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EDITORIAL 
 

Čas odkrojil dalšího půl roku z našich životů a 
přiblížily se tolik očekávané prázdniny a letní 
dovolené. 
Naše třetí letošní číslo zpravodaje tak trochu 
mapuje běh událostí, kterým dominovalo ob-
dobí květů a v našich krajích prvních plodů ja-
hod a třešní.  
 

Z letních pranostik jsem pro vás vybral ty, 
které by se nás mohly také tak trochu týkat...  
 
*Jaro je přízeň, léto pak trýzeň  
*Kdo se v létě nezapotí, v zimě se nenasytí 
*Lidé se radují létu, včely květu. 
*Ženci na pole, včely z pole.  
*Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo      
chleba plodí.  
 

Všem, koho se letošní prázdniny a plánovaná 
dovolená týká, přejeme příjemný a bezpečný 
relax a stálou Boží ochranu. 
 
Pavel Přibyl 
 

 
  AKTUÁLNĚ Z PEKINGU  
 
Milí přátelé, 
 
je to k nevíře, ale kluci za sebou mají téměř 
další školní rok. Za dva týdny opět letíme do 
Čech na zkoušky a pak na několik zaslouže-
ných týdnů prázdnin v Čechách u našich blíz-
kých. Už se moc těšíme na jednoduchý a ne-
komplikovaný život bez ucpaných silnic, tlačí-
cích se Číňanů a na čistý vzduch. Ale to už tro-
chu předbíhám. Na konci května jsme v Číně 
slavili další tradiční svátek, tentokrát  

 
 
 
 
 
 
 
Dragon Boat Festival. Je to několikadenní svá-
tek, pro který je typická příprava a jedení 
zongzi (speciální knedlíky balené v listech), 
popíjení vína a závody dračích lodí. Ale 
upřímně řečeno – nelákalo nás ani jedno 
z toho. 
 
My jsme se rozhodli, že tento svátek strávíme 
v Hongkongu, který jsme chtěli konečně zažít  
na vlastní kůži. Hongkong, oficiálně nazývaný 
jako Hongkong Speciální administrativní re-
gion Lidové republiky Čína, je autonomním a 
suverénním teritoriem v rámci Číny. Po tzv. 
První opiové válce v polovině 19. století se 
Hongkong stal britskou kolonií. V roce 1984 
bylo završeno několikaleté vyjednávání mezi 
Velkou Británií a Čínou podepsáním Sino-brit-
ské deklarace. Tak začala příprava na předání 
Hongkongu zpátky Číně, která se zaručila za 
to, že bude Hongkongu ponechán vysoký stu-
peň autonomie. Hongkong má přibližně 8 mi-
liónů obyvatel a rozprostírá se na pevnině a 
několika ostrovech na jižním pobřeží Číny. Na 
Hongkongu je vidět, že má za sebou dlouhou 
historii, ale že je to zároveň bohaté, moderní 
a ekonomicky vyspělé město. V centru se na-
chází mnoho vysokých a moderních mra-
kodrapů a mezi nimi se krčí původní historické 
budovy z dob britské nadvlády. U některých 
z nich jsme se až divili, že už je dávno nezbou-
rali. Místo toho na ně nalepili nové věžáky a 
dohromady to vypadalo nesourodě. V Hong-
kongu je nedostatek bytů, takže je běžné, že 
jsou byty drahé, velmi malé a bydlí tam více 
lidí pohromadě. Co nás překvapilo, byla jejich 
silniční síť. Čekali jsme, že bude Hongkong 
ucpaný auty jako Peking, ale není to tak. 
V Hongkongu mají zajímavě řešeny silnice, 
které jsou postaveny v několika úrovních nad 
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sebou, takže to vypadá jako v nějakém sci-fi 
filmu. Tento dojem byl umocněn ještě tím, že 
z letiště nás vezl řidič v elektroautomobilu zn. 
Tesla, který si zapnul na autopilota, takže se 
auto řídilo samo a řidič si četl v mobilu. 
 Ale hlavní atrakcí v Hongkongu je ob-
rovský zábavní park Ocean Park, který se roz-
kládá na jednom z ostrovů a je z něj krásný vý-
hled na Jihočínské moře. Číňané milují atrakce 
a atrakce, které mají nějaká nej – nejdelší, nej-
větší, nejnebezpečnější – úplně nejvíce. Těch 
tady bylo dostatek. Tak jsme se vyřádili na růz-
ných horských drahách a divokých řekách, ale 
viděli jsme na vlastní oči i delfíny, žraloky a 
další mořské živočichy nejrůznějších barev a 
velikostí. Chtěli jsme navštívit konečně i 
pandy, ale měly zrovna mláďata a celý pavilon 
byl zavřený. Tak snad někdy příště. Další zají-
mavou atrakcí je noční osvětlení mrakodrapů 
na pobřeží ostrova, které pro turisty každý ve-
čer provozují světelnou a hudební show. My 
jsme na tento záliv s mrakodrapy měli výhled 
přímo z našeho hotelového pokoje a tento 
obrázek nás bude provázet ještě dlouho. Ale 
už dost bylo Hongkongu, teď už se těšíme 
domů do Čech. 
Tak na viděnou!    
 

