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Jistota 
Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1 J 2,12) 

Přiznám se, že jsem nikdy nebyl velkým milovníkem poezie. Přesto jsem už několikrát narazil na              
básně, které mě hluboce zasáhly. Před lety se mi dostala do rukou malá sbírka básní bratra Petra                
Škrly, okamžitě mě upoutala. I když jsem později, žel, při stěhování knihu ztratil, přesto mi zůstala               
v mysli úžasná báseň o muži, který přejel nešťastnou náhodou sousedovi kočku. Ten tuto zprávu              
přijal se smutkem, ale přesto mu odpustil a kočku společně pochovali. Onen provinilec ovšem na              
tuto nehodu stále myslel, a i přes ujištění o odpuštění se k tomu stále vracel, ba pohřbenou kočku i                  
znovu vykopal a šel s ní znovu k sousedovi prosit za odpuštění. (Více si přečtěte sami…) 

V té básni jsem se okamžitě poznal. Někdy je i pro mě obtížné přijmout fakt, že mi Bůh ve své                   
lásce skutečně odpustil a nemusím se k tomu již vracet. Jako bych mu nedůvěřoval, že byl               
skutečně tak velkorysý. 

Se stejným problém se zřejmě potýkali i věřící na konci prvního století. Apoštol Jan jim proto píše dopis,                 
který je má povzbudit a dát jistotu, že odpuštění je něco, o čem nemusejí pochybovat. Gramaticky               
dokonce využije tzv. perfekta, tedy minulého času, který ukazuje, že se něco stalo a stále to platí: pokud                 
jste vyznali váš hřích, pak vám BYL odpuštěn a PLATÍ TO! 

Je mi líto, Pane, že někdy pochybuju o velikosti tvé lásky. Děkuji, že mě máš tak rád, že se nevracíš k                    
tomu, co jsem zkazil. 

Oldřich Svoboda 

Kalendář 
3. 11. so  Modlitební týden 3.11.÷10.11.; Sbírka MT pro sdružení  
3. 11. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
6. 11. út 19:00 Studentská bohoslužba na Střední 10 
8. 11. čt 18:00 Klub Zdraví Střední - Léčivé byliny (MVDr. Věra Krátká) 
10. 11. so  Ukončení Modlitebního týdne, Sbírka MT pro GK 
10. 11. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
10. 11. so 17:00 Koncert - Vojkovice na Střední 10 
11. 11. ne 11:00 Vycházka na Macochu 
12. 11. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská7 
17. 11. so  Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
18. 11. ne 10:00 Setkání žen 2018 na Olomoucké 
21. 11. st 19:00 Studentská bohoslužba na Střední 10 
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24. 11. so 10:30 Kázání: Marek HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
24. 11. so 17:00 Atmosféra Brno, Impact Hub Brno, Cyrilská7 
1. 11. so  Den křesťanského správcovství 
1. 12. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
1. 12. so  Cestopis - Nový Zéland, Střední 10 

Narozeniny 
týden 1. - 10. 11 týden 11. - 17. 11 týden 18. - 24. 11. týden 25. - 30. 11. 
- Dagmar R. Oldřich S. - 
 

 

Oznámení 
● Od 3. do 10. listopadu bude probíhat tradiční modlitební týden. Scházet se budeme každý             

den vždy v 18 hodiny a většinou v klubovně na Lesné na Okružní 21 (malý sál v  přízemí). 

 Rozpis na celý týden: 

neděle   4.11.  klubovna na Lesné, Okružní 21 
pondělí 5.11.   klubovna na Lesné, Okružní 21 
úterý     6.11.   Karel Paulas a Marie Smolinová, Erbenova 9 
středa   7.11.   Mičánkovi, Bochořákova 1 
čtvrtek  8.11.   klubovna na Lesné, Okružní 21 
pátek   9.11.    klubovna na Lesné, Okružní 21 

● Klub Zdraví Brno Střední a Brno Olomoucká vás zvou na své pravidelné přednášky a              
ochutnávky 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. 8. 11. se                
můžete těšit na přednášku na Střední o léčivých bylinách. Po přednášce bude jako vždy             
možnost ochutnávky zdravé stravy, ale také výjimečně bylinných čajů od přednášející          
MVDr. Věry Krátké. Na Olomoucké proběhne přednáška 20. 11. a bude o netoxické péči o              
pleť. Tématem nás provede Pavla Pavlišová. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Aktuální            
program najdete na http://zdravi.casd.cz nebo http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/. 

