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NEJLEPŠÍ MOTIVACE  
Ke křesťanství patří už od jeho počátku misijní činnost. Ta je však v dnešní společnosti sledována               
s velkým podezřením. Smutné příklady křesťanů, pro které byla hlavní motivací touha po penězích             
a vlivu, vzbuzují dnes u mnoha lidí nedůvěru ke křesťanské zvěsti. 

Apoštol Pavel byl ve své době také obviňován, že v pozadí jeho misionářské činnosti nejsou čisté               
úmysly. Dobře ale věděl, že pouhými protiargumenty ostatní nepřesvědčí. Zaměřil se tedy na            
jediný způsob, který mohl po čase ukázat, co bylo opravdu jeho motivací – na praktické              
projevování lásky k druhým. Proto připomínal i tesalonickým křesťanům, že k nim byl vždy             
laskavý „jako když matka chová své děti“ (1 Te 2,7) a byl ochotný jim odevzdat nejen své učení,                 
ale i „svůj život“ (v. 8). 

Lidé mohou mít námitky proti našemu učení, zásadám, životnímu stylu. A přesto budou ochotni              
poselství Bible naslouchat, pokud se ujistí o tom, že jim ho představujeme proto, že nám na nich                
opravdově záleží a máme je rádi. 

Nauč nás, Pane, milovat nezištně druhé tak, jako ty miluješ nás. Dovol, aby tato láska otevřela i                
jejich srdce k naslouchání tvému hlasu. Oldřich Svoboda 

Pozvánky 
7. 4. so  Den modlitby a půstu 
7. 4. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
7. 4. so 15:00 Vycházka KD 
9. 4. po 19:00 ZOB - Atmosféra na Cyrilské 
12. 4. čt 18:00 Klub zdraví Brno-Střední (Jan Dymáček) 
14. 4. so  Sbírka na projekty Globální misie 
14. 4. so 11:00 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
17. 4. út 18:00 Klub zdraví Olomoucká (Marta Höferová) 
21. 4. so  Rozdávání misijních knih (21.–27. 4.)  
21. 4. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST(9:00 Studium Bible) 
21. 4. ÷ 22. 4. ZOB na hlubinu 
28. 4. so  Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí…) 
28. 4. so 10:30 Kázání: Mikuláš PAVLÍK (9:00 Studium Bible) 
28. 4. so 17:00 Atmosféra na Cyrilské 
5. 5. ÷ 8. 5. Víkend KD v  Beskydech 
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Narozeniny 
týden 1. - 7. 4. týden 8. - 14. 4. týden 15. - 21. 4.  týden 22. - 30. 4. 
Šárka N. Petr N. Vlastimil H. Marcela V. 
Tereza Ch. Hanka P.  Petr V. 
Ludmila Z.    

Oznámení 
● Rozhodli jsme se hmotně pomoci bratru Horáci z Malawi. Budeme pořádat potravinou           

sbírku pro jeho základní potřeby. Každou sobotu se o přestávce dohodneme, kdo do příští             
soboty zajistí jakou část potravin (ovoce, zeleninu, rýži, olej apod.). Pomoc bude předávat            
buď kazatel Olda Svoboda nebo bratr Michal Schejbal. Kdo by měl zájem něčím přispět, ať              
se přihlásí dopředu, ať víme s čím můžeme počítat. Bratr Horác z Malawi děkuje za naši               
pomoc. Jídla má teď dost minimálně na 14 dní.  

● Církev adventistů uzavřela novou smlouvu o komunikačních službách s O2 pro zaměstnance           
církve. Pro členy církve je připraven nový program O2 Family pro členy církve adventistů.             
V rámci těchto nových mobilních služeb si všichni uživatelé mobilních služeb v obou            
skupinách budou moci mezi sebou volat zdarma (tedy např. člen skupiny O2 Family pro              
církev adventistů může zdarma volat v celé této skupině a také se všemi členy skupiny              
zaměstnanců církve a jejich institucí). Další aktuální informace najdete na webu:          
www.casd.cz/mobilni-telefony. Všichni uživatelé ve skupině O2 Family pro členy církve         
adventistů mají k dispozici bezplatnou zákaznickou linku O2 Family: 800 188 198. Každý             
člen církve, nebo i rodinný příslušník a přítel, který by měl o tento výhodný program              
zájem, se k němu může připojit zavoláním na zákaznickou linku. 

