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EDITORIAL 

Dostává se vám do rukou druhé letošní číslo v 
avizovaném prodlouženém cyklu a trochu i 
v novém kabátku.  

Jaká bude jeho další budoucnost se teprve 
uvidí, zrovna optimisticky to ale nevidím. Nyní 
vlastně žije díky příspěvkům Jiřinky a Ellen. 
Osobní emailová výzva k zasílání nových pří-
spěvků zůstala bez odezvy, a tak je možné, že 
toto číslo zůstane úplně poslední. 

Pavel Přibyl 

 
   
AKTUÁLNĚ Z PEKINGU  

Milí přátelé,                                                                                                  

zatímco Česká republika zápasila s návratem 
zimy a sněhu, my si tady užívali nejhezčí ob-
dobí v roce. Všechny keře a rostliny rozkvetly, 
a když se vydařil čistý vzduch a modrá obloha, 
je tu moc příjemně. Tento týden nám cen-
trálně zapnou klimatizaci, protože o víkendu 
se mají teploty vyšplhat přes 30 st. C. a cizinci 
– hlavně Američané - nejsou schopní bez kli-
matizace fungovat . První týden v dubnu měli 
kluci týdenní jarní prázdniny. Přemýšleli jsme, 
jestli podnikneme nějaký výlet po Číně, ale 
pak jsme se shodli na tom, že si chceme od 
Číny trochu odpočinout a zaletěli jsme si na 
několik dní do Kambodži. Kambodža se na-
chází mezi Thajskem a Vietnamem, kde se 
nám v obou zemích moc líbilo. 

 
 
 
 
 
 
 
Tak jsme si řekli, že Kambodžou nic nezka-
zíme. Kambodža je v tomto regionu nejchudší, 
je to království a pro turisty se začala otevírat 
poměrně nedávno. Je nechvalně známá pro 
řádění Rudých Khmérů, kdy bylo vyvražděno 
přes 2 miliony obyvatel. Největšího rozkvětu 
země dosáhla v 10.-13. století za říše Angkor, 
za které byly postaveny proslulé chrámy, 
které byly původně hinduistické a poté byly 
přeměněny na budhistické. Ale náš řidič nám 
vysvětlil, že se v chrámech mohou modlit jak 
hinduisté, tak budhisté, jejich bohové si to už 
asi nějak přeberou. Nejznámějším z nich je 
chrám Angkor Wat, nejznámější kambodžská 
památka, kterou mnozí historikové prohlašují 
za 8. div světa a já nemohu než souhlasit. 
V okolí města Siem Reap se nachází velké 
množství chrámů nejrůznějších velikostí a 
tvarů. Některé chrámy byly obklopeny prale-
sem, zdi byly prorostlé kořeny a celé to mělo 
takovou zvláštní dobrodružnou atmosféru. 
Pro ježdění po chrámech a po městě jsme si 
najali našeho osobního řidiče s tuk-tukem, to 
bylo čtyřmístné vozítko připojené za motorku, 
takže cesta docela ubíhala. Když jsme se nasy-
tili chrámů, tak jsme si na jeden den najali ři-
diče s velkým autem, který nás vzal do hor a 
do džungle. Zde jsme si pronajali motorky s 
průvodcem a takto jsme jezdili náročným te-
rénem k těžko přístupným památkám, které 
ale stály za to. Ať to byla obrovská kamenná 
zvířata, polorozpadlé chrámy uprostřed džun-
gle, starodávné vytesávané reliéfy do skal, 
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obří Budha nebo vodopády: všechno mělo 
svoji atmosféru a hlavně – byli jsme tam vět-
šinou zcela sami. A tu samotu jsme si opravdu 
vychutnávali. Náš průvodce cestou několikrát 
zastavil u keřů a stromů a dával nám ochutnat 
různé ovoce, které jsme nikdy neviděli. Z této 
sice chudé země, ale s milými, většinou trochu 
anglicky mluvícími lidmi, krásnými památ-
kami, se nám vůbec nechtělo odjíždět. Když se 
nás ptali, odkud jsme a řekli jsme z České re-
publiky, tak nás překvapilo, že věděli, kde to 
je, a že je hlavním městem Praha. Jejich král 
totiž v Praze studoval a žil 13 let a hovoří ply-
nule česky. Tím tato země u nás získala ještě 
další bod navíc! 
Další zajímavý zážitek nás čekal na Veliko-
noční neděli. U nás ve sboru jsou Velikonoce 
velkým svátkem. Jedna z tradic je, že se na Ve-
likonoční neděli brzo ráno jede autobusem na 
Čínskou zeď, kde je při východu slunce malá 
pobožnost. Letos bylo pod mrakem, takže 
slunce nebylo úplně vidět, ale i tak jsme si 
tento nevšední zážitek užili. Čínská zeď je 
mým oblíbeným místem kdekoliv a ráda vyu-
žiju každou příležitost se po ní projít, a pokud 
je to bez davů Číňanů, tak je to velký bonus 
k tomu! 
Příchod skutečného a teplého jara vám všem 
přeje       
 

