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OPRAVDOVÁ VELIKOST  
Důležitost člověka se v naší společnosti hodnotí podle různých měřítek. Pro někoho je velkým             
člověkem ten, kdo toho hodně dosáhl, dobře vydělal, je slavný. To vše jsou důležité věci, ale Bible                
hodnotí velikost člověka jinak. Už v knize žalmů můžeme číst: „Jedni se honosí vozy, jiní koňmi,               
ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha“ (Ž 20,8). 

Jan Křtitel byl svým okolím hodnocen rozporuplně. Někteří jej obdivovali, pro mnohé byl jen             
zvláštní podivín. A přesto o něm Ježíš prohlásí, že „mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není                 
větší než Jan“ (L 7,28). V čem byla jeho velikost? Když se jej ptali na to, kým se cítí být, odmítl si                     
nárokovat vysoké pocty. Svou velikost odvozoval od toho, komu připravoval cestu, od toho, jemuž             
se necítil „hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi“ (J 1,27). 

Janovo vnímání „velikosti“ je stále inspirativní. Naše důležitost není dána tím, co se nám podařilo              
či nepodařilo, ale tím, jak velký je náš Pán a Spasitel, jemuž sloužíme. 

Děkuji ti, Pane, že bez ohledu na své slabosti mám velkou cenu, protože patřím tobě, který jsi za                 
mě „zaplatil“ tu nejvyšší hodnotu. Oldřich Svoboda 

Pozvánky 
5. 5. so  Den evangelizace prostřednictvím internetu 
5. 5. ÷ 8.5. Víkend KD v  Beskydech 
10. 5. čt 18:00 Klub zdraví Brno-Střední (Ludmila Leinweberová) 
12. 5. so  Modlitba za Adru Česká republika (Sbírka pro Adru ČR) 
12. 5. so 10:30 Kázání: Vladimír KALETA (9:00 Studium Bible) 
14. 5. po 19:00 ZOB - Atmosféra na Cyrilské 
15. 5. út 18:00 Klub zdraví Olomoucká (Tomáš Kašpar) 
19. 5. so  Den zdraví 
19. 5. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
19. 5. so 17:00. Atmosféra na Cyrilské 
25. 5. pa 18:00 Noc kostelů 
25. 5. ÷ 27. 5. Veletržní 
26. 5. so  Den modlitby za ohrožené děti 
26. 5. so 10:30 Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY (9:00 Studium Bible) 
2. 6. so  Den biblických korespondečních kurzů a  sobotní školy 
2. 6. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
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Narozeniny 
týden 5. - 12. 5. týden 13. - 19. 5. týden 20. - 26. 5.  týden 27. - 31. 5. 
Zdeněk H. Veronika Č. Mikuláš Š. Róbert M. 
 Marek V.  Pavlína S . 
   Jaroslava Ch. 

Oznámení 
● Terka a Matouš nám oznámili, že se budou brát 22.6.2018 v Arboretu Brno.            

http://matous-nasel-terezku.tode.cz  

Hrdinové víry (Židům 11:1-40) 
Tento text se někdy nazývá „hrdinové víry“ a obsahuje jeden z nejznámějších biblických veršů:             
„Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme“ (Židům 11:1). Tento             
text má jistě co říci k otázce víry.  
Text nám pomáhá vidět jiný pohled na svět. Potřebujeme si uvědomit, že existuje i perspektiva              
víry, boží perspektiva. Nemáme k dispozici pouze hmotné informace o světě. Některé informace o             
nás a světě jsou nám zprostředkovány božím zjevením. Protože si všechny aspekty tohoto zjevení             
nemůžeme empiricky ověřit, učí nás to věřit Bohu. 
List Židům věnuje většinu prostoru seznamu lidí z dějin, kteří se ve víře rozhodovali na základě               
odlišných schémat. Tím prostředkujícím zde vždycky byla nadějná důvěra – víra. Velice důležitým            
sdělením tohoto textu je zpráva, že mít silnou víru ne nutně znamená, že problémy do našich               
životů nepřijdou, jak je někdy v ohledu víry populárně propagováno. Musíme si vzpomenout, že i              
náš Pán Ježíš zakusil velké bolesti, trápení a dokonce zemřel. 
V Židům 11:32-38 jsou popsány dvě skupiny věřících lidí. První zakusila obrovské vysvobození z             
jejich trápení a problémů (Židům 11:32-35). Na druhé straně druhá skupina musela zaplatit za             
svou víru tu nejvyšší cenu (Židům 11:35-38). To je to, co dělá víru vírou. Bez ohledů na důsledky                 
nebo okolnosti, člověk zůstane pevný svému přesvědčení. A nejvíce důležité je, že právě tohoto si               
Písmo nesmírně cení (Židům 11:39-40) 
Text také zdůrazňuje naději. Pro autora knihy Židům a jeho publikum je to velice důležitá zpráva,               
protože to nejlepší teprve přijde (Židům 11:13-16). Autor dále uvádí, že celé lidstvo se spojí v                
budoucnu, aby obdrželo naplnění Božích slibů (Židům 11:39). Pokud máme tuto naději jsme            
vyzvání, abychom se drželi dobrého křesťanského života s Ježíšem za příklad (Židům 12:1-3).  