Nečistota vychází zevnitř (Marek 7:1-23) 
Text klade otázku, co je opravdu v náboženském životě důležité. Bylo by chybou jednoduchým             
způsobem přečíst tento text a následně jej aplikovat do našich životů. 
Klíčové řecké termíny, které jsou zde užity, jsou παραδοσις znamenající "tradice, něco co je             
předáno" a κοινος znamenající "znečištěný; obyčejný, všední; společný" (nebo související sloveso          
κοινοω). Těmto termínům bychom neměli rozumět univerzálně, ale v kontextu tohoto příběhu           
(narativu). 
Zamysleme se prvně nad tradicí (ř. παραδοσις). Ježíš zde má namysli konkrétní tradici: jezení             
nečistýma rukama (Mk 7:5). Text zdůrazňuje, že tato tradice pochází od starších, a ne od Boha,               
což je problém (Mk 7:7-9). Náboženští vůdcové navazují na něco, co se staví nad Boží slovo a                
tudíž se jej snaží přeznačit, či dokonce anulovat (Mk 7:13). V příběhu ale primárně nejde o to                
problematizovat téma tradice, že by byla obecně zlá. 
Podobné myšlenky musí být řečeny i ke slovu znečištěný (ř. κοινος). Ježíš nemluvil o znečištěných               
věcech univerzálně. Nesnažil se vypořádat s textem jako je Leviticus 11. Naopak byl velice             
specifický (Mk 7:2.5) - mluví o jezení nečistýma rukama. Takže čtení těchto termínu v kontextu je               
zde naprosto zásadní. 
Nicméně příběh pokračuje dále. Když Ježíš přestane hovořit k náboženským vůdcům, promluví k            
zástupům (Mk 7:14). V tomto momentu obrací pozornost na to, co je opravdu důležité. Skutečný              
problém je v tom, co je uvnitř (Mk 7:15.20-22). To je místo, odkud pochází všechno zlo. To je                 
místo, které nemůžeme žádným způsobem očistit. Co tedy s tím? Michal Schejbal 



 
ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, DUBEN 2018,  -3-

 

Vycházka na Pálavu 
V neděli 25. 3. 2018 jsme si vyrazili       
vyhlížet jaro na slunnou Pálavu. I když  
si letos jaro dává na čas, tak jsme na        
vycházce mohli vidět sněženky a ještě     
pár dalších kvítků. Bláto se lepilo na       
podrážky. Vítr nám cuchal vlasy. Ale tak      
to na jaře bývá…          Tomáš Knobloch 

Během návratu ze společného výletu na Pálavu       
jsme se krátce zastavili v Pohořelicích u       
památníku tzv. Pochodu smrti. 
 
Text na pomníku: 
 

Po ukončení II. světové války v roce 1945 
přišlo o svůj život mnoho německy mluvících 

obyvatel z Brna a okolí. 
890 obětí je zde pohřbeno. 

Vzpomínáme. 
 

Tato tragická událost má přímou spojitost s       
naším sborem. Jedním z účastníků pochodu byl       
také pětiletý klučík, ze kterého vyrostl náš milý        
Karel Paulas. Vlastimil Halfar 
 

Modlitba 
Dej mi zdravou mysl, Pane, vidět dobro kolem nás, ať se s hříchem nezapletu, kéž napravím se                
včas. Dej mi mladou duši, Pane, co nenaříká, nereptá, ať neberu příliš vážně, své malicherné já.               
Dej mi chuť k jídlu, Pane, také co bych k jídlu měl, dej mi zdravé tělo, Pane, bych s ním dobře                    
zacházel. Dej mi prosím humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím                 
druhé potěšit. Thomas More 
 

Odplata za apatii 
Vložíte-li žábu do nádoby se studenou vodou, začne v ní spokojeně plavat. Na tom není nic               
divného. Studenou vodu žáby milují. 