● V neděli 11. 11. vyrazíme na společnou vycházku sborů Lesná a Střední. Navštívíme            
Moravský kras, okolí Macochy a prohlédneme si Punkevní jeskyni. Prohlídka jeskyně je           
objednána na 12. hodinu. Do jeskyní se dostaneme pěšky ze Skalního mlýna, kam se              
dopravíme společně auty. Na dopravě z Brna se budeme domlouvat se zájemci individuálně.             
Jede nás z Brna větší skupina společně s přáteli ze sboru na Střední.  

● V neděli 18. 11. se uskuteční Setkání žen 2018. Setkání proběhne v modlitebně CASD na              
Olomoucké 43 od 10 hodin. Předpokládaný konec je v 15 hodin. Hostem bude spisovatelka              
Hana Pinknerová (viz krátké představení autorky a aktuální fejeton autorky, čtěte dál v tom            
čísle zpravodaje) . Na programu budou duchovní zamyšlení, životní příběhy a zkušenosti,            
workshopy aromaterapie s Pavlou Svobodovou nebo příprava slavnostní tabule, dále ruční           
práce, kavárnička, diskuze … Bude možnost zakoupit knihy nebo CD od paní spisovatelky.            
Občerstvení je zajištěno. Registrace do 4. 11. na email sluzba.zen.brno@gmail.com nebo tel.           
608130101, 732569706. Sledovat můžete i  facebook Služba ženám. 

 

http://zdravi.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/
mailto:sluzba.zen.brno@gmail.com
https://www.facebook.com/Slu%C5%BEba-%C5%BEen%C3%A1m-2173038242969118/
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Vycházka v Arboretu Křtiny 
13. 10. 2018 jsme se zúčastnili komentované       
procházky po lesním arboretu ve Křtinách.      
Podzimní listí a příjemné počasí nám dodalo      
lepší nálady. Také jsme se dozvěděli řadu       

zajímavostí o zdejších vzácných stromech. Další     
den otevřených dveří s komentovanými   

procházkami se koná opět na jaře. V tuto dobu to tu prý překrásně kvete. Takže se máme na co                  
těšit!                                                                                                                           Tomáš Knobloch 

Abba ho patér (Římanům 8:14-17) 

Verše Ř 8:14-17 otevírají jedno ze zásadních pavlovských teologických témat, kterému říkáme           
adopce. Pavel v těchto verších rozvíjí svou tezi z Římanům 8 o důsledcích přítomnosti Ducha              
svatého v křesťanském životě. Jedním z těchto důsledků je provázání Boha a lidí jejich přijetím za               
syny (Ř 8:14). Toto je výstižně vyjádřeno tezí: “dostali jste Ducha adopce, ve kterém voláme              
„abba Otče!“ (ř. ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν· αββα ὁ πατήρ [elabete pneuma             
hyjothesias en ho kradzomen: abba ho patér])” (Ř 8:15). Klíčovým slovem konceptu adopce je             
slovo hyjothesia (ř. υἱοθεσία), jehož řádný překlad je „adopce“ nikoliv „synovství“. Tento koncept            
se objevuje pouze u Pavla (Ř 8:15; 8:23; 9:4; Ga 4:4; Ef 1:5).  

Pro Pavla je klíčovou myšlenkou za celým konceptem změna statusu člověka na právní rovině.             
V kontextu Ř 7-8 zahrnuje adopce změnu ze statusu otroka na status syna. Adoptovaný syn má               
stejná práva jako normální syn, včetně práva na dědictví. Klíčovou výpovědí je, že křesťané jsou              
dědici a tím pádem mají právo na splnění Božích zaslíbení. Adoptovanými syny jsou všichni, které              
ovlivňuje Duch a je tedy předpokladem adopce. Jde o akt, kterým jsou ti, kdo věří v Krista, přijati                 
jako Boží děti. Ačkoliv je pro Pavla adopce již reálnou skutečností, její plná realizace se cele               
dokončí až budoucnu (Ř 8:17). 

