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Novoroční biblické verše 
Verš pro náš sbor Iz 30,18 „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje               
se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.“ 

Sobotní škola Jr 29,13 „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým             
svým srdcem.“ 

Dětská sobotní škola Ž 105,4 „Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte            
ustavičně.“ 

Mládež Iz 41,14 „Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok               
Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.“ 

Křesťanský domov Ž 25,5 „Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,               
každodenně skládám svou naději v tebe.“ 

Diakonie Ž 57,3 „Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.“ 

Osobní služba Kaz 9,4 „Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je                
na tom lépe než mrtvý lev.“ 

Pokladna Ž 37,39 „Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.“ 

Služba žen Job 22,27 „Budeš-li ho prosit, vyslyší tě, a ty budeš plnit svoje sliby.“

Slovo kazatele Oldřicha Svobody 
Není pochyb o tom, že víra je především osobním vztahem mezi člověkem a jeho Spasitelem. Jde            
o ten nejhlubší a nejbližší vztah s tím, kdo nám nejlépe rozumí a chápe, co prožívá naše srdce. Jsou              
však v životě chvíle, kdy člověk sice vnímá Boží péči, ale přesto touží také po blízkosti někoho              
„z masa a kostí“. Tato potřeba je docela přirozená, a Bůh ji vložil do srdce každého z nás. 

Když před lety křesťané z Tesaloniky (Soluně) prožívali svou krizi víry, nespokojil se apoštol           
Pavel s tím, že se za ně modlil, ale poslal k nim také svého spolupracovníka Timotea, aby je            
„utvrdil a povzbudil ve… víře“ (1 Te 3,2). Když naopak Pavel prožíval těžkosti, poslali přátelé             
Timotea zase za ním, aby jej tak zase oni v jeho „tísni a soužení potěšili“ (v. 8). 

Snad každý den můžeme kolem sebe potkat někoho, kdo prochází určitou krizí a trápením. Jednou             
z největších předností křesťana je předat v takové chvíli druhým to, co jsme od něj sami dostali -              
 



 

povzbuzení a potěšení. Je to jedinečná příležitost projevit své křesťanství jedním         
z nejpraktičtějších způsobů. 

Milý Pane, dej nám, prosím, moudrost a otevřené oči, abychom viděli kolem sebe příležitosti, jak 
předat druhým kousek tvé lásky tím, že je v jejich trápení potěšíme a povzbudíme.

Pozvánky 
3. 2. so 10:30 Kázání: Mikuláš PAVLÍK (9:00 Studium Bible) 
3. 2. so 17:00 Setkání KD u Voráčů – promítání filmu 
6. 2. út 19:00 Studentská bohoslužba na Olomoucké 
10. 2. so 10:30 Kázání: Marek HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
10. 2. so 17:00 Cestopis Skotsko + ostrov Skye (Jan Dymáček) na Střední 
10. 2. ÷ 17. 2.  Týden křesťanského domova a manželství 
12. 2. po 19:00 ZOB - Národní týden manželství na Cyrilské 
14. 2. po 19:00 ZOB - Národní týden manželství na Cyrilské 
17. 2. so 10:30 Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY (9:00 Studium Bible) 
17. 2. so 19:00 ZOB - Národní týden manželství na Cyrilské 
20. 2. út 18:00 Klub zdraví Olomoucká 
23. 2. ÷ 25. 2.  INRI BIBLE - Malí proroci (Svatobořice) 
24. 2. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) změna místa bohoslužby! 
24. 2. so 17:00 Atmosféra na Cyrilské 
3. 3. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
 

Narozeniny 
Radka Č. 
Marie S. 
Milena V. 
Petr Ch. 
Vít K. 
Eckehard P. 
Jaroslav P.

Oznámení 
● Pravidelná modlitební setkání se konají do odvolání každé úterý v 17:30 hodin na ulici         

Erbenově 9, Brno – Černá Pole, v bytě Karla Paulase a Marie Smolinové. Budeme rádi,            
když přijdete a připojíte se k nám při ztišení se na modlitbách i v krátkosti nad Božím         
slovem. 

