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Léčba na dálku 
On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je:                
`Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Mt 9,12.13) 

V roce 2010 se britským lékařům podařilo uskutečnit jedinečný zákrok. Srdce sedmdesátiletého           
Kennetha Crockera totiž operoval robot řízený na dálku. Šlo o první operaci srdeční arytmie             
prostřednictvím přístroje, který lékaři ovládali z místa mimo operační sál. Operace, která normálně            
trvá až osm hodin, navíc zabrala jen jednu hodinu. Od té doby se stále pracuje na vylepšení tohoto                  
druhu technologie, aby byla ještě spolehlivější, a v případě nutnosti umožnila spolehlivě operovat i             
bez fyzické přítomnosti špičkového odborníka přímo na místě. 
I když tento obrovský vědecký pokrok obdivuji, ještě více žasnu nad naším nebeským Lékařem.             
Dobře věděl, jak smrtelná je nemoc hříchu, jíž jsme všichni nakažení. Bylo by jistě obdivuhodné,              
kdyby se nás rozhodl „léčit“ na dálku. Zůstal by v nebi, na své nebeské „klinice“, která se pyšní                 
nejlepším vybavením, a využil své technologie k tomu, aby měnil srdce pozemských hříšníků. On             
to však neudělal. Přišel mezi nás a pro záchranu svých pacientů riskoval i svůj život. To je                
skutečně Pan Lékař, který zasluhuje náš obdiv. 
Díky, Pane, že jsi se neštítil mezi nás, abys nás zachránil. Jen díky tomu jsi nás „vyléčil“ a                 
„uzdravil“. Oldřich Svoboda 

Kalendář 
5. 10. pá 18:00 Svátky ve Starém zákoně (doc. Jiří Beneš, Th.D.) Střední 10 
6. 10. so  Den modlitby a  půstu 
6. 10. so 10:30 Kázání: Jakub DOSTÁL (9:00 Studium Bible) 
6. 10. so 14:00 Setkání diakonů a dobrovolníků na Olomoucké 43 
6. 10.  so 14:00 Svátky ve Starém zákoně (doc. Jiří Beneš, Th.D.) Střední 10 
8. 10. po 19:00 ZOB - Zase vedle (Jakub Chýlek), Impact Hub Brno, Cyrilská7 
11. 10. čt 18:00 Klub Zdraví Střední - Fyzioterapie v  praxi (Bc. Petra Zdeňková) 
13. 10. so  Den kazatelské služby; Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR 
13. 10. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) + členské shromáž. 
13. 10. so 15:00 Komentovaná vycházka KD a  KZ v Arboretu Křtiny 
16. 10. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká-Léky versus doplňky stravy (Dr. M. Foltýnová) 
17. 10.  st 19:00 Studentská bohoslužba 
20. 10. so  Den daru proroctví 
20. 10. so  SOBOTNÍ BOHOSLUŽBA JE ZRUŠENÁ BEZ NÁHRADY! 
21. 10. ne 10:00 Ekumenická bohoslužba (Husův sbor na Botanické 1) 
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27. 10. so  Sobota stvoření 
27. 10. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
27. 10. so 17:00 Atmosféra Brno, Impact Hub Brno, Cyrilská7 
6. 10. so  Modlitební týden 3.11.÷10.11.; Sbírka MT pro sdružení  
3. 11. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 

Narozeniny 
týden 1. - 6. 10 týden 7. - 13. 10 týden 14. - 20. 10 týden 21. - 27. 10 
Petra J. - Michaela H. Martin Š. 
 

Oznámení 
● V sobotu 13. října se před sobotním kázáním sejdeme ke krátkému členskému shromáždění.            

Budeme probírat dočasné obsazení služebnosti prvního diakona a volit dva zástupce našeho          
sboru na konference unie a sdružení, které se konají příští rok. 

● V sobotu 20. října nebude pravidelná sobotní bohoslužba z důvodu. Vlastník budovy nás o            
to požádal, protože má o pronájem zájem někdo jiný.  

● Od 3. do 10. listopadu bude probíhat tradiční modlitební týden. Rozpis, kde se budeme             
scházet, bude k dispozici během měsíce října. 

● Od 1. října je na Jánské 22 každé pondělí v 17:30 pravidelné cvičení. Příspěvek je 50 Kč. 
● Klub Zdraví Brno Střední a Brno Olomoucká vás zvou na své pravidelné přednášky a               

ochutnávku zdravé stravy. Na Olomoucké se konají přednášky v úterý třetí týden v měsíci             
a na Střední ve čtvrtek druhý týden v měsíci. Témata a přednášející se střídají. Aktuální              
program najdete na http://zdravi.casd.cz nebo http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/. 

