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Nejlepší recyklace 
Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si                  
vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný,                 
shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. (Neh 9,17) 

Jsou vynálezy, které zásadním způsobem změnily svět a kvalitu života lidí na této planetě. Jen si               
vezměte takový pluh, kolo, kompas, knihtisk, parní stroj, nebo třeba objev penicilinu či moderní             
komunikační techniku. Pokud bych měl do tohoto výčtu přidat ještě jeden vynález, dlouho bych neváhal:              
před nedávnem jsem žasl nad předvedením speciálního zařízení, které dokáže zpracovat znečištěnou           
vodu, splašky z našich toalet, a vytvořit z nich znovu křišťálově čistou vodu, zdravotně nezávadnou, s               
příjemnou chutí. Tento vynález přináší obrovskou naději zvláště pro území s nedostatkem vody.  

Ještě větším zázrakem však pro mě je, že Bůh dokáže něco podobného i s lidským životem. Právě nad                  
tím žasli i Izraelci, kteří se vrátili z Babylonského zajetí do Jeruzaléma, kam se dostali kvůli svým                
hříchům. Najednou jim došlo, že Bůh dokáže vzít to, co jsme v životě zkazili, zničili, „znečistili“, a pokud                 
o to stojíme, pak nám nejen odpustí a dá novou šanci, ale zároveň umí přetvořit naše „splašky“ v něco                   
nového a krásného. 

Milý Pane Bože, i já žasnu nad tím, že i z toho, co pokazíme, ještě umíš vytvořit něco nového a                   
krásného. Děkuji ti za to. Oldřich Svoboda 

Kalendář 
8. 9. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
8. 9. so 14:00 Adventporta, Zámek Kuřim 
10. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra Brno, Impact Hub Brno, Cyrilská7 
15. 9. so  Den Klubu Pathfinder 
15. 9. so 10:30 Kázání: Marie SKÁLOVÁ (9:00 Studium Bible) 
22. 9. so  Nemůžeme být v  našem sboru. Místo bohoslužby je Lipová 26. 
22. 9. so 10:30 Kázání: Jaroslav STEJSKAL (9:00 Studium Bible) 
22. 9. so 17:00 Atmosféra Brno, Impact Hub Brno, Cyrilská7 
29. 9. so  Sbírka 13. soboty pro Severoasijskou-Pacifickou divizi 
29. 9. so 10:30 VP: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
6. 10. so  Den vzdělávání 
6. 10. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 

Narozeniny 
týden 1. - 8. 9. Jana O. Olga K. Iva Š. 
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Oznámení 
● Od 4. září se opět budeme scházet každé úterý v 17:30 k modlitbám u Karla a  Marie. 
● V sobotu 8. září se v Kuřimském zámku koná tradiční Adventporta. Začátek ve 14 hodin. 
● Od 10. září zahajují akce Atmosféry Brno na Cyrilské. První z  nich je ZOB v 19 hodin. 
● Od konce září každou sobotu večer bude v  Bystrcké sokolovně tradiční florbal. 
● Od 1. října bude na Jánské každé pondělí pravidelné cvičení Klubu Zdraví Brno Střední. 
● Od 11. října bude probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci Klub Zdraví na Střední. 

 

Setkání pro zájemce o stolečkovou evangelizaci 
V sobotu 15. září od 13 hodin bude probíhat setkání pro zájemce o evangelizaci prostřednictvím 
knih. Jsou zváni ti, kteří již realizují či chtějí dělat stolečkovou evangelizaci nebo se starají či 
uvažují o knihobudce. Setkání proběhne v prostorách sboru ve Strašnicích v Praze. 

Desátá konference mužů 
Já, ty, on … zoon politikon 
(Spoluzodpovědnost za společnost, v níž žijeme) 
Již desátým rokem se můžeme setkávat a společně motivovat k bohatšímu životu muže podle             
Božího obrazu. Letošní konferencí od 5. – 7. 10. 2018 nás bude provázet kazatel, učitel a také                
moderátor Českého rozhlasu Petr Vaďura. V rámci bohatého programu budeme v sobotu večer            
naslouchat životnímu příběhu politika, moderátora, scenáristy a dramaturga Aleše Juchelky.         
Těšíme se na vás, chlapi! 
Program víkendu a více informací o akci naleznete na stránkách: http://mss.casd.cz/kd/ 

 
Chlapi sobě VI 
víkendové setkání mužů 
Chlapák Jeroným Pražský 
přednáší ThDr. Martin Chadima ThD. 
Kdy? 21.-23. září 2018 
Kde? Školicí středisko Šlovice 146 (Rakovník) 
Kolik? 1100,- až 1600,- Kč za osobu a  víkend 
pořádá oddělení péče o rodinu ČS CASD  
https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/chlapi-sobe/ 
Přihlašovací formulář zde. 

