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EDITORIAL 

Vítejte přátelé v prvním čísle zpravodaje roku 
2017. Od tohoto času dochází k dílčí změně v 
jeho vydávání. Změna je ovlivněna skuteč-
ností, že na výzvu k přispívání kromě Ellen a Ji-
řinky obyčejně nikdo další nereaguje.                                                                                   

Žádné násilí, zpravodaj bude letos vycházet 
jen jednou za 2 měsíce, případně ještě méně. 
Měsíční programy Lávky jsou navíc nově k dis-
pozici s předstihem samostatně, takže vám asi 
nic chybět nebude  

S příchodem nového roku bych rád naší sbo-
rové rodině popřál, abychom ho prožívali s Bo-
žím požehnáním a Jeho ochranou na každý 
den, jak zaslibuje sborový novoroční verš z Pří-
sloví 16,9: Člověk uvažuje v srdci o své cestě, 
ale jeho kroky řídí Hospodin.   

Na prahu března již víme, že letošní zima byla 
po těch minulých zimách nezimách nezvykle 
dlouhá a bohatá na sníh, který napadl po štěd-
rém dnu a bez oblevy se držel do poloviny 
února. Ve městech to bylo opravdu nevídané. 
Podle meteorologů byla naposledy taková 
zima před 77 lety.  

První tažní ptáci jsou již jako poslové jara sly-
šet, tak kéž se všichni při síle těla dožijeme i 
teplých slunečních paprsků. 

Pavel Přibyl 

 
   
 
 
 

 
O NADĚJI  
 

I.Tim. 4,10 čteme: „Naději máme v Bohu ži-
vém.“ 

Naděje obecně je člověkem vnímanou 
možností pokroku ve zdánlivě neznámé 
situaci, která následně vytváří víru v pozitivní 
výsledek událostí a situací v životě člověka.  

Pocit naděje vyžaduje určitou houževnatost -
víru, že vše dobře dopadne i přes vnímané 
problémy. 

Jejími synonymy jsou: výhled a perspektiva. 

Perspektiva znamená zobrazení pohledu do 
vzdáleného prostoru do roviny, kdy se 
zobrazované předměty zdánlivě zmenšují a 
sbíhají, nebo také pohled do dálky, vyhlídky do 
budoucnosti, hledisko, stanovisko, pravdě-
podobnost. 
Obvykle používáme slovo naděje nebo 
sloveso, které s ní souvisí doufat, (staré 
sloveso „nadít se něčeho“ už nepoužíváme) ve 
smyslu nějaké pravděpodobnosti. „Doufám, 
že dneska nebude mlha. “ Slovem naděje 
vyjadřujeme nějakou svou touhu nebo nějaké 
očekávání, které by se mohlo, ale v horším 
případě také nemuselo naplnit. To je běžný 
význam slova naděje, jak ho používáme, ale to 
není význam slova naděje, jak ho používá Bůh 
ve svém slově. 

Biblická naděje je totiž něco zcela jiného. Bib-
lická naděje je naprosto jistá – proto naděje 
neklame! Biblická naděje je zakotvena v Bohu, 
a proto je naprosto jistá. Jedná se o očekávání 
věcí, které se naprosto jistě stanou. Ještě tady 
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nejsou, proto je očekáváme a proto je nemů-
žeme zaměnit s jistotou, ale víme, že naprosto 
jistě přijdou a proto můžeme mluvit o napl-
nění naděje. 

„Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět 
neutuchající horlivost až do konce, kdy se na-
plní naše naděje.“ (Žd 6,11) 

Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvěd-
čivě prokázat nezměnitelnost svého rozhod-
nutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. „A 
tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh 
přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuze-
ním pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v na- 

ději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně za-
kotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské sva-
tyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz 
na věky podle řádu Melchisedechova.“ (Žd 
6,17-20) 

Naděje je tady přirovnaná ke kotvě, která je 
zaražená v nebeské svatyni, kam ji za nás od-
nesl Kristus. Starověké přístavy byly často za-
nášeny nánosy písku a někdy mohlo být dost 
nebezpečné do takového přístavu vplout, do-
stat se do něj. Někdy lodě kotvily před přísta-
vem a čekaly na malé loďky, které je bezpečně 
dovedly do přístavu. Jindy naložili na tu malou 
loďku svou kotvu a tu kotvu nechali dovézt do 
přístavu, takže loď, která ještě v přístavu ne-
byla, už ale byla bezpečně zakotvená v pří-
stavu a čekala jen na příhodný čas, kdy bude 
moci do přístavu vplout. Kotva ji pevně držela. 

Tou naší kotvou podle listu Židům, je Ježíš 
Kristus. V Něm buďme pevně zakotveni. 

Jiřina Krejzová 
 

ZPRÁVY Z PEKINGU - LEDEN 

Milí přátelé,                                                                                                  

na počátku nového kalendářního roku bych  

vám chtěla za celou naši rodinu ze srdce po-
přát hodně zdraví, spokojenosti, vnitřního 
klidu a hlavně hodně Božího požehnání a ve-
dení. Lávce pak přejeme hodně nadšených a 
aktivních členů, spoustu zajímavých akcí a 
hostů a příjemnou atmosféru pro každého pří-
chozího. 