● Na Střední začal akademický rok společným setkáním mládeže. Mládež se setkává ve sboru            
na společných obědech, bohoslužbách nebo výletech. Všechny pozvánky jsou v elektronické         
podobě na stránkách http://brno-stredni.casd.cz/ nebo https://www.inriroad.org 

● Také děti mají mimo školku a školu program. Každé pondělí v 17 hodin se scházejí v Klubu             
Pathfinder na Střední 10. Pro ty nejmladší jsou určena Kuřátka (věk 3÷6 let). Mladší žáci               
chodí do Pand (věk 6÷12 let). Starší žáci zase do Plejád (věk 12÷16 let). Více o oddílech                
najdete na https://pandybrno.cz a http://www.plejady.cz. 

 

Múzička 2018 
Milé děti, rodiče, prarodiče…, prostě Vy všichni, kdo chcete spolu s námi – dětmi z různých koutů                
Moravy a Slezska – chválit a oslavovat našeho Pána Boha - přijměte srdečné pozvání na letošní               
Múzičku tentokrát do Frýdlantu nad Ostravicí. 
Sobotní bohoslužba: 3. 11. 2018 od 9:30, odpolední část od 14:00 
Místo: Sál Kulturního centra, Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí 

http://zdravi.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/
http://brno-stredni.casd.cz/
https://www.inriroad.org/
https://pandybrno.cz/
http://www.plejady.cz/
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V moci Ducha 
Všichni, kteří sloužíte nebo přemýšlíte jak sloužit lidem okolo nás, jste zváni na setkání oddělení              
evangelizace Moravskoslezského sdružení s názvem „V moci Ducha“. 
Kdy? 17. listopadu 2018  
Kde? Modlitebna CASD Frýdek-Místek, Slezská 1982 
Pro zajištění všeho potřebného prosím o vyplnění přihlášky na webové adrese          
https://goo.gl/forms/x56Z8RTERL8k4mqg2 nejpozději do neděle 4. 11. 2018. 

Úklid okolí našeho sboru  
V pátek 14. září jsme za vydatného deště uklízeli okolí          
sboru na Lesné. Podařilo se nám nasbírat skoro 100 kg          
odpadků. Tímto jsme se připojili k celosvětovému dni        
úklidu. Doufáme, že se tyto úklidy budou       
opakovat a časem už nebude co uklízet. 
https://www.uklidmecesko.cz/event/19394/ 

 
Komentovaná vycházka v Arboretu Křtiny 
V sobotu 13.10.2018 se chystáme do Arboreta Křtiny na 
komentovanou procházku po Arboretu. Potom dle nálady 
můžeme vyrazit ještě do okolních lesů. K Arboretu jede 
autobus z Brna Židenic ve 14:09, je to zastávka Křtiny, 
hájovna Na lukách 14:53. Je tam i možnost parkování. Sraz u Arboreta bude v 15 hodin. Jízdní řád 
autobusu najdete zde http://www.jrbrno.cz/L201_S2_Z434 

Vycházka přes Babu 
15. 9. 2018 jsme si užili nenáročnou 
vycházku z  Kuřimi do Brna. V  příjemném 
tempu jsme trasu cca 10 km zdolali za tři 
hodiny a  někteří při tom stihli po cestě sbírat 
houby a  čistit les od odpadků dle 
výzvy celosvětového úklidové dne. 
Nechyběla ani chvilka na svačinu. A  jak už 
to bývá na našich vycházkách, zvládli jsme 
probrat spoustu věcí ve vzájemných 
rozhovorech. Takže pokud ještě váháte, zda 
jít příště s námi, určitě se připojte. Těšíme se 
na vás.                                 Tomáš Knobloch 

 

https://goo.gl/forms/x56Z8RTERL8k4mqg2
https://www.uklidmecesko.cz/event/19394/
http://arboretum-krtiny.cz/
http://www.jrbrno.cz/L201_S2_Z434
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Tomášovo svědectví (Jan 20:24-29) 
 
Krátký příběh z Jana 20:24-29 je dobře známý pod názvem “Nevěřící Tomáš”. Obecně se postavě              
Tomáše věnuje nejvíce Janovo evangelium (Jan 11:16; 14:5) a největší pozornost mu je věnována             
právě v tomto příběhu, kde se pro nás věčně stává pochybující postavou. Nicméně více než jeho               
pochybování je pro život víry důležité jeho svědectví, ve kterém nám dosvědčuje svoje vlastní             
obrácení-rozpoznání. 
 