Když ji však hodíte do horké vody, žába se z ní pokus vyskočit. To také není nic divného. Žáby                  
horkou vodu nesnášejí. 

Teď však přijde cosi zvláštního. Vložíte-li žábu do nádoby s chladnou vodou a pak ji postupně               
zahříváte až k varu, žába se o útěk vůbec nepokusí. Postupně přivyká změně - zvyká si na smrt.  

„Apatie přináší  i duchovní smrt,"! Brian Cavanaugh 
z knihy "Kup si los a jiné příběhy", Karmelitánské nakladatelství
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Skákat jen do jisté výšky 
Zig Ziglar popisuje podivný způsob, jakým majitelé blešího cirkusu trénují své svěřence. Vložíte-li            
blechy do sklenice od okurek, okamžitě z ní vyskáčí. Jakpak by ne, vždyť jsou to vynikající               
skokani! 

Trénink tedy začíná tak, že na sklenici dáte víko. Blechy pochopitelně dál vyskakují, ale při              
každém pokusu znovu a znovu narážejí na víko. Pozorujete-li je však bedlivě, brzy zjistíte něco              
neobyčejně zajímavého. Blechy sice dál vyskakují, ale jen tak vysoko, že se už víka nedotknou. 

Cvičitel pak může víko bez obav odstranit. Blechy sice budou skákat, ale ze sklenice se              
nedostanou. Vlastně to už vůbec nedokáží. Proč? To je prosté. Zvykly si vyskakovat jen do určité               
výšky. A když si na tuhle výšku přivyknou, už ji překonat nedovedou! 

Jsi také jako ta blecha? I ty sis zvykl skákat jen do určité výšky? 
 Brian Cavanaugh 

z knihy "Kup si los a jiné příběhy", Karmelitánské nakladatelství

Olej laskavosti 
„Byl jednou jeden starý muž, který s sebou stále nosil olejničku, a když prošel vrzajícími dveřmi,               
naolejoval panty. Když se dveře špatně otvíraly, naolejoval závoru. A tak šel životem a mazal              
všechna skřípající místa, a tím ulehčoval život těm, kdo přišli po něm.  

Lidé o něm říkali, že je výstřední, divný, potrhlý, podivínský a dávali mu dokonce i horší jména.                
Ale stařec neúnavně pokračoval dál. Když mu došel olej, znovu olejničku naplnil a mazal všechna              
vrzající místa, která našel. Nečekal, až dveře začnou skřípat nebo až panty zrezavějí, aby teprve              
potom šel domů pro olejničku; stále ji nosil při sobě.  

Je mnoho životů, ve kterých den co den něco vrže nebo skřípe. Potřebují mazat olejem dobroty,               
laskavosti nebo ohleduplnosti. Ta olejnička patří k hlavním rysům křesťanského života. Takovou           
pomyslnou „olejničku dobroty" máme nosit pořád s sebou. Brian Cavanaugh 

z knihy "Kolik váží sněhová vločka a jiné příběhy", Karmelitánské nakladatelství

Čtení Bible v Brně 2018 

Brno čte Bibli vzniklo v reakci na zájem veřejnosti o čtené Boží Slovo při              
Celonárodním čtení Bible v roce 2009, spojeném s vydáním překladu 21.           
století, tedy Bible21. Dodnes je akce každoročně pořádaná pod záštitou          
Křesťanského sboru Brno s podporou řady dalších brněnských křesťanů. 