Ellen 
 
 

PROČ JE NÁM NA ALKALICKÉ STRAVĚ LÉPE 
(z přednášky Jiřiny Krejzové) 
 
Dnes bych vám ráda představila přírodní pro-
dukt, který významně ovlivňuje naše zdraví. 
Jde o korálový vápník OKINAWA MARINA, 
který má nejlepší vstřebatelnost. Obsahuje 
vápník, hořčík a dalších 70 minerálů, které 
naše tělo potřebuje.  

Za pozornost stojí zamyslet se nad projevy ne-
dostatku vápníku a hořčíku v těle. 
 V dospívání: během růstu pocit bolesti, 
křeče v končetinách, rychlá únava, časté na-
chlazení, nadměrné sny, špatný spánek, 
špatná paměť, alergie, osteomalacie, zpoma-
lení ve vývoji, malý vzrůst. 
 U těhotných nebo kojících žen: bolesti 
v oblasti kříže a zad, snížení citlivosti v konče-
tinách, křeče ve svalech, kloubní revmati-
zmus, lomivost zubů, patologický vývoj plodu, 
nedostatečná tvorba mléka, ztráta lesku vlasů 
a kůže, urychlení procesu stárnutí, alergie. 
 U mladých žen a mužů: tupá bolest v 
nohou a kříži, nespavost, špatná paměť, zá-
vrať, stálá nevolnost, porucha štítné žlázy, po-
ruchy vnitřní sekrece hormonů, oslabené 
svaly, revmatizmus. Ztráta pružnosti tkání, 
kůže ztrácí lesk, rychlé stárnutí, alergie, 
 Ve středním nebo starším věku: oste-
oporóza, slabost a brnění v končetinách, bo-
lesti v oblasti kříže, shrbenost, syndrom kli-
makteria, ospalost, celková indispozice, vypa-
dávání vlasů, křeče, poruchy psychiky, zmen-
šení vzrůstu, onemocnění krevních cév srdce 
a mozku, slabomyslnost, vysoký krevní tlak, 
cukrovka, zácpa, skleróza cév, možnost vzniku 
onkologických onemocnění. 
 

 Osteoporóza  
 

Díky pohodlnému a nezdravému životnímu 
stylu se počet postižených prudce zvyšuje, v 
České republice se odhaduje až na 950 000. 
Nemoc tak získala nechvalně známou pře-
zdívku „tichá" epidemie pro 21.století. Osteo-
poróza je metabolická kostní choroba, která 
se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech 
se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a 
jiných minerálů. Příčinou může být podvýživa, 
nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. 
Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí 
kostí, zmenšení tělesné výšky, zmenšenou po-
hyblivostí a vytvořením hrbu. Jde o generali-
zované systémové onemocnění skeletu, cha-
rakterizované sníženou pevností kostí. Sní-
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žená pevnost kostí je důsledkem změn množ-
ství a kvality kostní hmoty a predisponuje ke 
zvýšenému riziku zlomenin.  
Většinou si nepřipouštíme, že by se něco 
z toho, co jsme četli, mohlo týkat i nás. Ne-
podceňujme prosím svůj věk ani signály, které 
naše tělo vysílá. Je dobré zamyslet se sám nad 
sebou, zda nepatřím do některé ze zmíněných 
skupin a svému organismu pomoci. Kvalita ži-
vota je přece důležitá. 
 