Michal Schejbal 

Vycházka na mandloně 
V sobotu 7. 4. 2018 jsme se po       
dopoledním kázání o mandloních   
vypravili na rozkvetlé mandloně na kopci     
u Hustopečí. Opět nás doprovázel vítr.     
Ale i přesto jsme se sešli asi zatím v         
největším počtu výletníků. A mandloně    
byly rozkvetlé!             Tomáš Knobloch 

 

http://matous-nasel-terezku.tode.cz/
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                    Touha 
                    Jiřina Charvátová 
 
                    Já chtěla bych se dívat do očí 
                    Tobě, Pane Ježíši, 
                    kéž Bůh, který je na nebesích, 
                    moji úpěnlivou prosbu vyslyší. 
 
                    Chodit s Tebou po ráji, kde 
                    každá kytička se bude smát, 
                    kde andělé Ti budou zpívat, 
                    i když to bude třeba tisíckrát. 
 
                    Kde zlo už žádné nebude, ani 
                    slza nekápne, kde jen láska 
                    bude rozkvétat, ó jak to bude  
                    krásné. 
 
                    Kéž i moji milí,drazí, též 
                    tam přijdou za mnou, pomoz 
                    jim Pane do nebe, ať po cestě 
                    někde neupadnou. 
 
                    Sláva buď Bohu na nebi, 
                    On jediný je toho hoden, 
                    ať každý tvor Ho velebí 
                    a je od něho slaven. 
 

  Z ráje do ráje 
  František Charvát 
 
  Bolest už od věků je zlá, 
  ta k nám již v ráji přišla, 
  to když Eva přes zákaz, 
  si k zakázanému stromu vyšla. 
 
  Z povzdálí si ho jenom prohlédla, 
  když v tom krásného hada na něm  
   zahlédla. 
 
  Tu had promluvil hlasem lidským: 
  "Což i já nejsem tobě blízkým? 
  To chcete jen Boha poslouchat? 
  Vždyť já vás mám oba taky hodně rád! 
  Pojď sem ke mně, ať to zvíš, záhy se  
  o tom sama přesvědčíš!" 
 
  Evě se ta slova líbila a hned po 
  ovoci mlsně skočila. I Adamovi 
  dala okusit, přestože nechtěl proti 
   Bohu jít. "Jen si vezmi," lákala ho pak. 
  též jsem jedla a umřela jsem snad?" 
 
  Adam pak zjistil podivnou to věc- 
  -jsou nazí, tak listí spletli sobě a vyhnáni 
   z ráje, litovali toho v každé době. 
 
  Co tedy říci o neposlušnosti té odvěké, 
  která se stále vine od narození 
  až po smrt s člověkem? 
  Že satanova láska není jako 
  ta Boží. Satan nás jen naláká 
  a pak ničí, souží, boří. 
  
   Bůh však řekl: "Dost!" A dal nám 
  svého Syna, aby navždy byla  
  smazána naše velká vina. 
 
   Teď po nás chce jen to, 
   co chtěl již v ráji, abychom  
   Jeho, i svého bližního, věrně milovali. 
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SENECA 
- Láska je jediné bohatství, které se nedá ukrást. 
- Nevyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňovat to, co ti dal. 
- Když nedokážeš přemoci hněv, přemůže on tebe. 
- Tak, jako báseň, i život se hodnotí, ne podle délky, ale podle obsahu. 
- Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, neváží si přítomnosti a bojí 
se budoucnosti. 
- Nejvíce se raduje z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží. 
- Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.  
- Přijde doba, kdy se naši potomci budou divit, že jsme neznali věci tak samozřejmé. 
- Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý 
- Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. 
- Šťastný není ten, kdo se tak druhým zdá, ale ten, který se za šťastného pokládá. 
- Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. 
- Příteli, pověz o všech svých myšlenkách a všech starostech. Věř jeho věrnosti: TAK 
DOSÁHNEŠ, ŽE TI BUDE VĚRNÝ. 