Já se ještě krátce vrátím do předvánočního 
času. Jak jsem psala minule, tak jsme se opět 
zúčastnili koncertu ve firemních prostorách 
ředitelství VW v Pekingu. Tentokrát se ale ko-
nal i druhý koncert, a sice v sirotčinci Bethel 
pro nevidomé a zrakově postižené děti. Tak 
jsme v sobotu 10.12.vyrazili na druhý konec 
Pekingu, kde se ve zpustlé a dost opuštěné 
oblasti nacházel areál sirotčince. Ale ta 
úmorná cesta stála za to. Velkým firemním au-
tobusem se přivezlo velké množství dárků a ty 
se daly pod vánoční strom v jídelně, kde jsme 
odehráli koncert. Na konci koncertu přišly děti 
za námi na pódium a zpívaly s námi několik 
nejznámějších anglických koled. Svým nadše-
ným zpěvem hravě strčily do kapsy celý sbor. 
A když jsme na závěr společně zpívali Tichou 
noc, tak nám většině po tvářích stékaly slzy. 
Protože ten moment byl přesně o tom, o čem 
Vánoce mají být – o vzájemné pomoci, o tom, 
že silný a bohatý pomáhá slabému a 
chudému.     

Na vánoční svátky jsme pak vyrazili na dovole-
nou do Thajska a byli jsme moc rádi, že jsme 
vypadli z Pekingu, kde byl již několikátým 
dnem vyhlášený „red alert“ – čili nejvyšší vý-
straha kvůli znečištění vzduchu. Thajsko jsou 
dva rozdílné světy. Ten první svět je plný barů, 
diskoték, „masážních salónů“ plných mladých 
a spoře oděných děvčat, hudby, světel a pou-
ličních prodejců nejrůznějších cetek. Tento 
svět nám moc neříkal, ale za to ten druhý svět, 
kam patří národní parky, ostrovy a ostrůvky, 
smaragdově zelené moře s korálovými útesy, 
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opičí i neopičí pláže s palmami a tropickými 
rostlinami, jeskyně či skály, toho jsme se ne-
mohli nabažit.  

Ovšem návrat do Pekingu byl opět šokem, 
protože vysoké znečištění vzduchu i nadále 
přetrvávalo a během těchto Vánoc udělalo 
historický rekord v podobě 3 týdnů nepřetrži-
tého trvání vysoké pollution. Naše aplikace na 
mobilu udává maximální údaj 500 (údaj vy-
počtený z množství toxického smogu, tj. 2,5 
mikročástic a ozónu - na m³). Ale údajně byla 
tato hranice často překročená. Na Nový rok 
byla ve sboru slavnostní bohoslužba a my 
jsme na ni poprvé za náš pobyt nešli kvůli 
vzduchu. Sedět 2 hodiny v prostorách bez čis-
tiček bylo příliš velké zdravotní riziko. Tak 
jsme si doma na youtube pustili kázání br. Mo-
skaly – v angličtině, abychom nevyšli ze 
cviku…  

Tak už se těšíme na čistý český vzdoušek, i 
když je pro nás v těchto dnech v Česku trochu 
moc studený. Ale nemůžeme mít všechno .  

 
AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 

Milí přátelé, 

o Pekingu se říká, že zde ze zimních bot sko-
číte rovnou do sandálů. Ono to bude asi nej-
spíš pravda. Minulý týden v úterý v Pekingu 
napadl sníh. Ne moc, asi 5 cm, ale to stačí na 
to, aby byla jízda autem na letních pneumati-
kách opravdu dobrodružná a taky na to, aby 
byly špinavé a zaprášené ulice pokryty krás-
nou bílou pokrývkou. Číňané se naštěstí na 
sněhu bojí jezdit, tak buď jedou velmi pomalu, 
nebo raději nevyjíždějí vůbec. Pavel si pochva-
loval, že měl cestu do práce volnou. Ale teď 
zpátky k těm sandálům. Neuplynulo ani něko-
lik dní a o víkendu jsme tady měli krásných 16 
st. C. Děti venku běhaly v tričkách s krátkými 
rukávy, ale možná že to byly americké děti. Je-

jich otužilost nás stále nepřestává překvapo-
vat. Předpověď i na další dny slibuje hezké 
teploty, tak to už asi fakt vypadá, že k nám při-
chází jaro a Peking na jaře je krásný. Číňané 
přivítali kalendářní příchod jara už před měsí-
cem, protože to, co my cizinci nazýváme Čín-
ským novým rokem, tak pro Číňany to je 
Spring Festival (Chūn Jié, 春节) a pro Číňany to 
je nejdůležitější svátek v roce. Asi jste v čes-
kém tisku zaregistrovali, že jsme vstoupili do 
roku Ohnivého Kohouta. Kromě tradičních 
červených lampiónů všude visely – a mnohdy 
ještě visí – nejrůznější figurky kohoutů. Číňané 
těmto zvířatům z jejich tradičního zvěrokruhu 
přisuzují velkou důležitost a plánují podle něj 
i termíny narození dětí. Podle čínského horo-
skopu jsou lidé narozeni v tomto znamení ne-
závislí, schopní, ambiciózní, komunikativní a 
upřímní. Prý jsou také hezcí a dobře vypada-
jící. Kdo by nechtěl být Kohoutem?  Kohout 
bude vládnout do poloviny února příštího 
roku a pak předá žezlo Psovi. Tak tolik k čín-
ským pranostikám.  