Jiřina Krejzová 
  

INFORMACE Z VÝBORU ČESKO-SLOVENSKÉ 
UNIE (23. 4. 2017) 
  
V neděli 23. 4. se v Brně sešel výbor Česko-
Slovenské unie. Členové výboru přemýšleli 
nad návrhem studia misiologie pro kazatele, 
konceptem rozpočtu pro rok 2018, vyslechli 
si také zprávu o stavu knižní evangelizace a 
studiu na Adventistickém teologickém insti-
tutu. 
Na začátku členy výboru oslovil s duchovním 
poselstvím tajemník Českého sdružení David 
Čančík. 
Na konci roku 2015 byl každý 384 člověk na 
planetě členem církve adventistů. Církev 
v tomto roce měla 19 126 438 členů. Adven-
tisté rostou výrazně v celosvětovém měřítku. 
Necelé 1% členů církve adventistů tvoří Inte-
revropskou divizi a 0,05% Česko-Slovenskou 
unii. Naplňují nás tyto statistiky radostí? 
V Písmu existuje mnohem větší zdroj radosti, 
který je představen v podobenství o ztracené 
ovci (L 15). Je to radost nad hříšníkem, který 
činí pokání. Ježíš vypráví podobenství o ra-
dosti z nalezení ovečky zamračeným fari-
zeům. Nejde v něm o skvělé statistiky. Ježíšův 
pohled je výzvou k akci a vyhledávání ztrace-
ných. 
V rozšířené statistice Česko-Slovenské unie je 
uvedeno číslo těch, kteří navštěvují sborová 
shromáždění. Počet přítomných na boho-
službě je výrazně nižší než počet členů v církvi. 

Kdyby celkové číslo počtu členů bylo rovnu 
jednomu stu ovcí, pak chybí v Českém sdru-
žení ze 100 zhruba ovcí 30. Jedna ztracená 
ovce by měla být důvodem pro hledání. Na co 
jsme se zaměřili v církvi? Jde o úsilí o rozmno-
žení stáda, opravu chlévů, nebo hledání ztra-
cených ovcí? Co pro ně můžeme udělat? 

 

V prvním čtvrtletí 2017 bylo v Česko-Sloven-
ské unii 9810 členů ve 188 sborech a 39 sku-
pinách. Ordinovaných kazatelů bylo 77, neor-
dinovaných 23 a 9 v nástupní praxi. Sobotní 
školy se účastnilo zhruba 5300 členů, na bo-
hoslužbách bylo přítomno 7500 členů. 

 Slavnostní sobotní shromáždění konfe-
rencí unie a sdružení se bude konat 8. 
6. 2019 v Brně na výstavišti. 

 V sobotu 14. 10. 2017 bude sbírka ve 
sborech určena pro potřeby dobrovol-
nických center v jednotlivých sdruže-
ních. 

 Výbor unie schválil ordinaci kazatelů 
Čestmíra Šťovíčka a Milenko Vučetiče. 

 Členové výboru unie schválili transfor-
maci obchodní společnosti AWR studio 
a převzetí agendy Mediálního centra 
obchodní společností Advent-Orion. 

 Rastislav Špalek v prezentaci představil 
činnost knižní evangelizace v Česko-
Slovenské unii. V současnosti je 
v České republice 9 knižních evange-
listů na plný úvazek a na Slovensku 12. 
V roce 2016 prodali knižní evangelisté 
v České republice knihy zhruba za 4 mi-
liony Kč, na Slovensku pak za 6 milionů 
(po přepočtení na Kč). 