Jak úžasné 
Když našemu sousedovi umřela žena, viděl ho náš pětiletý Petřík na zahradě plakat. Prolezl plotem              
a šel si sednout sousedovi na klín. Když se ho pak zeptali, co sousedovi říkal, tak odpověděl:"Já                
jsem mu jen pomohl plakat." Jiřina a  František Charvátovi 

Program Noci kostelů 25. května 2018 na Střední 10 

18:00 - 18:05 Přivítání 

18:00 - 21:00 Rozhovor s pastorem 

18:05 - 18:45 Zpívánky – písně dětí nejen pro děti 

18:50 - 20:10 Rozhovor s teologem Vítem Chánem 

20:15 - 20:40 Prezentace z rekonstrukce modlitebny 

20:45 - 21:00 Požehnání městu Brnu 

Více o Noci kostelů i ve vašem okolí se dozvíte z internetových stránek www.nockostelu.cz. 

http://www.nockostelu.cz./
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MEDAILONEK – kapela Only His  
Dovolte mi tentokrát trošku prodloužit mé psaní. Chci vám         
představit mou největší „srdcovku“. Proč to tak je? Protože         
jsem její součástí. Kapela Only His působí již 9 let. Často se            
nás lidé ptají, jak jsme vznikli, jak se to stalo, že spolu zpíváme             
a čím to je, že jsme tak sezpívaní. To je ale dlouhý příběh,             
který začal ještě dříve, než byli členové kapely na světě. Sbor           
adventistů ve Veselí nad Moravou zpíval snad odjakživa,        
prostě měl a má k hudbě blízko. Zpívali a hráli naši prarodiče, naši rodiče a teď jsme převzali                 
štafetu my. Co jsem na světě, vždycky se kolem mě muzicírovalo a to i z obou stran rodiny.                 
Hrdinkovi hrají s notami i bez nich, v ZUŠ nebo bez ní, s prsty desíti či devíti, nesejde na tom.                    
Prostě je to součást rodinné identity. Ze strany maminky jsme na tom podobně. Studovat hudbu se               
některým za minulého režimu nepoštěstilo, přesto jí žijí. Všechny tři sestry Luchavovy měly k              
hudbě blízko a prvorozená Hanka Lindtnerová (Luchavová) ve Veselí vedla zpěv, co si pamatuji.             
Druhá velká rodina v našem rodném sboru jsou Baladovi, kteří na tom jsou podobně. Strýc Jožka               
B. mi někdy připomíná krále Davida, který byl pastýřem a skládal nádherné žalmy, které hrál na                
harfu a zpíval tak Bohu své modlitby. Toto muzikantské zázemí nás natolik ovlivňovalo, že jsme              
se sami chtěli vydat touto cestou. 

 Právě s tetou Hankou L. jsme se učili pořádně zpívat z not, vícehlasně a prostě čistě. Občas                 
to byla dřina, ale bavilo nás to. Již několik desetiletí jsou Veselané zvyklí chodit na naše tradiční                 
vánoční koncerty a my jsme za to velmi vděční. Díky tomu je také naše kapela na světě, občas je                   
totiž taková „sváteční, vánoční“ co se týká zkoušek i koncertů. Její složení se vyvíjelo a              
proměňovalo. Nejprve to byly zmíněné koncerty našich rodičů, kteří nás „vzali k sobě“, postupem             
času nám předávali více prostoru, ale i zodpovědnosti. Poté jsme nějakou dobu vystupovali pod             
vedením tety Hanky L. jako skupina Otazníky, jejichž součástí byla část naší mládeže. Takto bylo              
natočeno stejnojmenné CD. A příští rok to bude neuvěřitelných deset let, co fungujeme samostatně             
jako kapela. Bylo pro nás výzvou zkusit to „na vlastní pěst“. Dříve nás vedl Jožka Balada st. a                 
pomáhal i můj tatínek Jarek Hrdinka. Teď už nám pomáhají spíše jako naši nejupřímnější kritici a                
spolu s maminkami tvoří „srdečně-technické zázemí“. Tím myslíme non stop taxi, kurýrní služby            
zapomenutých not, hudebních nástrojů, žehlení oblečení, kapelovou vývařovnu, roztleskávače i         
rozplakávače. Co bychom si bez nich počali, to opravdu nevíme. Často si říkáme, že bychom chtěli               
takové dětství, jako jsme prožili my, dopřát i našim dětem – ale to už je jiný, dlouhý a krásný                  
příběh. 