V této fázi Janova vyprávění se již Ježíš učedníkům zjevil po svém vzkříšení, avšak apoštol Tomáš               
u toho nebyl přítomen. Vzhledem ke všem událostem za posledních několik dní bylo pro Tomáše              
obtížné přijmout fakt, že byl Ježíš vzkříšen, ačkoliv mu to ostatní učedníci dosvědčovali. A právě              
v této chvíli klade Tomáš podmínky toho, co jediné ho může vést k opačnému stanovisku. Nikoliv               
svědectví apoštolů, ale jasná fyzická demonstrace se stává kritériem autentičnosti Ježíšových slov           
o jeho smrti a vzkříšení (Jan 20:25). Tedy Ježíšova výzva k víře, která se objevuje napříč celým                
evangeliem (Jan 4:39-42; 6:29; apod.), je v Tomášově případě nahrazena hmatatelnou          
demonstrací. V řeckém textu je Tomášův požadavek ještě více zesílen speciální gramatickou            
konstrukcí, podle které bychom část verše 25 mohli přeložit následovně: “jestliže neuvidím (ř. ἐὰν             
μὴ ἴδω [ean mé idó]) …[výčet podmínek]… není možné abych uvěřil (ř. οὐ μὴ πιστεύσω [ú mé                
pisteusó])” (Jan 20:25b). 
 
Celá tato situace se obrací asi po týdnu, kdy jsou opět učedníci spolu včetně Tomáše (Jan 20:26).                
Náhle se mezi nimi objeví Ježíš a ihned oslovuje Tomáše. Ježíš akceptuje Tomášovy podmínky,             
které před týdnem vyslovil a vybízí jej ať si sáhne na jeho rány po ukřižování (Jan 20:27). V tuto                  
chvíli Tomáš nic dalšího nepotřebuje. Zde se dostáváme k vrcholu celého vyprávění, který je             
obsažen ve dvou výrocích.  
 
První výrok je přímá reakce Tomáše: “Pán můj a Bůh můj (ř. ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου [ho                   
kyrios mú kai ho theos mú])” (Jan 20:28). Tato reakce je jednou z nejvýraznějších výpovědí              
o Ježíšově božské identitě v celé Bibli. V tomto jediném okamžiku se Tomášovi všechno, co kdy               
Ježíš učinil a řekl, spojuje v rozpoznání jeho božství. Jde o naprostou kapitulaci jeho vlastních              
představ a Tomáš přijímá evangelijní skutečnost, kterou Ježíš dosvědčil svým působením v těle. 
 
Druhý výrok je Ježíšův komentář k celé situaci, který se nese v duchu důrazů jednotlivých příběhů               
v evangeliu. Ježíš poukazuje na fakt, že Tomášova víra je podmíněna hmatatelnou zkušeností:            
“protože jsi mě viděl, věříš (ř. ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας [hoti heórakas me pepisteukas])”, ale               
to, čeho si Ježíš nejvíce cení, není zkušenostní víra (empirická), ale víra založená na důvěře:              
“šťastní však, kteří neviděli a uvěřili (ř. μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες [makarioi hoi mé               
idontes kai pisteusantes])” (Jan 20:29). Slovo důvěra je zároveň i významem (překladem) řeckého             
slova πίστις [pistis], které překládáme obvykle jako víra. 
 
V celkovém námětu Janova evangelia je třeba tyto dva výroky vnímat v souvislosti s textem Jan               
20:31. V Janově evangeliu se nám tedy otevírá důraz na dimenzi víry, která není primárně              
informovaná zkušeností, jednoznačně potvrzující naši víru, ale je postavena na důvěře ve slovo            
boží. Toto je mnohem bližší naší době, ve které máme k dispozici svědectví o božím synu a jeho                 
slovech v Bibli. Ježíšova slova o blahoslavených patří tedy i nám. 
                                                                                                                                    Michal Schejbal 
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Recenze – Daniel Raus: Biblická poezie 
Daniel Raus je současným českým novinářem, publicistou a rozhlasovým redaktorem. Je také           
autorem několika knih rozhovorů a poezie, z nichž se zaměříme na 5 přebásněných biblických             
knih. Jedná se o „Projekt biblické poezie“, jak nejspíš sám autor nazývá svůj počin na webových               
stránkách www.daneilraus.com. „Jejich témata jsou obecně lidská, jejich poselství je určeno          
komukoli, bez ohledu na jeho víru či původ. Píseň písní pojednává o lásce, Kazatel o hledání               
smyslu, Jób o utrpení, Přísloví o moudrosti, Žalmy o spiritualitě.“ 

Danielu Rausovi se podařilo přiblížit nenásilnou, zato přirozeně působivou formou hluboký obsah           
knih současnému čtenáři, zasáhnout nejen po umělecké stránce, ale především po té duchovní. Tak             
se slova Bible mohou opět novým způsobem dotknout nitra člověka. 