Důležitou skutečností dále je, že synové jsou ti, kteří jsou vedení (ř. ἄγονται [agontai]) Duchem              
(Ř 8:15). Pavel tak poukazuje na sféru vlivu. Není to hřích jako v Ř 7 nebo tělo v Ř 8, ale Duch,                     
který zevnitř řídí aktivitu člověka, podle Boží vůle. Tak je syn svobodný a není otrokem těla. 

Fráze “abba otče (ř. αββα ὁ πατήρ [abba ho patér])” je formulí (pouze 3x v NZ: Mk 14:36; Ř                  
8:15; Ga 4:6), ve které oslovujeme Boha jako Otce, který nám není vzdálený. Doslova by se dala                
přeložit jako “otče, otče”. Člověk tak oslovuje Boha obsahově stejně, nicméně různými slovy,            
čímž vzniká jakýsi důraz na tento fakt. Užití aramejského slova abba (ar. (ַאָּבא není výzvou k                
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nějakému infantilnímu oslovování Boha. Nelze totiž doložit populární tendenci překládat toto          
slovo jako tatínek nebo táta (jak naznačuje Joachim Jeremias, vyvrací Haenchen a Barr). 

Pavel tedy působením Ducha svatého vidí nového člověka, který je z milosti smířen Bohem a              
vztahově se nachází v jeho blízkosti jako syn. Důsledky takového vztahu jsou, že se člověk stává               
právoplatným dědicem božích zaslíbení a spásy.                                                       Michal Schejbal 

Babička a Ježíš - příběh (nejen) pro děti 
U nebeské brány stáli tři lidé. Přišel tam čtvrtý muž a ptá se toho prvního: "Proč chceš jít do                  
nebe?" "No proč, protože tam patřím. Byl jsem kazatel a svými kázáními a přednáškami jsem               
přivedl na víru v Boha stovky lidí." "A znáš Pána Ježíše?" "No, vždyť ti to říkám, že jsem přivedl                   
k víře hodně lidí." 

Pak dojde k druhému a ptá se také: "Proč ty chceš do nebe?" "To je otázka, kdo jiný by tam                   
patřil než misionář? Chodil jsem po světě a kázal Boží slovo. Už se nedá ani spočítat, kolik lidí                 
uvěřilo v Boha." "Ty znáš Pána Ježíše?" "Ty jsi nějaký nechápavý, nebo co, vždyť ti říkám, kolik                
lidí díky mně poznalo Boha." 

Nakonec jde ke třetímu člověku. Je to stařičká babička. "Proč ty chceš jít do nebe, babičko?"               
"No, víš, já jsem žila úplně takový obyčejný život..." "A znáš Pána Ježíše, babičko?" "To víš, že tě                 
znám, můj milý Ježíši".                                                                                                autor neznámý 

Hodnota člověka 
Jaký vliv má role matky na hodnotu ženy? Má vůbec nějaká životní role, nějaké povolání,              
zastávání nějakých ideálů vliv na hodnotu lidského života? Z lidského pohledu samozřejmě ano.            
Lidský život sám o sobě žádnou zvláštní hodnotu nemá. Jistěže úspěšného vědce, matku mnoha             
dětí nebo významného umělce hodnotíme výš než člověka ničím nevynikajícího nebo dokonce           
záporných hodnot – zločince, lupiče, vraha. Ale z Božího pohledu? Bůh za každou lidskou duši              
bez ohledu na její povolání, zaměstnání, postavení nebo roli položil život svého Syna. Vyšší cena              
už neexistuje. 
 

Tohle vědomí mě ohromilo. Ale hned se objevila námitka: Proč tedy nechal položit život ty              
různé mučedníky pro víru? Proč je nechal zabít? Odpověď, která mi okamžitě vyvstala, se zdála              
velmi prostá. Protože v Božích očích smrtí život nekončí. 

