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VYTRVEJME V BĚHU, S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE 
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás               
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše,                
který vede naši víru od počátku až do cíle.“ (Židům 12,1.2) 

V roce 1992 pořádala španělská Barcelona letní olympijské hry. Nejlepší sportovci všech odvětví            
se sjeli, aby podali nejlepší výkony. Mezi největší šampióny patřil i britský běžec Derek Redmont.               
Tisíce Angličanů vkládalo naděje do tohoto nadaného sportovce, který již mnohokrát ukázal, že            
patří do světové špičky. 

Toho dne nastoupil ke svému životnímu běhu. Celý stadion se zatajeným dechem sledoval start             
finále běhu mužů na 400 metrů. Konečně závodníci zaklekli do startovacích bloků. Byl mezi nimi i                
Derek Redmont. Celá Anglie nedočkavě čekala na jeho strhující výkon. 

Když zazněl startovní výstřel, muži vyrazili ze startovní čáry. Byl to neuvěřitelný běh, s pohledem               
upřeným k cíli. Během několika okamžiků se Derek dostal do vedení. Obecenstvo jásalo nadšením,             
které sílilo s přibližujícím se cílem. 

Derekův obličej se ale náhle zkřivil bolestivou grimasou a jeho tělo se sesunulo k zemi. Jediné, co                 
v tu chvíli dokázal vnímat, byly nohy těch, kteří probíhali kolem jeho hlavy ležící na zemi.                
Natržená šlacha definitivně ukončila naděje nejrychlejšího běžce na první místo. Diváci           
překvapením strnuli. Jejich naděje se rozplynuly jako pára nad hrncem. 

V té chvíli se stalo něco, co nikdo nečekal. Přes mantinel, který odděloval hlediště od dráhy, se                 
přehoupl muž s bílou baseballovou čepicí, který běžel přímo k Derekovi. Teď ho všichni poznali –                
byl to jeho trenér a zároveň jeho táta... 

Neřekl nic. Sklonil se ke svému synovi a objal jej. Pomalu se společně postavili, ale Derek nemohl                 
na zraněnou nohu téměř ani došlápnout. Pevné tátovy ruce jej však podržely. Společně, pomalu,              
krůček po krůčku, kráčeli po dráze směrem k cíli. Když prošli cílovou čárou, byl už celý stadion na                  
nohou a bouřlivě aplaudoval tomu, který dovedl svého syna až do cíle. Nebyl první... Ale došel do                 
cíle! 

Milý Pane a Králi, i v roce 2019 chceme jako společenství pokračovat v našem „běhu“ vstříc                
našemu setkání s Tebou. Jsme rádi, že ve světě nejistoty a zmatku můžeme běžet s pohledem                
upřeným správným směrem, na Tebe. A děkujeme, že i kdybychom upadli, Ty nás pozvedneš a               
dovedeš až do cíle. Oldřich Svoboda 
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Kalendář 
5. 1. so Den modlitby a půstu 
5. 1 so Novoroční bohoslužba 
5. 1. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
10. 1. čt 18:00 Klub Zdraví Střední - Povídání o Ghaně (I . Kostelníková, T. Kratochvíl) 
12. 1. so Den zdraví 
12. 1. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible) 
14. 1. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
16. 1. st 19:00 Studentská bohoslužba na Střední 
19. 1. so 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého (9.-19.1.) 
19. 1. so Den náboženské svobody (sbírka DNS) 
19. 1. so Kázání: Jaroslav KUBEN (9:00 Studium Bible) 

26. 1. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
26. 1.  so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 

Narozeniny 
týden 1. - 5. 1. týden 6. - 12. 12. týden 13. - 19. 12. týden 20. - 31. 12. 
- - - Marie P. 

Oznámení 
● Kluby 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. 10. 1. se               
můžete těšit na povídání o Ghaně. Přednášející jsou studenti medicíny. Na Olomoucké            
proběhne přednáška 15. 1. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Aktuální program najdete na              
http://zdravi.casd.cz nebo http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/. 

● Po prázdninách opět začne cvičení na Jánské 22. Cvičí se každé pondělí od 17:30 do 18:30. 

● Od 1. ledna můžeme vstávat s novou „Jitřenkou„. Pokud jste si ji nekoupili v traktátu, nebo               
preferujete elektronické pomocníky (mobil, tablet, počítač), můžete jitřenku pravidelně číst          
na stránce https://www.magazinzdravi.cz/jitrenka. Zde si můžete zadat svůj email a jitřenka           
vám bude každý den ráno „chodit“ do vašeho emailu. Nebo si můžete nainstalovat aplikaci              
na svůj android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jj.jjmorningbible. 