Informace z Adventistického teologického 
institutu 
Adventistický teologický institut získal akre-
ditaci ze strany AAA při oddělení výchovy Ge-
nerální konference. 
Ve druhém semestru studuje 31 studentů. 
Ve spolupráci s jednotlivými sdruženími je již 
spuštěno či se připravuje vzdělávání laiků. 
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Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-
Orion je připravována nová edice komentářů 
k Bibli (momentálně je vydáno Zjevení od Z. 
Stefanovice a Jozue od J. Beneše; připravuje 
se Kazatel od J. Doukhana a Evengelium 
podle Marka od R. Knighta). 
V neděli 4. 6. 2017 se bude konat Teologická 
konference v Ostravě s názvem „Jak vést děti 
k Bohu“. 
Rozpočet ATI je stanoven podle potřeby 
školy, zároveň se odkládají finanční pro-
středky do fondu ATI. Z tohoto fondu bude fi-
nancováno další vzdělávání kazatelů v činné 
službě. Výbor unie schválil návrh magister-
ského studia misiologie na Teologické vysoké 
škole ve Friedensau, kterým se bude dále za-
bývat vedení školy a kazatelského oddělení 
ve spolupráci se sdruženími. Jednat se bude 
také o nabídce Andrewsovy univerzity na po-
dobný druh vzdělávání. 
  

 

BIBLICKÝ TÝDEN ČS 2017 
 
Biblický týden ČS letos proběhne v termínu 
od 30. 7. do 6. 8. 2017, v kongresovém centru 
Immanuel v Dlouhém u Ždírce n. Doubravou. 
 

Hlavním hostem a řečníkem bude dr. LAU-
RENCE TURNER, vedoucí katedry Starého zá-
kona na Newbold College. Téma zní: „Víra 
v podivném světě“. 
 
Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodi-
nách. Odpoledne bude možno prožít různě – 
při workshopech, sportovních aktivitách či 
dobrovolnické činnosti.  
 
V době dopoledních přednášek a večerního 
programu bude pro děti ve věku 4–15 let za-
jištěn program. Přihlašování bylo spuštěno 9. 
května v 17 hodin. 

 NAROZENINY OSLAVÍ:  
  
Květa M. -    05.05. 
 Stanislav L. -    14.05.    
 Marta P. -    19.05. 
 Markéta V. -    23.05. 
 Leoš B. -    05.06. 
 Martina P. -    17.06. 
 
 Viktorka H. -    08.05. 
 Esterka G. -    25.06. 
 
Všem oslavencům ze srdce přejeme hodně 
zdraví, lásky a radosti z přízně a milosti na-
šeho Pána Ježíše Krista. 
 

 
 

KŘESŤANSKÉ AFORISMY 
 
• Druhým můžete sloužit jenom za předpo-
kladu, že se pořádně staráte sami o sebe 
• Neodpuštěná křivda křiví charakter 
• Velké požehnání téměř vždycky znamená 
také velkou práci 
 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ      
SBORU ZA MĚSÍCE  

BŘEZEN 

Sbírky pro potřeby sboru        2 679 Kč 
Na fond oprav 10% sb. pro sbor       1 342 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                   1 600 Kč 
Sbírka na podporu misie        1 232 Kč 
Sbírka pro skupinu Lipník                      1 193 Kč 
Sbírka na podporu misie skup. Lipník     541Kč 
                              

ÚNOR 

Sbírky pro potřeby sboru        3 546 Kč 
Na fond oprav 10% sb. pro sbor       1 769 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      854 Kč 
Sbírka na podporu misie        2 230 Kč 
Sbírka pro skupinu Lipník                      2 685 Kč 
Sbírka na podporu misie skup. Lipník 1 050 Kč 

 