Ellen 

 
JAK ODPOVĚDĚL APOŠTOL PETR NA ZÁ-
SADNÍ OTÁZKU UČEDNÍKŮ? 

„Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle 
říci, že zemřel a byl pochován – jeho hrob tu 
máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co 
mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn 
posadí jednoho z jeho vlastních potomků. 

Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí 
a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal 
tedy Mesiášovo vzkříšení. 

A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všichni jsme 
toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, 
přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, 
co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David 

přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: 
‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pra-
vici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.‘ 
Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil 
Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého 
jste ukřižovali!“ 

„A když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli  

Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dě-
lat, bratři?“ (Skutky 2.29-37). 

Jak tento verš ukazuje, dříve, než může dojít 
k pravému pokání, musí tu být poznání pra-
vého Spasitele. Je třeba se osobně setkat 
s ukřižovaným Kristem, respektivě s faktem, 
že jsem to já a moje hříchy, které Krista při-
vedly na kříž. Láska zjevená na kříží je to, co 
může otřást mojí myslí a probudit vědomí 
hříchu.  

Srdce lidí v Jeruzalémě byla pohnutá, když 
lidé slyšeli Boží slovo a poznali svůj hřích. 
Petr na jejich zoufalé volání odpověděl tím, 
že jim nařídil: „Čiňte pokání a ať se každý z 
vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuš-
tění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého“ 
(2:38). Co to znamená činit pokání? 

Pravé pokání má za následek smutek, vý-
čitky a lítost nad hříchem. Zkroušenost. 
Známe tyto stavy? Tyto pocity, kdy nemáme 
ani odvahu podívat se druhému do očí, kdy 
bychom nejraději nebyli? 

Pokání není záslužné. Jen oběť Kristovy krve 
může odpustit. Ale pokání je jediná cesta k 
poznání pravého uzdravení a radosti. Nee-
xistuje jiná cesta pro vstup do Kristova po-
koje a odpočinku, jedině dveřmi pokání. Pa-
vel napsal Korintským o ovoci, které je dů-
sledkem pokání: 

„Zármutek, který je podle Boha, přece pů-
sobí pokání vedoucí ke spasení, jehož nelze 
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litovat. Zármutek světa však působí smrt. 
Pohleďte přece, jakou ve vás právě to, že 
jste se zarmoutili podle Boha, způsobilo 
snahu, ale i omluvu, rozhořčení, bázeň ...“ 
(2. Korintským 7:10–11). 

Dovolte, abych vám ukázala pozadí Pavlova 
dopisu Korintským. Odhalil v jejich sboru 
hřích incestu, ale nikdo se tím nezabýval. A 
protože tento hřích přehlíželi, neměli lidé 
žádné výčitky svědomí. 

Tak Pavel napsal církvi ještě silnější posel-
ství. Teď, když se lidé sešli, aby si poslechli 
jeho dopis čtený nahlas ve shromáždění, za-
sáhlo to jejich srdce, hryzalo je svědomí. A 
činili pokání, plni zármutku nad tím, že se 
nepostavili čelem k tak nesmírnému hříchu 
ve svém středu. Toto pokání přineslo velikou 
radost. 

Teď je Pavel povzbudil slovy: „Podívejte se, 
co pro vás zbožný zármutek udělal?  Přinesl 
rozhořčení vůči vašemu vlastnímu hříchu.“ 
Pokání je jediná cesta, jak může přijít uzdra-
vení a síla k těm, kdo jsou chyceni v hříchu. 

Takhle Pavel kázal Atéňánům: „Bůh ... nyní 
přikazuje lidem, aby všichni všude činili po-
kání“ (17:30). A Ježíš nám říká, že přišel 
právě za tímto účelem: „Nepřišel jsem volat 
spravedlivé, ale hříšné k pokání“ (Marek 
2:17). Možná nejjasněji je to uvedeno v Lu-
káši: „Tak je to napsáno a tak musel Kristus 
trpět a třetího dne vstát z mrtvých a v jeho 
jménu musí být kázáno pokání a odpuštění 
hříchů všem národům počínaje od Jeruza-
léma“ (Lukáš 24:46–47).  

Co dnes lidé potřebují slyšet? Že jim Bůh 
chce odpustit. To je nejdůležitější poselství 
pro každou dobu. Boží království přichází 
jako odměna, důsledek, vedlejší produkt 
našeho obrácení. Jen usmířený člověk 

může být šťastný, vyrovnaný a v souladu se 
svým Pánem a s lidmi. 