Účelem akce není propagovat určitou církev nebo denominaci, ale nechat          
ulicemi našeho města znít Boží Slovo tak, jak jej máme zapsané. Bible není             
pouze jedním z klenotů lidské kultury nebo historickým pramenem, je to           
kniha, která člověku představuje Boha a Jeho vztah k nám lidem. Dává            
odpověď na otázky, které si lidstvo od počátku pokládá. Jak byla stvořena Země? Jaký je náš               
smysl života? Existuje život i po smrti? Hovoří také o Božím Synu, Kristu Ježíši, který je jedinou                
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cestou k záchraně od hříchu a ta je nabízena všem lidem. Je zodpovědností každého, jestli tuto                
nabídku přijme nebo odmítne, možnost volby by se ale měla dostat všem. 

Brno čte Bibli je jednou z cest, jak toto poselství předat lidem okolo nás. Proto se několikrát do                 
roka sejdeme na předem vybraných místech v Brně a veřejně čteme z Bible. Srdečně zveme              
každého, kdo by se chtěl připojit ke čtení nebo poslechu Božího Slova. 

Čtení Bible v Brně pořádá Křesťanský sbor Brno www.krestanskysborbrno.cz 

pátek 20. dubna 9:00 - 18:00 na Moravském náměstí (Janovo evangelium) 
čtvrtek 14. června 9:00 - 18:00 na Moravském náměstí (Markovo evangelium) 
sobota 15. září 9:00 - 18:00 v Denisových sadech (Lukášovo evangelium) 

Čtenáři mohou číst z Bible, kterou si přinesou. Čtenáři mohou číst bez předchozí registrace. 

MEDAILONEK – skupina ŠEPTEM 
Tentokrát bych se s vámi ráda podělila o další svou          
„srdcovku“. Říká se „co je šeptem, to je čertem“, ale u           
skupiny ŠEPTEM je tomu právě naopak. Kapela si získala         
mé srdce po mnoha stránkách. Vždy mě těšilo obsazení         
oblíbenými a vynikajícími muzikanty, mezi něž patří       
výborný lídr kapely, zpěvačka a klavíristka, Helenka       
Vladárová, multiinstrumentalista a skvělý zpěvák, který to       
má prostě v krvi, Vojta Polák či jazzově laděný klavírista          
Tomáš Dymáček, který hraje nejméně devět tónů jednou        
rukou. Rozhodně nesmím zapomenout violoncellistu     
Michala Doricu, houslistku Markétu Sklářovou a další členy        
kapely – Radka Pavlise, Radovana Novotného, Romanu Mackovčínovou a Lucku Dymáčkovou.          
Hlavní sólistkou je Magda Poláková se svým lehce zastřeným hlasem, který umí dle potřeby hezky              
přiostřit. Nedělá jí problém ani nářečí „po našymu“. Další silnou stránkou kapely jsou výborné             
texty typické svým jinotajem, za jejichž zrodem stojí Marek Vladár. 

Ve světě, ale někdy i na církevní půdě, se setkáváme s povrchností, jednoduchostí, lacinou              
líbivostí a reklamními manévry. O to více si vážím směru, který si zvolila kapela Šeptem. Právě v                
této ukřičené době, kdy má každý svou velkou pravdu, chce „šeptem“ předávat evangelium, to,             
čemu věří a co ji naplňuje pokojem a nadějí. 

Na stránkách kapely www.septaci.cz sami píší: „Jméno kapely má původ v přesvědčení, že pro             
samotný hluk a uspěchanou dobu už téměř neslyšíme, když k nám chce Bůh promlouvat. Přesto, že               
kapela má v repertoáru i rytmické a velmi živé skladby, chce vždy klást důraz na to, co sděluje                  
svými texty a životním postojem. ŠEPTEM vás nechce bavit, přestože doufáme, že se u její hudby               

http://www.krestanskysborbrno.cz/
http://www.septaci.cz/
http://www.septaci.cz/
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budete cítit příjemně, ale chce vás naladit na jinou vlnovou frekvenci, než na které vysílá tento                
svět, založený na hmotných věcech a úspěchu.“ 