A o čem ta letošní „Jitřenka“ je? O Ježíši. Název knihy „Vírou k Pánu se dívej“ si autor                  
George R. Knight půjčil z refrénu písně „Proč znavený v žalu se trápíš“, kterou najdete ve               
zpěvníku Zpívejme Hospodinu pod číslem 111. Tuto píseň si můžete poslechnout a podle            
textů i zazpívat. Vše najdete na těchto odkazech        
http://zpevniky.casd.cz/zpevniky/zpev2/111.doc 
http://www.loder.cz/zpevniky/zpev2/c_111_zpivejme_hospodinu___nazpivane.mp3 

● Začínáme první čtvrtletí nového roku a v něm i nové téma sobotní školy „Kniha Zjevení„.               
Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek advent-orion.cz. Tištěné            
materiály lze zakoupit v traktátu. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma            

http://zdravi.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/
https://www.magazinzdravi.cz/jitrenka
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jj.jjmorningbible
http://zpevniky.casd.cz/zpevniky/zpev2/111.doc
http://www.loder.cz/zpevniky/zpev2/c_111_zpivejme_hospodinu___nazpivane.mp3
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rozhovory s teologem Vítězslavem Chánem. Najdete je aktuálně na stránce          
http://sobotniskola.casd.cz.  

Bratr Zdeněk Soviš ze sboru Střední připravil tradiční úvodník ke studiu „úkolků“. Úvodník             
si můžete přečíst na stránkách sboru Brno-Střední      
http://brno-stredni.casd.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1961. 

Doplňkové materiály včetně audio verze úkolků na YouTube kanále Radio Oreb naleznete            
http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/ 

● Prameny zdraví, z. s., si vás dovoluje pozvat na některý z rekondičních pobytů             
NEWSTART. Bližší informace a přihlášky viz:      
http://www.magazinzdravi.cz/mista-konani-a-prihlasky Na první letošní pobyt přislíbil opět      
účast (jako přednášející) dr. John A. Scharffenberg, emeritní profesor Loma Linda          
University, který v prosinci oslavil ve zdraví a síle 95 let. :) Můžete se těšit také na své                  
oblíbené lektory (s novými přednáškami), masáže a cvičení, školu vaření, kurz Nordic            
Walking, krásnou přírodu, týden bez stresu a mnohé další (vše zahrnuto v ceně). 

● Od 5. 2. bude každé úterý od 17:30 probíhat studium Bible. Na přednášky Oldy Svobody               
můžete pozvat přátele či nechodící členy. Tématem studia bude Ježíš v evangeliu podle            
Lukáše. 

● V zármutku oznamujeme, že nás navždy opustila setra Anastázie Palánová. Zemřela dne 7.             
prosince 2018 ve věku 82 let. 

 

http://sobotniskola.casd.cz/
http://brno-stredni.casd.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1961
http://sobotniskola.casd.cz/category/doplnkove_materialy/
http://www.magazinzdravi.cz/mista-konani-a-prihlasky
http://www.magazinzdravi.cz/mista-konani-a-prihlasky
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Olda 40 
V listopadu náš kazatel Oldřich Svoboda oslavil kulaté jubileum. Ve sboru jsme            
se sešli při této příležitosti 1. prosince po dopolední bohoslužbě. Strávili jsme           
společný čas při dobrém pohoštění. Pobavili jsme se Oldovými vtipnými          
komentáři svých fotografií. Tak ještě jednou přejeme hodně zdraví a Božího           
požehnání.            Tomáš Knobloch 

 
Klub Zdraví Brno - Střední 
13. prosince proběhla na Střední zajímavá přednáška Mgr. Marty Höferové o           
druhém mozku v našich střevech. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí a            
dobrých rad, jak se starat o mikroflóru našich střev. Některé věci nás až             
šokovaly, což nás donutilo přemýšlet o tom, jak je důležité, co jíme. Na závěr              
byla připravena tradiční ochutnávka.                  Tomáš Knobloch 

 
Novoroční vycházka 
1. ledna 2019 jsme se sešli, abychom zopakovali loňskou novoroční vycházku           
podél brněnské přehrady. Letos se nás sešlo o něco méně, což přisuzujeme ne             
zrovna vlídnému počasí. To ale nakonec nebylo až tak špatné. A myslím si,             
že nikdo nelitoval, že s námi šel těch necelých 11 km. A příště, možná,              
můžeme vyzkoušet novou variantu - např. běh okolo přehrady, jak to před            
námi provedli přátelé ze sboru Olomoucká :)                Tomáš Knobloch 