Od roku 2015 vyšly jak dané knihy v nakladatelství Porta libri, tak stejnojmenné audionahrávky.             
Jednotlivé díly nesou názvy: Žalmy – David a Jeho blues, Job – člověk soudí Boha, Přísloví –                
Moudrost a její hostina, Kazatel – Šalamounův grál, Píseň písní – Tisíc odstínů lásky. 

Sama jsem měla možnost se s přebásněnými knihami setkat v audio verzi, která mě i mé okolí                 
naprosto uchvátila. Ikonické hlasy českého hereckého světa jako Taťjana Medvecká, Viktor Preiss,           
Věra Kubánková, Petr Pelzer, ale i mladší ročníky jako Ivan Trojan či Matouš Ruml dodají svou               
barvou hlasu slovům dynamiku, akcent a pomohou tak našemu prožitku. Audio verzi režíroval            
Lukáš Hlavica a čtení podbarvuje jemná hudba Huberta Bittmana, knižní verze je obohacena            
ilustracemi Mira Pograna. 

Při hledání informací o tomto projektu jsem zjistila, že Věra Kubánková i Petr Pelzer zemřeli              
nejspíše těsně po dokončení tohoto díla. Je zvláštní nad tím přemýšlet. Kdo z nich je věřící, pro                
koho to byla pouze práce jako každá jiná. A co my? Necháváme na nás Boží slovo působit? Pokud                 
s tím někdy máte stejný problém jako já, chtěla bych vás nadchnout pro poslech či četbu těchto                
Rausových knih. 

Pokud ještě stále váháte, zda učinit tuto větší investici, můžete se zaposlouchat do ukázek z knih               
na kanálu youtube či výše zmíněné internetové stránce. Nezapomeňte, že si audioknihy můžete            
pořídit také ve sborovém traktátu a knihy např. v malém příjemném brněnském knihkupectví            
u paní Hany Pinknerové, jistě je ale dostupné na mnoha reálných i virtuálních místech. 

Upřímně přeji hluboké začtení či příjemný poslech.    Kateřina Justrová 
 
Ukázka – Žalm 1: 
 
chceš-li žít šťastný život 
neřiď se radami ničemů 
do žádné špatnosti se nepouštěj 
myšlenky cyniků neber za své 
  
místo toho hledej 
duchovní cestu 
nad ní přemítej 
dnem i nocí 
 

budeš jako strom u průzračných vod 
tvoje ovoce přijde v pravý čas 
tvoje listy budou vždycky svěží 
do čeho se pustíš, to se zdaří 
  
kdo touto moudrostí pohrdá 
je jak suché listí ve větru 
které bloudí z místa na místo 
a jeho údělem je marnost 
  
neboť Bůh dobře zná tvou cestu 
a nechce, aby vedla nikam 
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Osel misionářem 

Ahoj děti, 

my dnes žijeme v zemi, kde můžeme v sobotu chodit v           
klidu do sborečku. V některých jiných zemích ale takovou         
volnost nemají. Strýček, o kterém vám budu vyprávět, žil         
právě v takové zemi. Říkejme mu třeba Alex. Strýček Alex          
jednou doma našel Bibli, přečetl si ji a rozhodl se, že bude            
radši poslouchat Pána Boha, a proto on ani jeho rodina v           
sobotu do práce nechodili. Odměna na sebe nenechala        
dlouho čekat. Pro strýčka přišli domů vojáci a odsoudili ho          
na 25 let do vězení, kde 

musel tvrdě pracovat, aby dostal alespoň jídlo a vodu. Velitel věznice si předsevzal, že všechny              
vězně přesvědčí, že Pán Bůh neexistuje. Strýček Alex celý týden pilně pracoval. Problém ovšem              
nastal v sobotu. Strýček nechtěl Pána Boha zklamat, a tak v sobotu do práce zase nešel. Stráže ho                 
proto zavřely za trest do malinkaté místnosti bez okna, tak malé, že si nemohl ani lehnout, ani                
stoupnout. Tam ho nechali deset dní a pak ho pustili. Ovšem v sobotu se všechno opakovalo.               
Strýček si už zoufal: „Jak mám vydržet 25 let ve vězení, když ze čtrnácti dnů strávím deset                 
vždycky v téhle strašné cele?“ a prosil vytrvale Pána Boha o pomoc. 