Naše rodina také oslavovala, a sice Timovy na-
rozeniny. Ten náš kluk už má 13 let. Šli jsme to 
oslavit do naší italské oblíbené restaurace, 
kde si dali chlapi pizzu. Dost mě mrzí, že nad-
šení pro čínskou kuchyni v naší rodině sdílím 
pouze já a trochu Pavel. Já bych mohla jíst čín-
sky pořád: spousta a spousta zeleniny, houby, 
nudle, voňavá rýže a tofu na milión způsobů. 
Maso a ryby jím jen velmi střídmě. Když mám 
příležitost, tak chodím s kamarádkami i do ji-
ných asijských restaurací jako je japonská, 
vietnamská nebo thajská. V tom základu si 
jsou dost podobné a pokaždé bylo jídlo vý-
borné. Škoda, že nemůžete ochutnat. Tak já 
budu ochutnávat za vás… 

Hezké jaro do Čech vám všem přeje         Ellen 

 

ADVENTISTICKÝ TEOLOGICKÝ INSTITUT PŘI-
PRAVIL NOVÝ KOMENTÁŘ KE KNIZE ZJEVENÍ 
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Adventistický teologický in-
stitut připravil ve spolupráci 
s nakladatelstvím Advent-
Orion komentář s názvem 
„Zjevení Janovo: Průvodcem 
knihou Zjevení“. Autorem je 
Ranko Stefanovic. 

V tomto přehledném průvodci knihou Zje-
vení představuje Ranko Stefanovic poslední 
biblickou knihu stručně, jasně a pro čtenáře 
nesmírně čtivým a srozumitelným způso-
bem. 
Autor čtenáře provází knihou Zjevení kapi-
tolu po kapitole a vysvětluje její jednotlivé 
části. Nejrůznější obrazy, symboly a vidění 
odhalují úžasné panorama vesmírného 
sporu mezi dobrem a zlem i konečného ví-
tězství Ježíše Krista. Stefanovic v jednotli-
vých událostech představuje ohromující 
a úžasný obraz Boha Stvořitele, který nako-
nec zvítězí díky své spravedlnosti a lásce. Zá-
věr dějin této země vrcholí ve chvíli, kdy se 
objeví z nebe přicházející Ježíš Kristus jako 
Král králů a Pán pánů. 
Kniha je naplněna nadějí a radostným oče-
káváním budoucnosti. Jejím cílem je, aby se 
na jejích stránkách čtenář setkal se skuteč-
nou hlavní postavou knihy Zjevení: Ježíšem 
Kristem. 
Kniha je vázaná, má 256 stran a cenu 260 Kč. 
Knihu je možné získat v nakladatelství Ad-
vent-Orion. 
  

NAROZENINY OSLAVÍ:  

   Daniel N.  -    04.01. 
   Zdena B.  -    05.02. 
   Tomáš B.  -    17.02. 
   Ivana R.  -    24.02. 
   Pavel P.  -    27.02. 
   Timothy B. -    21.02. 
   Štefan H.  -    05.03. 
   Pavel B.  -    17.03. 
   Václav K.  -    17.03. 

   Roman U.  -    28.03. 
   Jiří P.            -    10.04. 
   Jiřina K.  -    18.04. 
   Bětka K.  -    17.04. 
   Tomášek H.-    20.04.  

Všem oslavencům ze srdce přejeme Boží pří-
zeň, lásku a stálou naději na brzký příchod na-
šeho Pána Ježíše Krista. 

 

KŘESŤANSKÉ AFORISMY 

• Křesťan, který si nevyhradí čas pro mod-
litbu, brzy už nemá žádný čas k modlení. 

• Když tě život srazí na kolena, využij toho - 
začni se modlit. 

• Kreativita je znakem lidí, kteří milují Boha, 
protože láska je vynalézavá. 
 
 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ      
SBORU ZA MĚSÍCE  

LEDEN 

Sbírky pro potřeby sboru        2 248 Kč 
Na fond oprav 10% sb. pro sbor       1 126 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      182 Kč 
Sbírka na podporu misie        1 455 Kč 
Sbírka pro skupinu Lipník                      5 460 Kč 
Sbírka na podporu misie skup. Lipník    619 Kč 
                              

ÚNOR 

Sbírky pro potřeby sboru        2 391 Kč 
Na fond oprav 10% sb. pro sbor       1 198 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      227 Kč 
Sbírka na podporu misie        2 039 Kč 
Sbírka pro ADRU projekt ITIBO            1 800 Kč 
Sbírka pro skupinu Lipník                      1 193 Kč 
Sbírka na podporu misie skup. Lipník    541 Kč 
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