Pastýři 

I pastýři v okolí Betléma byli ostatními opovrhováni, ale Bůh si je přesto vybral, protože měli               
čisté srdce a toužili po Bohu. To jen my lidé dělíme bližní podle sociálních skupin. V Božích očích                  
jsme všichni stejní, všichni potřebujeme Spasitele. Bůh po nás také chce, abychom si hledali cestu               
k srdcím všech lidí. A to bude pro nás znamenat, že Ježíš se narodil právě mezi nás, nehodné lidi,                   
když i těm nejubožejším dáme svou lásku, a to takovou, jakou umějí rozdávat právě děti,               
bezelstnou, upřímnou.  

Byli jsme tehdy jedinou rodinou, která přišla do restaurace s malým dítětem. Posadila jsem              
našeho Honzíka na vysokou dětskou židličku a objednala naše oblíbené jídlo. Najednou Honzík             
vykřikl s velkou radostí:"Ahoj ty!" Zavrtěl se a hihňal se na muže v roztrhaném a špinavém kabátě.                 
Jeho kalhoty byly plandavé s polámaným zipem, košile špinavá, vlasy rozcuchané, neumyté, jeho             
vousy byly jako strniště ponechané svému osudu. Jistě i smrdí, pomyslela jsem si, i když jsem to                 
necítila, protože seděl dál. Najednou vidím, že muž mává na mého vyfintěného syna, a volá na                
celou restauraci:"Nazdar chlapče! Vidím tě!" Můj manžel ani já jsme nevěděli jak se máme             
zachovat a neunikly nám ani zvědavé pohledy lidí u vedlejších stolů. Honzík hned zareagoval na               
mávajícího muže a znovu zavolal:"Ahoj pane!" Když muži donesli jeho pivo a topinku, ukazoval             
to Honzíkovi a volal:"Znáš nějaké lepší jídlo?" Všichni lidé pohrdavě pokukovali po nás, i po               
otrhaném muži a dávali nám najevo, že jim je tato konverzace nepříjemná. Náš synek ale naopak                
předváděl všelijaké blbinky, aby pozornost toho muže ještě více upoutal. A konečně jsme dojedli a               
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manžel odešel zaplatit. Já jsem vzala Honzíka do náruče a šla pomalu ke dveřím. Onen muž si                 
stoupl ke dveřím, jakoby čekal na nás. V duchu jsem prosila Boha, abychom mohli rychle projít                
kolem toho muže a on se nezačal bavit s Honzíkem. Když jsme procházeli kolem něho, stalo se                 
něco neuvěřitelného. Než jsem stačila jakkoliv zareagovat, "vyšrouboval" se Honzík z mého objetí             
a skočil mužovi do náruče. S obrovskou láskou a důvěrou a oddaností položil svou malou hlavičku                
na mužovo rámě. Mužovy oči se zavřely a já jsem uviděla proud slzí, které z nich vytryskly. Jeho                  
staré ruce plné bolesti a těžké celoživotní dřiny, jemně hladily Honzíkova zádíčka. Kolébal jej v              
náruči a řekl:"Starejte se z láskou o toto dítě!" Ani nevím, že jsem byla schopná říci:"Ano, budu..."                 
Potom mi muž podal Honzíka a s hlubokým dojetím řekl:"Bůh vám žehnej, maminko, dala jste mi                
ten nejkrásnější vánoční dárek." Nevěděla jsem, co se to se mnou děje. Běžela jsem k autu, kde už                  
na nás čekal manžel. Nevěděl, co se stalo, ale viděl mě plačící, tak se ptal, co se to děje? Já jsem                     
však jen volala:"Bože můj, prosím tě odpusť mi to..." Ten otrhaný muž mi výmluvně připomněl               
slova Pána Ježíše:"Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího."         
BTM

Kristus jako nejhlubší sebevyjádření Boha (Židům 1:1-4) 
Úvodní verše epištoly Židům nezačínají pozdravem ani oslovením adresátů, jak je typické pro            
biblickou dopisní literaturu. Ačkoliv se list mezi dopisní literaturou nachází, její formu nesdílí.             
Svou literární formou se blíží spíše homilii (kázání). Nicméně téma spisu, hluboká christologie, je              
ihned patrné po přečtení prvních čtyř veršů. 