● Cvičení Klubu zdraví probíhá každé pondělí od 17:30 do 18:30 na Jánské 22. 
● 24. 2. 2018 pravděpodobně nebudeme mít možnost mít bohoslužbu v obvyklých prostorách          

na Lesné, proto se naše bohoslužba přemístí na jiné místo, které ještě upřesníme. 
● V květnu od 5. - 8. 5. 2018 plánujeme sborový víkend v Beskydech na Visalajích. Místo             

konání - chata Visalajka https://www.visalajka.cz (cca 700 m od církevního Resortu        
Beskyd). Kapacita chaty je 22 lůžek a 8 přistýlek. Zájemci, prosím, hlaste se u Tomáše          
Knoblocha na telefonu 777 645 066 nebo emailu brnolesna@casd.cz. 

https://www.visalajka.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz


 

Christologický hymnus: Vyvýšení Kristovo (Filipským 2:6-11) 
Tato pasáž je považována za fragment raně křesťanského hymnu. Hymny existovaly za účelem          
uctívání a chválení Boha. 

Okolo hymnu se na prvním místě nachází pastorační rámec. Funkce hymnu je v tomto ohledu           
taková, aby filipští křesťané byli přesvědčeni a motivováni k napodobováni Krista v jeho         
poníženosti a poslušnosti (Fp 2:5; 2:12-15). Hybnou silou hymnu je dosáhnout uznání od Boha,           
jako to bylo v případě Krista (Fp 2:9). Nicméně bych se rád především zaměřil na hymnus jako             
takový. 

Hymnus je možné rozdělit do dvou částí: ponížení (Fp 2:6-8) a vyvýšení (Fp 2:9-11). První část              
(ponížení) ukazuje pravou a původní Kristovu identitu. Navzdory jeho identitě a pozici, Kristus          
zanechává vše za sebou, aby se tak přiblížil lidstvu. Co je zde zdůrazněno je zejména poslušnost,             
která má za důsledek jeho smrt na kříži (Fp 2:8). Toto vše označuje Kristovu cestu dolů, která je               
uskutečněna jeho vlastním jednáním bez žádného cizího působení. 

Nyní se dostáváme ke druhé části (vyvýšení), která začíná slovem „proto“ (ř. διὸ). To co Ježíš             
vykonal není ponecháno bez odpovědi. Bůh se ujímá iniciativy a povyšuje Krista do pozice Pána.           
Toto uznání je vykonáno, „aby“ (ř. ἵνα) každý potvrdil a uznal Kristovu identitu (obdobně Zj             
5:12-14). Toto označuje Kristovu cestu nahoru, která je v tomto případě uskutečněna Božím            
jednáním. 

Vrcholem hymnu je odhalení titulu „Pán“ (ř. κύριος) (Fp 2:11), který je, jednoduše řečeno,              
Novozákonním ekvivalentem Starozákonního Hospodin (h. ְיהָוה). 

Tento hymnus nás vede k uvědomění si toho, co vlastně je náplní ideje Boha (vzpomeňme na Jan              
14:8-10). Je to někdo, kdo trpí a dělá všechno, co je možné, pro dobro těch, které má rád navzdory                  
ztrátě vlastního pohodlí. Michal Schejbal 

 

Novoroční bohoslužba a přivítání Filípka Kříčky v našem sboru 
Tradiční novoroční bohoslužba se na Lesné konala      
6. 1. 2018. Během bohoslužby již tradičně zazněly      
hudební příspěvky od dětí a dospělých, báseň,     
příběhy, modlitby a kázání. Byly rozdány novoroční      
veršíky jak pro sbor a jeho jednotlivá oddělení       
služby, ale i pro všechny, kteří se bohoslužby      
zúčastnili. V modlitebně jsme měli možnost     
shlédnout obrazy sestry Radky Čáslavové     
a po skončení bohoslužby pokračoval volný program     
s občerstvením. 

Milou událostí bylo přivítání malého Filípka Kříčky s rodiči. Kazatel se za tuto mladou rodinu           
pomodlil a vyprosil požehnání. Filípkovi se u nás asi líbilo, protože se smál od ucha k uchu.  

Tomáš Knobloch 



 

Novoroční vycházka 
Novoroční vycházka se konala 1. 1. 2018. Počasí     
na Silvestra nevěštilo nic dobrého, ale Nový rok nás        
přivítal slušným počasím, a tak i účast na vycházce      
byla hojná. Vyrazili jsme od přístaviště, U Šuláka      
jsme potkali sourozence v Kristu z Olomoucké     
na jejich akci „Novoroční běh“ (byli o trošku      
rychlejší než my, nevadí). Pokračovali jsme do kopce       
nad Rozdrojovice. Dále lesem k přehradě     
u Cyklistické zastávky parníku. Tady v altánku     
svačinka chutnala nejlépe. Po asfaltové cestě jsme      
se vrátili zpět kolem Šuláka na přístaviště.  