Jiřina Krejzová 

  

ZPRÁVA 10. zasedání VÝBORU ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ (16. 6. 2017 David Čančík) 
  

Na úvod desátého zasedání VČS otevřel bratr 
Mikuláš Pavlík jedenáctou kapitolu Markova 
evangelia a přečetl 1-11 verš.  Ježíš vstoupil do 
Jeruzaléma na oslátku. Touto kapitolou se za-
číná poslední etapa Ježíšova života. Byť jeho 
poslední týden se odehrával v Jeruzalémě, 
denně se vracel do Lazarova domu v Bethanii. 
Ježíš potřeboval blízkost lidí, kteří mu rozumí 
v očekávání toho, co brzy mělo následovat. Je-
žíšův skutek, vypůjčení si oslátka, dosvědčil 
proroctví napsaná o něm. Nebylo cílem si při-
vlastnit slávu, ale zpřístupnit lidem porozu-
mění a víru v toho, kdo byl křehký jako člověk, 
ale zároveň byl zaslíbeným Mesiášem. 

Administrativní rozhodnutí  

• Složení grantové komise 

VČS rozhodl o doplnění grantové komise a 
jmenoval jejího nového předsedu. 

Předseda komise: Richard Vlach 

Členové: Csaba Čák, Daniel Hrdinka, Radek 
Špinka, Martina Hradecká a Jaroslav Hejra. 

• Grantová výzva ČS 2018 

VČS rozhodl o vyhlášení grantové výzvy ČS na 
rok 2018.  Na tuto výzvu uvolnil 850 000 Kč. 

Grant ČS podpoří následující projekty: 

1. Na podporu seniorů a osob s postiže-
ním. Na zajištění základní péče, asis-
tence, aktivizace a vzdělávání vedoucí 
k posílení jejich soběstačnosti. 
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2. Na dobrovolnickou činnost ve pro-
spěch seniorů a osob s postižením 
směřující ke zkvalitnění jejich životů. 

3. Na rozjezd nových a začínajících ve-
řejně prospěšných projektů sociálního 
charakteru. 

4. Na podporu vzdělávání těch, kteří 
chtějí rozvinout své dovednosti a zna-
losti s cílem zapojit se do sociálních ak-
tivit církve (např. tlumočení neslyšícím, 
vedení dobrovolnických center ADRA, 
doprovázení umírajících a pozůsta-
lých…). 

Personální rozhodnutí 

• Ordinace – Miroslav Bísek 

VČS rozhodl o ordinaci Miroslava Bíska, nyní 
předloží toto rozhodnutí VČSU k vyjádření. 

• Nástupní praxe – Martin Pavlík 

VČS rozhodl o nástupu Martina Pavlíka do pra-
covního poměru a to od 1. 10. 2017 s úkolem 
předat svoji práci ve sboru Vinohrady respek-
tive v aktivitách INRI road. Od 1. 1. 2018 pak 
nastoupí do kazatelské nástupní praxe v Praze 
u br. J. Lodera na jemu svěřených sborech. 

Hospodářská rozhodnutí 

• Fond oprav 

VČS rozhodl zřídit na ČS fond oprav a ČS záro-
veň přijalo záměr, učinit potřebné kroky 
k tomu, aby sbory podle užívaných metrů a 
koeficientu stáří objektu který užívají, přispí-
valy do tohoto fondu vypočítanou částkou.   

• Záměr vyrovnaného rozpočtu 

VČS přijal záměr do 5 let nastavit rozpočet ČS 
tak, aby splňoval pravidlo mezd a nákladů na 
zaměstnance do 50 - 56% desátků. Dále na-
chystat podmínky pro budoucí rozpočty tak, 

aby byly připraveny na postupné snižování 
plateb od státu.  

NAROZENINY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH OSLAVÍ:  
  
Lenka B. -    14.07. 
Jaroslav Ň. -    26.07. 
David M. -    28.07.    
Lucie N. -    11.08. 
Jana H. -    21.08. 
Jana T. -    24.08. 
Martina S. -    06.09. 
Ludmila P. -    15.09. 
Eva Š.  -    20.09. 
Anna H. -    23.09. 
 
Hanka L. -    11.08. 
Kája N. -    15.08. 
Janick B. -    22.09. 
 

Všem oslavencům ze srdce přejeme napl-
nění Boží láskou, odpuštěním a pokojem. 
 

 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ      

SBORU ZA MĚSÍCE  

KVĚTEN 
 

Sbírky pro potřeby sboru        1 582 Kč 
Na fond oprav 10 % sb. pro sbor          790 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      727 Kč 
Sbírka na podporu misie        1 077 Kč 
Sbírka pro ADRU                                    2 410 Kč 
Sbírka ADRA na Itibo                             2 720 Kč 
(Z benefice dětského pěveckého sboru Plamínek)                              
 

ČERVEN 
 

Sbírky pro potřeby sboru        2 739 Kč 
Na fond oprav 10 % sb. pro sbor       1 370 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                      100 Kč 
Sbírka na podporu misie        3 023 Kč 
Úhrn darů z dětské pokladničky           2 522 Kč 