Za deset let působení kapely vznikla 3 CD – Ztracený ráj, Tajemství a nejnovější Nikdy nebudu               
mít křídla. Právě poslední zmiňované CD obsahuje nádherné písně, které jsou paralelou mezi            
vztahy tady na zemi a vztahem s Bohem. Mezi nimi totiž funguje mnoho podobných principů… a               
tím hlavním je právě láska. „Vztahy nás nabíjí i zabíjí. A nejen mezilidské bývají komplikované,              
ale i ty, kde je nám protipólem On. Netroufáme si mluvit za Něj, ale tak nějak tušíme, že netouží                   
být separován do kostelů a modliteben, ale chce být spolujezdcem, kolegou, kolemjdoucím,           
sousedem, možná někdy i „nepřítelem“. Občas totiž narážíme na jeho extravagantní přání – mít rád              
ty, kteří nemají rádi mne…“ (z bulletinu alba Nikdy nebudu mít křídla) 

Vaše seznámení s kapelou ŠEPTEM bych ráda zakončila právě několika verši z první písně tohoto              
alba. 

„Nikdo z nás netuší, kam nás zavedou ty nevinné lži, že se neděje nic, co by nám mělo dělat                  
vrásky/…/ Tolik toužíme vzít všechna ta slova bez lásky vyřčená a někde je pak skrýt a hledat místa                 
dávno ztracená/…/ Jednou se nejspíš tento svět dočká i lepších slov a vět, nám však ještě zbývá                
možná posledních pár dní. Snad máme v srdcích místa dost, abys tam nebyl pouhý host, a pak                 
možná Tvoje láska bude v nás – my v ní.“ 

Kapele přeji, aby na léta, která strávila u společné hudby, krásně vzpomínala a její působení jí               
chybělo natolik, že své nyní pozastavené působení opět rozjede a vytvoří spoustu další skvělé,              
pestré, živé i hravé profesionální muziky, neomšelých aranží a hlubokých textů, které (stejně jako             
mě) zasáhnou do srdce. Kdybych neměla svou milovanou kapelu a oni mě chtěli, neváhám!  

Kateřina Justrová 
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Týden rozdávání evangelizačně zaměřené literatury  
V týdnu od 21. do 27. dubna adventisté po celém světě rozdávají literaturu, která představuje to,               
čemu věří. K této příležitosti připravilo církevní nakladatelství Advent-Orion dva tituly. 

1. Letáky GLOW (à 1 Kč) – kompletní seznam je zde:

 

2. Nové vydání knihy Cesta ke Kristu. Na začátku každé kapitoly jsou ilustrační příběhy. Kniha je 
nově vysázena do kapesního formátu v celobarevném provedení. Lze si vybrat ze dvou variant: 
brožura (à 20 Kč) a kniha s pevnými deskami (à 40 Kč).
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Novinky z traktátu 
Advent 3/2018 
Časopis církve adventistů sedmého dne: 

Festival UNITED 
Bylo před Velikonocemi ... 
Biblická detektivka 

Cena 30 Kč 
Adventy najdete i v elektronické podobě na advent.advent-orion.cz. 
 

Ztracené umění myslet 
Neil Nedley 
rozměry 163×238 mm, 432 stran, tuhá vazba 

Cílem této knihy je naučit vás, jak zlepšit svou emoční i 
obecnou inteligence, což obvykle vede ke zvýšení úspěšnosti v životě. 
Najdeme zde aplikaci nejnovějších výzkumů do každodenního života. 
Kniha Ztracené umění myslet vás také naučí jasněji přemýšlet, posílit 
vaše vztahy, zlepšit náladu a žít delší a šťastnější život. Je praktickým 
nástrojem, který můžete využít ke zlepšení svého duševního výkonu, 
emoční inteligence a celkové spokojenosti v životě. 
Cena 698 Kč 

 

Novinky z HopeTV 
Hostem Jindry Černohorského bude druhé čtvrtletí v       
Bibli pro dnešek Oldřich Svoboda a budou spolu        
rozebírat téma přípravy na čas konce. 

Více se dozvíte v upoutávce. 

V traktátu jsou tištěné “úkolky” a na stránkách        
http://sobotniskola.casd.cz najdete doplňující   
informace. 

 

 

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/ 
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