 Za těch deset let se naše složení také mírně proměňovalo. Vlastně jsme od začátku zpívaly               
my tři holky – Míša, Katka a Adriana. K nám se přidali mladší sourozenci Pavel (bicí) a Jožka                  
(zpěv, basa, kytara)a Míšini bratranci David (vystřídal Pavla za bicím) a Fanda. Vlastně nás byla              
spousta a já ráda vzpomínám na všechny, ať jsou to cimbalista, houslisté, zpěváci, kytaristi, …              
Každopádně, naše nynější složení je: Míša Baladová (lídr kapely, zpěv, klávesy, autorka), Katka            
Justrová (zpěv, klavír, autorka), Adriana Chlapečková (zpěv), Jirka Daniel (zpěv, housle, klávesy,           
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autor), Jožka Balada (zpěv, baskytara, kytara), Tomáš Majtán (klavír, harmonika), Adrián Husár           
(kytara, elektrická kytara, autor), David Balada (bicí), Jakub Hrdinka (kytara). Naše nejmladší           
členy jsme postupně přibrali a jsme moc rádi, že je máme. Pouze jsme jim dali stejný prostor na                 
rozvíjení jejich darů, jaký byl dán nám. A oni ho rozvíjejí opravdu skvěle! Naší bratrskou (a to                
doslova) kapelou je Way to go, v níž hrají někteří kluci z naší kapely a jejich kamarádi. Někdy si                   
my holky z legrace říkáme, že jsme si je hezky vychovaly, jen aby nám úplně neutekli. 

 Naši posluchači jsou dost různorodí – mladší, ale i starší generace, věřící i nevěřící. Snad si                
každý najde něco, čím je potěšeno jeho ucho, srdce i duch. Tím se dostávám k naší tvorbě.                
Zatímco jsme zpočátku začínali převzatými písněmi či vlastními překlady světově známých chval,           
v současnosti se snažíme skládat sami. Nejen kvůli autorským právům, ale především proto, že to              
jde z nás; my rosteme s naší hudbou a ta zase roste spolu s námi. V naší tvorbě se odráží to, co                      
prožíváme, co se nás dotýká, co nás ovlivňuje, formuje, nad čím přemýšlíme. Hlavními autory             
jsme nejspíš já a Jirka. Zatímco Jirkovy svižnější, krásně melodické i rytmické písně mají nádech              
muzikálu, mé písně jsou někdy nostalgičtější, zasněné s notou více písničkářskou. Některé písně            
složili také Míša a Adrián. A tím je to krásné, pestré – jako život. Baví nás to, naplňuje. Především                  
to ale vypovídá o našem prožívání víry, života s Bohem. Tematicky se tak proměňují nejen naše               
vánoční koncerty, ale i písně samotné. 

Mou tvorbu zásadně ovlivnila nemoc, díky níž vznikly písně Žalm 138 nebo jako            
poděkování Mým andělům. Od té doby se nejspíš mým osudovým motivem stal motiv času… Čas,              
který toužím trávit v blízkosti s Bohem a někdy jsem na to slabá, čas, který chci trávit v lásce s                   
lidmi a někdy jsem na to málo odvážná i pokorná, čas, který nám byl dán a který je nám vzat. A je                     
na nás, jak a čím tento čas naplníme. V tomto duchu můžete naslouchat písním Hodina a den nebo                 
Ruku v ruce. Spousta písní je prostě o lásce – třeba někdy vyjde CD svatebních písní, které vznikly                 
na míru daným párům. Poslední dobou moje tvorba pokulhává; když zpívám, dcerka zpívá            
hlasitěji, a když hraji na klavír, je to čtyřručka. Nedivte se proto, že mým posledním dvěma písním                
vévodí dětská tematika. Za úspěšnou a hlavně účinnou považuji Hvězdičkovou ukolébavku, prostě           
občas funguje. 

 Jirkova tvorba je daleko různorodější než ta moje – a to je kumšt. Můžete zaslechnout              
kousky veselé až komické, dramatické, sólové i sborové, pomalé i rychlé. Především je ale krásné              
alespoň tušit pozadí vzniku písní. Spousta z nich dle mého vznikla prostě proto, že poznal něco               
nového, silného, co udává směr i smysl jeho životu. Ať to jsou motivy z Bible (písně Strom;                
Zrada) nebo jeho osobní vyznání víry (písně Kudy jít; Přijď či Upevňuj víru mou). 