 
Seděly jsme takhle jednou my holky, co spolu kamarádíme, a hezky jsme si povídaly. Blaženka              

vyprávěla, co její miminko, Růženka líčila, jak s jejími dětmi mlátí puberta, Hermína se chlubila,              
že ji v práci povýšili, a já jsem všechny bavila veselými příhodami z natáčení. Bylo to prima až do                  
toho nešťastného Titaniku. Nevím už vůbec, jak jsme se k tomu dostaly, ale dohadovaly jsme se o                
tom, kdo by měl mít přednost při nastupování do záchranných člunů. Že ženy a děti, to bylo jasné,                  
ale pak už ne. Jestli nejprve matky malých dětí nebo matky obecně nebo ženy, které ještě nemají                 
děti, no vůbec to nebylo jasné. Nakonec jsme se pohádaly, kdo má jakou cenu. Hermína plakala,                
že to není fér, že ona by děti přece chtěla, ale není zatím vdaná. Cítí se tak nenaplněně, ale co má                     
dělat? Má to ještě před sebou. Blaženka vykřikovala, že ona jako matka kojence by musela dostat               
jasnou přednost, protože její dítě ji nejvíc potřebuje. Růženka prskala, že ti její holomci by se bez                
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ní taky neobešli, že si to žádná neumíme představit, co je s puberťáky práce, ona je taky matka, a                  
tak jaképak jasné přednosti. Matka je matka. 

 
Já jsem napřed myslela, že to bude legrace, ale smích mě brzy přešel. Ta otázka byla příliš                

vážná. V čem je vlastně hodnota člověka? Je žena cenná tím, že je matkou? Jestliže ano, znamená                
to, že předtím, než otěhotněla, cennou nebyla? A co pak, až děti odrostou a osamostatní se? Když                
jsou už děti dospělé, kým ta žena je? Už se přece nestará o malé děti… 

 
Znám několik svobodných i vdaných žen, které nemají děti. Většinou se mezi matkami cítí             

méněcenné. Nemají pocit, že by jejich život byl správně naplněný. Třeba Hermína. Je to skvělá,              
vtipná holka, ale mezi námi, co máme děti, je někdy trochu zakřiknutá. Jako by se styděla, že ona                 
děti nemá. Nikdy bych neřekla, že je kvůli tomu horší než my, matky. Jen dostat příležitost, byla                
by z ní skvělá máma. 

 
Na druhé straně Blaženka byla vždycky hromádka komplexů. Vyučila se prodavačkou a nikdy             

neměla žádné ambice, vynikala snad jenom v tom, že v ničem nevynikala. Ale co se jí narodilo                
dítě, hned všechny poučuje, jak se co s dítětem má dělat, je strašně důležitá. My zkušenější matky                
se při jejím řečňování usmíváme a bereme ji s rezervou. Ale opravdu se zdá, že čerpá svou                
hodnotu a své potvrzení z toho mimina. Ale nám se nezdá, že by její osobnost tím byla bohatší                 
nebo moudřejší nebo co já vím. Je to divné. 

 
To Růženka se stala matkou hodně brzy, jako první z nás. Má už děti odrostlé dětským                

střevíčkům, pomalu aby se chystala, že bude babičkou. Své mateřství intenzivně prožívá. Až moc.             
Vlastně si o ní někdy šeptáme, že by ty své puberťáky měla nechat žít trochu samostatněji.               
Zkoušely jsme s ní o tom jednou mluvit, ale moc se zlobila. Tvrdila, že tomu nemůžeme rozumět,                
když máme buď malé děti, nebo dokonce žádné. Skoro to vypadá, že nechce nechat své děti               
dospět, protože neví, kým by pak byla. Nestačila být nikým před tím, než je porodila, a pak už byla                  
vždycky jen maminkou. Co bude dělat, až se jí děti ožení a vdají a odejdou z domu? Koho bude                  
komandovat, o koho bude pečovat? Taky je to nějaké divné. 

 
A tak nevím, v jakém pořadí bychom nastupovaly do záchranných člunů u potápějícího se             

Titaniku. Ale jsem přesvědčená, že každý lidský život má cenu bez ohledu na povolání,             
zaměstnání, postavení nebo roli. Mateřství může dát životu smysl, ale nezvětší jeho hodnotu. Tu             
máme všichni stejnou.  
                                                                         Autor: Hana Pinknerová , zdroj: www.krestandnes.cz