http://mss.casd.cz/kd/
https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/chlapi-sobe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYNIqljJ0GMn74z9B-wpRlzE5O1yZGAw9nBhMCyvTmytfcmA/viewform
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Ukliďme okolo našeho sboru 
Kdy? pátek 14. září 2018 v 16:00 ÷ 18:00 hod. 
Kde? parkoviště u sboru na Lesné, Okružní 21 
Co s sebou? pracovní oblečení, rukavice, pití 
Kontakt? Tomáš Knobloch, 777645066 
https://www.uklidmecesko.cz/event/19394/ 

 
Vycházka na Babu aneb z Kuřimi do Brna pěšky 
Kdy? sobota 15. září 2018 15:20 
Kde? vlakové nádraží Kuřim 
Kam? přes Babu do Brna 
Kolik? max. 10 km 

 
Bezpečí najdeš jenom v  Něm 
Člověk se bojí … 
Už od malička, když mu tma padne na zavřená víčka a  tlačí se do postýlky, 
když meluzína v  komíně mu připomíná vlky,  
to se pak často rozbrečí a  u mámy hledá bezpečí. 
Jak roste, už strach nepřiznává, je velký, on se nebojí … 
Však přesto se mu někdy stává, že uzamkne se v  pokoji, a  nejraději zahodil by klíč … 
dětství a mládí už je pryč, však člověk se bojí: 
nemá práci - pak časem zdraví, sílu ztrácí - jak živit má rodinu a  komu má dát za vinu, 
že zas se bojí, že zas má strach, když slyší zprávy o válkách? 
Teď už se stydí - nebrečí, jak rád by však našel bezpečí … 
Taky se bojíš? Jsi jedním z  davu? 
Tak chvíli se zastav, zvedni hlavu - a  podívej se do Vesmíru … 
tam pošli svoji lásku, víru - a  z Božích dlaní pokoj vem … 
Bezpečí najdeš jenom v Něm. VSTŘÍC BOHU ... 

 
Odpoledne ve školce 
V sobotu 18. 8. 2018 jsme se po roce opět          
sešli v mateřské školce pod Špilberkem.      
Letos byla hledací soutěž založená na      
archivních fotografiích hradu a jeho okolí a        
my jsme měli najít stejný fotografický záběr       
z dnešní doby, určit rozdíly mezi minulostí a        
současností a odhadnout stáří dobového     
snímku. Po skončení soutěže jsme si      
připravili na zahradě malé pohoštění u      
kterého jsem společně strávili zbytek     
horkého odpoledne.  

Tomáš Knobloch 

https://www.uklidmecesko.cz/event/19394/
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Pokřtěná evoluce 
Clifford Goldstein 
Cena: 340 Kč  
Rozsah: 332stran 
Formát: 148×210, brožovaná vazba 
Vydáno: 2018, Adventistický teologický institut a Advent - Orion 
Stvoření života na Zemi, tak jak nám je popisuje kniha Genesis, je 
nadpřirozená událost, v níž není žádné místo pro náhodu. 
Neodarwinistická evoluční syntéza naproti tomu považuje vznik 
života za zcela přirozený proces, který téměř vše ponechává právě 
náhodě. Je obtížné představit si dva pohledy na stvoření, které by 
byly ve větším rozporu. 
Proč se tedy mezi křesťany objevuje taková snaha pokřtít evoluci tím, 
že usilují o „harmonizaci“ evoluce se zprávou v knize Genesis? 
Odpověď je spojena s předpokladem, že evoluce musí být pravdivá, 
protože je vědecká! Ale pokud je věda tak spolehlivá v hledání 
pravdy, proč se její teorie tak často mění? 
Kniha Pokřtěná evoluce na mnoha příkladech vysvětluje, že vědy se nemusíme bát, ale ani nemáme
nekriticky přijímat její poznatky. Jako křesťané máme věrohodné důvody pro to, zcela se 
spolehnout na Bibli a zprávu o Stvořiteli. Nemusíme se snažit evoluci pokřtít, stejně se nenechá… 

Identita 

Čemu adventisté věří a proč? Hope      
TV připravuje nový cyklus video     
rozhovorů s názvem „Identita“ o     
stěžejních věroučných důrazech   
Církve adventistů sedmého dne    
(momentálně je vyvěšeno 8 dílů, 4      
další se připravují). Nechte se     
inspirovat otázkami a odpověďmi    
ohledně základních adventistických   
témat v rámci osobního studia, při      
biblickém vyučování nebo při    
diskuzi se svými přáteli. 

 

 

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 

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna. 
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