Po roce šel kolem mrňavé cely, ve které byl strýček právě zavřený, velitel věznice. Zeptal se svých                 
strážných: „Kdo je ten člověk?“ „Je to líný, tvrdohlavý chlap! Nechce se mu pracovat a dělá si                 
každý týden v sobotu dovolenou!“ odpověděla stráž. Strýček se rychle hájil: „Pane, to není pravda.              
Nejsem líný, ani tvrdohlavý. Celý týden pilně pracuji. Ale věřím v Boha a ten mi v Bibli říká, že v                    
sobotu se pracovat nemá. Jsem ochotný pracovat v pátek dvojnásob, abych mohl mít volnou             
sobotu.” 

Velitel věznice se pohrdavě zasmál a řekl: „Tak uvidíme, jestli ti ten tvůj Bůh pomůže. Kus cesty                
odsud je studna. Dávám ti za úkol nosit vodu pro vězně. Vezmeš si osla a musíš každý den naplnit                  
tady tu nádrž na dvoře vodou. Pokud v pátek stihneš nanosit dost vody, aby to vydrželo i na                 
sobotu, budeš mít sobotu volnou. Pokud to nestihneš, tak...,“ nechal výhružně větu nedokončenou. 

Strýček Alex veliteli poděkoval, v duchu se pomodlil a hned se dal do práce. Nevěděl, že mu                
velitel dal schválně nejlínějšího a nejpomalejšího osla v celém okolí. Jeho původní majitel ho             
nedokázal donutit ani k tomu, aby nosil slámu z pole. Stráže stály nenápadně bokem a čekaly               
zábavnou podívanou, jak bude strýček s oslem cloumat, aby vstal. Ale co to? Osel na povel vstal                
bez zaváhání a vydal se směrem, který mu strýček ukázal. Velitel jen kroutil hlavou. Každý den               
pak Alex spolu s oslem vozil vodu ze studny do věznice. Každý pátek pracoval dvojnásob a světe                
div se, vždycky to stihl. V pátek večer byla nádrž plná až po okraj a i když strážní někdy schválně                   
vodou plýtvali a vypouštěli vodu jen tak, vydržela voda až do neděle, kdy strýček nanosil novou.               
Po deseti letech strýček dostal milost a z vězení ho pustili. Na jeho místo nastoupil jiný vězeň, aby                 
s oslem vozil vodu. 

Od neděle do čtvrtka se nedělo nic zvláštního. Ale v pátek se nový vězeň nestačil divit. Osel ráno                 
vyrazil ke studni mnohem rychleji než normálně a div se nepřetrhl, jak kmital s vaky vody tam a                  
zpět. Ale v sobotu, když pro něj nový nosič vody přišel do stájí, osel ležel na slaměné podlaze,                  
žvýkal trávu a ani se nehnul. Marně mu hrozili, nadávali a tahali ho za chomout. S oslem nešlo ani                   
pohnout. Zato v neděli ráno sám ochotně vyskočil a začal zase nosit vodu.  
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Stráže řekli vězni, který měl nošení vody na starost: „To máte marné, ten osel v sobotu nikdy                
pracovat nebude. Předchozí člověk, co měl nošení vody na starost, byl adventista. Udělal z toho              
osla taky adventistu. A adventisti jsou v tomhle velmi, velmi tvrdohlaví.“ Vězňovi nezbylo, než             
v  pátek nanosit dvakrát víc vody, a v sobotu nedělat nic.  

A tak milý osel naučil nového vězně nepracovat v sobotu. Já vím, je to trošku úsměvný příběh,                
osel misionář, ale ujišťuji vás, že pravdivý. Když se tak nad ním zamyslíme: Co říkáme lidem o                 
sobotě svým chováním my? Že sobota je Boží den odpočinku, nebo že v sobotu máme volno a                 
můžeme si trochu pospat a povyrazit? Jak říká Ezechiel 20:20 Též soboty mé svěťte, i bude to na                 
znamení mezi mnou a vámi, aby známé bylo, že já jsem Hospodin Bůh váš. A já bych byl rád,                  
kdybychom právě tohleto dávali lidem svým jednáním najevo. 