 A jak nové písně vznikají? Autor má většinou z nové písně radost a těší se, až ji představí                 
kapele. Ta ji buď odsouhlasí, nebo taktně řekne, že už napsal něco lepšího. A pak se do nové písně                  
pustíme. Nejraději je dotváříme rovnou na nějakém soustředění, společně, u dobrého jídla. My tři             
zpěvačky jsme všechny narozené v červnu, a tak je už téměř naší tradicí trávit jeden červnový               
víkend spolu. 
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 Pokud vás zajímá, kde nás můžete slyšet, máte hned několik možností. Tou nejpřístupnější            
je kanál youtube, na kterém jsou různé neoficiální, ale i oficiální verze našich písní. Natočili jsme               
dva klipy k písním Přijď a Někdo má tě rád. Stěžejní jsou naše vánoční koncerty, s nimiž pak ale                  
vystupujeme celou následující sezónu na pozvání v různých koutech naší země napříč           
křesťanskými denominacemi (tradičně ve Veselí nad Moravou a v Javorníku, po jižní Moravě, ale             
také třeba na Ostravsku či Táborsku). Dále se účastníme malého křesťanského hudebního festivalu            
NG fest v Javorníku. Doposud největším plodem naší práce je CD s názvem Přijď, které obsahuje               
převážně naši tvorbu a jednu tradiční „akapelovku“ (tento druh hudby nás také velmi baví). Letos              
nás čeká příprava nového CD a také vydání zpěvníku s autorskými písněmi. 

Tolik tedy o nás, kapele Only His. Již název kapely napovídá, komu chceme patřit -               
toužíme být “Jenom Jeho”, Boží děti. Je pro mě radostí, že můžeme naše dary, které jsme obdrželi                
od Pána Boha, takto svobodně využívat a chválit Jej za vše, co v našich životech dělá. Snad tím                 
přinášíme radost nejen Jemu a sobě, ale i druhým lidem. Zakončit můžeme prosbou mé             
nejoblíbenější písně od Jirky Daniela: „Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Až znovu přijdeš,             
Pane náš, ať z dálky poznám, že mě znáš, upevňuj víru mou.“ Kateřina Justrová 

Ukliďme svět, ukliďme Česko! 
V pátek 6. dubna 2018 jsme se zapojili do celosvětové úklidové akce viz. název článku. My jsme                
se rozhodli uklidit okolí parkoviště u našeho sboru Lesná. Našli jsem několik černých skládek.             
Naplnili jsme několik pytlů tříděného odpadu. Bylo toho odhadem 200 kg odpadků. Počet            
účastníků 10 včetně dětí. Okolo sběrného dvoru, ale zbylo spoustu odpadků, které již byly nad              
naše síly. Proto jsme se rozhodli pokračovat v úklidu i někdy příště, třeba se potkáme při podobné                
akci už letos na podzim.! Tomáš Knobloch 
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Advent 4/2018     Časopis církve adventistů sedmého dne: 
Adventistický teologický institut 
Billy Graham 
Modlitebňa - chrám alebo synagóga? 

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

Prožívání radosti 
kolektiv autorů 
rozměry 148×210 mm, 342 stran, 
brožovaná vazba 
Tato kniha je dílem šestnácti autorů, kteří pro čtenáře 
připravili nabídku 42 úvah. Každá z nich vyjadřuje pisatelovu 
osobní zkušenost a chápání starověkých biblických principů. 
Není nutné ji číst od začátku. Otevři ji na místech, která se 
budou dotýkat tvého srdce. Každá kapitola ti svým námětem 
rozšíří obzory a zároveň ti pomůže více porozumět Bibli. 
Pohodlně se tedy usaď, seřaď si své nejzávažnější otázky a buď 
ochoten vyjádřit svůj názor, protože Bůh tě poslouchá. A je 
připraven k tobě promluvit. Není načase zjistit, jaká radost a 
jaká naděje plyne ze vztahu s ním? 
Cena 150 Kč 

Hledání 2 
Dvacet let po uvedení australského dokumentárního      
seriálu Hledání vám HopeTV přináší jeho druhou       
řadu s názvem Hledání 2. V roli moderátora se vám          
opět představí Geoff Youlden, kterého ovšem tentokrát       
doplní další dva průvodci. Společně s nimi se ocitnete         
uprostřed minového pole, v deštných pralesích Jižní       
Ameriky nebo v izraelském Kumránu. Tam všude naši        
průvodci našli důkazy o tom, že svět, který známe,         
čeká převratná událost ... 

Seriál je ke shlédnutí na stránce http://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/162-hledani-2 

 

 

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 
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