Hana Pinknerová (* 1963) je křesťansky orientovaná      
spisovatelka a publicistka. Vystudovala pedagogickou fakultu     
obor čeština, hudební výchova. Pracovala jako redaktorka       
hudebního časopisu Opus musicum, korepetitorka v divadle,      
umyvačka oken, archivářka, učitelka, redaktorka knižního      
vydavatelství a domácí učitelka. Pro rozhlasovou stanici Trans       
World Radio psala a nahrávala příspěvky, čtyři roky vysílala        
pravidelnou relaci Zadáno pro dámy. V 90. letech byla        
ředitelkou konference pro křesťanské umělce Hrejte dobře a       
zvučně. Pravidelně publikuje. Nyní provozuje knihkupectví a      

galerii. Je vdaná, má dvě dcery, žije v Brně.                                                 zdroj www.Wikipedie.cz 

 

http://www.krestandnes.cz/
http://www.wikipedie.cz/
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Vděčnost je dobrá pro tělo i ducha 
 
Nejnovější výzkum potvrzuje starou zkušenost: čím jsme šťastnější, tím máme nižší riziko           
infarktu. Existuje nějaký recept na vděčnost? Přečtěte si, co vděční lidé dělají jinak než ostatní. 
Je už dobře známé, že duševní a tělesné zdraví jsou úzce propojené. Dr. Paul Millis z University of                 
California už roky zkoumá propojení duševního zdraví se zdravím srdce. Pozitivní přístup je            
spojen s nižším rizikem srdečního onemocnění, protože redukuje stres, úzkost, depresi, které jinak            
přispívají ke vzniku kardiovaskulárních chorob. 
 

Ale co vděčnost a srdce? Ukázalo se, že čím jsou lidé vděčnější, tím jsou zdravější. Dr. Mills                
měřil účastníkům studie úroveň chronického mírného zánětu (chronický zánět je silným rizikovým           
faktorem vzniku aterosklerotických změn v cévách). Výsledek? Nejvděčnější lidé měli nejnižší          
hodnoty. 

 
V roce 2012 vědci na základě výsledků 200 studií usoudili, že optimismus a štěstí skutečně              

snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Jednotlivci, kteří praktikovali uvědomělou       
vděčnost, měli už po osmi týdnech posílenou aktivitu mozkových struktur odpovědných za           
sociální poznání, empatii a pocity uznání. 

 
Podle univerzitního časopisu Greater Good může být recept na štěstí velmi jednoduchý – řekni             

„děkuji“. 
 
Výzkum odhalil, že vděčnost přináší zlepšení osobních i pracovních vztahů, vyšší sebevědomí,           

mentální odolnost a sílu, útlum stresu a úzkostí, lepší fyzické zdraví, zvýšený pocit štěstí a               
optimismu, sníženou agresivitu, empatii, citlivost a propojenost s ostatními lidmi, zlepšenou péči o            
sebe samého, lepší spánek, menší zaměření na materiální hodnoty. 

 
Jeremy Smith sestavil seznam vlastností, kterými se mimořádně vděční lidé liší od ostatních:            

připomínají si občas hodnoty, lidi a reality, které už nemusejí mít dlouhé trvání; dokáží vychutnat              
příjemný zážitek; berou dobré věci jako dar, nikoliv samozřejmost; vyjadřují vděčnost druhým, a            
to specificky a konkrétně; děkují i tehdy, kdy to není běžné. 
                                                                 www.magazinzdravi.cz, přetištěno ze stránek www.akv.sk 

Dobrovolnictví napomáhá dobrému duševnímu zdraví 
Britský výzkum poukázal na to, že pokud se lidé ve středním a vyšším věku věnují               
dobrovolnickým činnostem, přispívá to k jejich lepšímu duševnímu zdraví a pohodě. 

 
U osob mladších 40 let nebyl tento efekt zaznamenán, což jistě neznamená, že by se neměli do                

těchto činností zapojovat – pouze je to známkou toho, že dobrovolnictví přináší silnější prospěšné             
účinky v těch obdobích života, kdy už člověk má méně jiných podnětů a zdrojů uspokojení – a                 
také je možná moudřejší. 