Tomáš Knobloch 

 

Všichni mohou pomáhat 
Jedna věřící žena si vyslechla kázání, které jí nedalo spát. Mimo jiné v něm kazatel říkal, že by               
každý člověk měl dát Bohu to, co nejlépe umí. Byla to prostá žena, žila skromným životem. Stále                
jí vrtalo hlavou, co by mohla dělat pro svého Pána, kterého velmi milovala. "Vždyť já nic moc                 
neumím, snad tak nanejvýš umím péci domácí chleba." Šla tedy a upekla pecen chleba. Pak ho               
vzala, zazvonila u sousedů a ten chleba jim s přáním dobré chuti věnovala. Sousedka byla           
překvapená, ale chleba s díky přijala. Druhý den šla a zase upekla chleba a darovala jej sousedům.             
Tak to dělala každý den, takže manžel té sousedky řekl manželce, aby žádný chleba v obchodě               
nekupovala, protože sousedčin byl moc dobrý. Jaké však bylo jejich překvapení, když v sobotu jim             
chleba nepřinesla. Proto se paní opatrně sousedky zeptala, proč jim chleba donesla každý den, jen             
v sobotu ne? "Víte, já jsem myslela, že jste onemocněla." "Ne, víte, já jsem adventistka a chodím             
v sobotu do shromáždění. V sobotu nepracuji." Paní se divila, proč v sobotu? V neděli se přece         
chodí do kostela. "Víte, já bych vám to asi neuměla pořádně vysvětlit, ale pozvu k vám našeho              
kazatele a on vám to vysvětlí." Paní souhlasila. Ale pak se jí to nějak rozleželo v hlavě, aby třeba                
někomu nenaletěla, byla totiž "papírová" katolička, takže si pozvala kněze. Tak se stalo pravidlem,            
že společně studovali nejen přikázání o sobotě, ale i jiná ustanovení Bible, až dospěli do stádia,           
že se všichni nechali pokřtít a stali se z nich adventisté, dokonce i ten katolický kněz. Z tohoto           
pravdivého příběhu, který se stal ve Francii, je patrné, že ten, kdo chce pracovat pro Pána z celého             
svého srdce, Pán mu tu možnost dá. U Boha neexistuje maličkost, dokonce i pohárek vody, podaný             
těm, kdo jsou Boží, bude odměněn. autor neznámý 

 

Kříž svůj neseme 
Před nějakým časem, možná to bylo na konci minulého roku, nebo spíš na začátku tohoto, jsem               
znovu narazil na jednu z novějších písniček slezského barda, Jarka Nohavici, kterou nazpíval s              
Peterem Cmorikem. Jmenovala se „Kříž svůj neseme“. Text doslova zněl: „Kříž svůj neseme -              
pouť je dlouhá. Dojdeme, když nám touha ukáže směr a cíl…“ Tehdy na přelomu roku mě to                
přimělo k přemýšlení – Co nám nový rok asi chytá? Jaký kříž si v něm poneseme? 

Vzápětí mě napadlo, že to není Jarek Nohavica, od koho si půjčuji slova na přemýšlení, ale že jsem                 
je zaslechl od někoho už kdysi dávno. V evangeliu podle Marka 8:34 Ježíš říká zástupu: „Kdo               



 

chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“. Co tím asi myslel? Nejspíš                 
nehovořil o hrubě tesaném dřevu. Znamená to tedy, že prostě musíme unést to, co nás čeká?               
Musíme zvládnout, co život přinese? Mluví se o odolnosti? Znamená tedy zapřít sám sebe a nést                
svůj kříž prostě zatnutí zubů? To mi nepřišlo jako příliš radostná vyhlídka do nového roku. 

Jenže pak mi to došlo. My chceme, toužíme, jít s Kristem. A tak jsme tu. Kříž svůj neseme, pouť                  
je dlouhá, ale dojdeme, protože nám touha ukazuje směr a cíl. A člověk nedojde stejný, jako vyšel.                
Může se dokonce stát, že někde cestou Jan Justra /dosaď vlastní jméno/ zemře – ten starý – a do                  
cíle dojde nový. Však Ježíš v následujícím verši říká – „neboť kdo by chtěl zachránit svůj život,                
ztratí jej. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej.“ A tak jsme tu. Kus roku                   
a života za námi, kus před námi. Kříž svůj neseme a pouť je dlouhá. Dojdeme, když nám touha                 
bude ukazovat směr a cíl. A my dojdeme, protože toužíme jít s Ním. Jan Justra 

 