Přeloženo z angličtiny. Autorem příběhu je Otto Vendel. Jeho strýc byl oním vězněm z příběhu. 

Staženo z  http://olomouc.casd.cz/ke-stazeni/pribehy-pro-deti/  

Jak moc se máme hýbat? 

Výzkumníci, kteří přijali dotace od společnosti Coca-Cola Company, nazvali fyzickou nečinnost          
„největším problémem veřejného zdraví 21. století".  

Ve skutečnosti se ale fyzická nečinnost řadí na páté místo z hlediska rizikových faktorů úmrtí a na                
šesté, pokud jde o rizikové faktory pro zdravotní postižení. Největším zabijákem je nezdravá             
strava, po ní následuje kouření. To ovšem neznamená, že celý den můžete prosedět na pohovce. 

Pohyb může pomoci s duševním a kognitivním zdravím, s kvalitou spánku, při prevenci rakoviny,             
s imunitní funkcí i vysokým krevním tlakem, prodlužuje délku života.  

Kolik bychom ideálně měli mít denně pohybu? Oficiální pokyny doporučují aspoň 150 minut            
týdně mírného aerobního pohybu, což vychází na něco málo přes 20 minut denně. Výsledky studií              
ukazují, že chůze po dobu pouhých 60 minut týdně sníží míru úmrtnosti přibližně o 3 %.               
Dodržování současného doporučení 150 minut pak sníží celkovou míru úmrtnosti o 7 % ve             
srovnání se sedavým životním stylem. Ale chůze 300 minut týdně ji sníží již o 14 %. Takže chůze                  
dvakrát tak dlouhá - 40 minut denně, ve srovnání s doporučenými 20 minutami - přinese              
dvojnásobný prospěch. A hodina chůze denně může snížit úmrtnost o 24 procent!  

Metaanalýza vztahu fyzické aktivity a     
dlouhověkosti pak zjistila, že prospěch z rychlé       
chůze hodinu denně byl skvělý - ale 90 minut         
bylo ještě lepších. A co více než 90 minut?         
Naneštěstí je dnes v této kategorii málo lidí;        
neshromáždilo se tak dostatek studií k pokrytí       
této skupiny. Pokud ale víme, že 90 minut je         
lepší než 60 minut a to je lepší než 30 minut,           
proč se doporučuje pouze 20 minut?  

Zdá se, že orgány odpovědné za fyzickou       
aktivitu padly do stejné pasti jako orgány odpovědné za výživu. Doporučují spíše to, co si myslí,               
že může být dosažitelné, než aby jednoduše informovali o tom, co říká věda, a nechali nás vytvořit                 
si vlastní názor. Prameny zdraví 4/2018 
  

http://olomouc.casd.cz/ke-stazeni/pribehy-pro-deti/
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Advent 8/2018 
Přednášky modlitebního týdne, který bude probíhat od 3. do 10. listopadu, 
mají téma „Bible – Boží slovo“. V rámci přednášek je i čtení pro děti 
„Jak můžeme najít poklady v Božím slově?“.  
Výtisk Adventu 8/2018 s  přednáškami je volně k odběru v  traktátu. 
Bible – Boží slovo (přednášky modlitebního týdne) – česká verze  
Biblia – Božie slovo (prednášky modlitebného týždňa) – slovenská verzia 
 
 

CELÁ ZEMĚ JE PLNÁ JEHO SLÁVY 

Křesťanský kalendář 2019 

Každý měsíc roku 2019 nás může provázet krásná 
fotografie a text z Bible, který nám připomene Boží 
velkolepost. 

Cena: 110 Kč 

http://www.advent-orion.cz  

Bible pro dnešek 

V  tomto čtvrtletí studujeme lekce sobotní školy s  
teologem Mikulášem Pavlíkem. Videa s  rozhovorem 
najdete na http://sobotniskola.casd.cz. 

Načtené lekce k poslechu lze najít na YouTube v kanále         
Radia Oreb. 

Odkazy na doplňkové materiály sobotní školy najdete na        
http://sobotniskola.casd.cz/category/lekce-mp3-nove/ 

 

 

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. 
 

http://www.advent-orion.cz/UserFiles/file/edoc/pdf/adv_08_18_cz.pdf
http://www.advent-orion.cz/UserFiles/file/edoc/pdf/adv_08_18_sk.pdf
http://www.advent-orion.cz/
http://sobotniskola.casd.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg
http://sobotniskola.casd.cz/category/lekce-mp3-nove/
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460