 
Čím byli dobrovolníci aktivnější, tím lepší výsledky byly u nich zaznamenány. Sledování se             

zúčastnilo asi 66 tisíc dospělých Britů. 
                                                                                                                         www.magazinzdravi.cz 

 
 

http://www.magazinzdravi.cz/
http://www.akv.sk/
http://www.magazinzdravi.cz/
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Dobroty z říjnového Klubu Zdraví Brno-Střední 
Zázračné kuličky na klouby 
3PL rozinek, 10g agaru, 8PL lněných semínek, 4PL 
sezamových semínek (opražených na sucho), 100 g medu;  
200 ml vody přivedeme k varu, přidáme agar, 1 min povaříme a 
odstavíme. Mezitím nameleme sezamová a lněná semínka, 
rozinky, dodáme med, zalijeme agarem a tvoříme kuličky.  
 
Pomazánka z tofu - sváteční  
- 1 balíček uzeného tofu  
- 1 balíček přírodního tofu  
- 1 sojová tatarka (od firmy Kalma)  
- cca 3 plné lžíce lahůdkového droždí  
- cca 1 až 2 lžíce sojové omáčky SHOYU  
- cca 4 až 5 stroužků česneku  
- cca 2 lžíce olivového za studena lisovaného oleje, 
- studené vody cca 5 - 7 lžic      - plná lžička mletého kmínu a 
sušené sladké papriky  - Würz Mischung bylinková sůl z DM  

Tofu nastrouháme na struhadle na jemnější nudličky, nastrouháme a rozetřeme si na talíři česnek s 
troškou bylinkové soli Würz Mischung (pozor - opravdu jen málo, jelikož sojová omáčka obsahuje 
hodně soli), přilijeme vodu, promícháme a vše pak nalijeme do mísy k nastrouhanému tofu. 
Přidáme olivový olej, sojovou omáčku Shoyu a sojovou tatarku, a jemně vše promícháme, přidáme 
lahůdkové droždí, mletý kmín a  sušenou sladkou papriku. 

 
Čočkový salát  
• čočka červená 200 gramů  
• čočka zelená 200 gramů  
• cibule červená 1 kus  
• cibulová nať 2 kusy  
• mrkev 2 kusy  
• paprika zelená 1 kus (malá)  
• šťáva citronová (z půlky citronu)  

• olej olivový 2 lžíce  • tymián 1 lžička ( čerstvý) i sušený (dle chuti), sůl, pepř  
Čočku přeberte, zalijte vodou a každou zvlášť uvařte. Uvařenou čočku (oba druhy) slijte a nechte 
dobře odkapat. Pak ji nasypte do mísy, přidejte olej, sůl, pepř, tymián, jemně nakrájenou cibulku s 
natí a červenou cibuli, hrubě nastrouhanou mrkev, drobně nakrájenou papriku, zalijte olejem a 
citronovou šťávou, dobře promíchejte a nechte chvíli v chladu rozležet.  

 
Pomazánka z červené řepy  
3 uvařené červené řepy, 3 vejce natvrdo, 3 sterilované kurky, 1 
mozarella, 3 lžíce zakysané smetany, sůl  
 
Více receptů z KZ najdete na Facebooku KZ Střední 
https://www.facebook.com/klub.zdravi.brno.stredni 
 

https://www.facebook.com/klub.zdravi.brno.stredni
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Advent 9/2018 
Obsah: 

● Vidět svět Ježíšovýma očima 
● Zpráva o pronásledování křesťanů 
● Nabíjení“ duchovního života.  

Časopis Advent 9/2018 je ke koupi v  traktátu za 30 Kč.  
http://advent.advent-orion.cz 

 

Vírou k Pánu se dívej 

Knight George R. 

S Božím slovem na každý den (Jitřenka). George Knight provádí čtenáře 
krok za krokem Ježíšovým příběhem - od věčné minulosti přes pozemský 
život a službu v nebi do věčné budoucnosti, kterou budou ti, již jeho 
pozvání přijali, moci trávit se svým Spasitelem. 

Cena: 128 Kč 

Vydavatel: Prameny zdraví  

STÁŽISTA 

Projekt Moravskoslezského sdružení Církve adventistů     
sedmého dne s názvem "Stážista" je určený mladým        
lidem, kteří se chtějí zapojit do práce pro církev a pro           
lidi kolem sebe. Každý zájemce si může vyzkoušet        
nejrůznější služebnosti v rámci sboru a najít tak své         
místo i v rámci společenství. 

http://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/168-stazista 

 

 

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://advent.advent-orion.cz/
https://www.magazinzdravi.cz/knihy/virou-k-panu-se-divej_8
http://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/168-stazista
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460