Osmisměrka 

 

STÁLE VZDÁVÁME DÍKY BOHU za vás za VŠECKY, KDYŽ se [o vás] ZMIŇUJEME na SVÝCH 
MODLITBÁCH, a NEUSTÁLE MÁME na PAMĚTI váš SKUTEK VÍRY, VAŠI NÁMAHU LÁSKY 
a VYTRVALOST NADĚJE NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PŘED NAŠÍM BOHEM a OTCEM. (1 Te 
1,2.3) 

 



 

Sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týden křesťanského domova a manželství (Národní týden manželství) 
Tento rok se uskuteční týden KD a manželství od 10. do 17. února (NTM 12.-18.2). Letošní téma            
NTM je Manželství bez mýtů. V tomto týdnu máme možnost se zamyslet nad úlohou rodiny, která             
se v dnešní době zdá být proměňována od tradiční rodiny sezdaných rodičů opačného pohlaví          
na rodiny nesezdaných rodičů, rodiny rozvedených rodičů nebo partnerů stejného pohlaví. Nechci          
se tady pouštět do úvah o rodině nebo manželství, jen bych vás rád pozval na některé veřejné            
přednášky, kurzy, semináře, setkání nebo prostě k rodinnému nebo partnerskému setkání, které          
nemusí být za každou cenu jen vzdělávací, ale možná i romantické nebo zábavné. My se jako            
sborová rodina v tomto týdnu asi nesejdeme, leda by nás ještě něco zajímavého napadlo např.             
bowling, bruslení, deskové hry, vycházka.  

Každopádně pozvánek odjinud je spousta: 

● 11. 2. Tišnov – Kavárna v Muzeu města – od 17 hod – Mojmír Voráč – Jazyky lásky 

● 12., 14. a 17. 2. Atmosféra Brno 3x na Cyrilské - vždy od 19 hodin 

● 12. a 16. 2. Vyškov – Knihovna Karla Dvořáčka –  vždy od 17 hodin – Jan Dymáček 

● 13. 2. Brno – Biskupská 7 - od 17:30 – Milena Mikulková - Manželství bez mýtů 

● 13. 2. Brno – Kostel sv. Michala – od 19 hodin – Jan Špilar – Střihoruký Edward 

● 14. 2. Ivančice – Kino Réna –  od 18 hodin - Jeroným Klimeš – Jak si udržet vztah 

● 14. 2. Tišnov -  Kavárna v Muzeu města – od 17 hod – Večer deskových her 

● 16. 2. Tišnov – Velký sál MěKS –  od 18 hodin – Jeroným Klimeš - Jak si udržet vztah 

● (http://www.web.tydenmanzelstvi.cz), (Můžeš to zastavit) (Projekt rodina) 

Tomáš Knobloch 

http://www.web.tydenmanzelstvi.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCdyrPFGBOdRjOwZtG9Iq2TA/featured
https://www.youtube.com/watch?v=TPPK0Qq54SM&list=PL4S0bRwpg3SuJ77-yMcu433SaaDfDiR-3


 



 

Novinky z traktátu 
Advent 1/2018 
Časopis církve adventistů sedmého dne: 

Bůh je laskavý hospodář 
Národní týden manželství 
O zlatém vláknu Bangladéše. 

Cena 30 Kč 
 

Žirafí příběhy - pracovní sešit 
Blanka Koutná Járková 

rozměry 210×297 mm, 28 stran, brožovaná vazba 

Pracovní sešit je vytvořen jako doplněk ke knize Žirafí příběhy 1. 

Děti mohou vybarvit obrázky, přemýšlet a plnit zajímavé úkoly.        
Procvičí si svou pozornost a základní znalosti tvarů, jednoduchých čísel         
a také motorickou dovednost. Pracovní sešit je určen dětem od 4 let. 

Cena 68 Kč 

Ema a lesní zvířátka 
Daniela Nováková, Ľubica Brezovická Šebeková (kresby     
Darina Krygielová) 

rozměry 197×215 mm, 72 stran, tuhá vazba 

Co se stane, když se malá holčička Ema rozhodne, že půjde       
do lesa za zvířátky? ... 

Příběh je vhodný pro předškolní děti od 3 let. V knize najdete         
i didaktické úkoly související s dějem. 

Cena 158 Kč 

 

 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná 
Společenské centrum Brno-sever (velký sál v 1. poschodí) 

Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná 
http://brnolesna.casd.cz, brnolesna@casd.cz, 

https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/ 
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460 

Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání 
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066 

 

http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
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