Text otevírá otázku velikosti a významu Kristovy osoby. Největší význam Ježíšovy osoby            
je, že “Bůh … k nám promluvil v Synu (ř. ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ [elalésen hémin en hyjó])”                  
(Židům 1:1.2). Tato skutečnost hovoří o ztotožnění Boží výpovědí o sobě samém s Ježíšovou             
osobou. To je postaveno do souvislosti se starozákonní tradicí, která je vyznačena tím, že              
Hospodin v minulosti (“dříve” ř. πάλαι [palai]) “hovořil k otcům (ř. λαλήσας τοῖς πατράσιν              
[lalésas tois patrasin])” často a rozličnými způsoby (Židům 1:1). Tato tradice je však nyní, v Ježíši                
Kristu, diametrálně překonána. Kristus totiž “jsouce odlesk jeho slávy a přesné zobrazení jeho             
podstaty (ř. ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ [ón apaugasma tés              
doksés kai charaktér tés hypostaseós autú])” (Židům 1:3). 

Promluvení v Kristu je také předzvěstí “posledních dnů (ř. ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν [eschatú             
tón hémerón])” (Židům 1:2), to jest uskutečňujícího se eschatonu. Řečeno jinak a dále, není a               
nebude jasnějšího Božího promluvení než v Synu před samotným příchodem, který překoná vše,             
co doposud bylo o Bohu vyjádřeno. 

Dále se v textu objevují narážky na identifikaci s důležitými starozákonními postavami            
(úřady) proroka (1:1), kněze a krále (1:3). Podobně jako velké prorocké postavy starého zákona              
komunikovaly boží slovo a vůli božímu lidu, je tímto výrazem i Kristus. Avšak jak bude v listu                
dále patrné, tento prorocký prototyp je mnohonásobně překonaný. 

Ježíšova kněžská role je zřejmá ve formuli “vykonajíce na sobě očištění od hříchů (ř.              
καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος [katharismon tón hamartión poiésamenos])” (Židům 1:3).          
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Kněžský prototyp Kristus překonává tím, že je sám ztotožněn s obětí (toto je naznačeno v mediální                
formě participia ποιησάμενος [poiésamenos]). Ježíšova kněžská role bude v textu dále konkrétně            
rozvedena a bude zastávat ústřední soteriologickou (spásnou) roli v celém listu. 

Podobně stál mezi Bohem a jeho lidem král, jenž měl nad ním propůjčenou boží autoritu.               
Avšak Kristus se “posadil po pravici majestátu na výsostech (ř. ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς              
μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς [ekathisen en deksia tés megalósynés en hypsélois])” (Židům 1:3).            
Oproti pozemským králům je Kristus intronizován (korunován) přímo v nebesích v Boží            
přítomností a sám vykonává boží vládu, čímž mnohonásobně překonává velikost pozemských           
vládců. 

Nakonec text vyvyšuje význam a roli Ježíše Krista v souvislosti s anděly (Židům 1:4).              
Andělé také plnili roli božích prostředníků zjevujících boží vůli, poselství a v některých případech              
fungují také jako průvodci apokalyptických proroků, jak je patrné z knihy Zjevení a mimobiblické              
apokalyptické literatury. Avšak i prostřednickou roli andělů Kristus překonává díky své identitě,            
jelikož je sám vyjádřeném božího bytí. 

Tento text tedy jasně, již ze začátku, podtrhuje velikost a jedinečnost osoby Ježíše Krista. 
Michal Schejbal

Medailonek – kapela Way to Go 
V tomto čísle se seznámíme s křesťanskou kapelou        
Way to Go. Některé členy možná znáte z naší kapely          
Only His. Nejsme daleko od pravdy, když je        
nazýváme naší bratrskou kapelou - dva bráchy tam        
opravdu máme, taky bratrance a kamarády. Kapelu,       
která za chvíli oslaví 5 let své existence, tvoří pětice nadaných kluků - lídr kapely, zpěvák a                 
baskytarista Jožka Balada; kytarista, zpěvák a autor většiny písní František Herz; klavírista, příp.             
kytarista a po nedávné velmi úspěšné premiéře i zpěvák Tomáš Majtán; bubeník Pavel Hrdinka a               
zpěvák (či chcete-li ukulelista) Dominik Levíček. 

10. listopadu tohoto roku kapela představila a pokřtila své první CD s názvem W. Hostem,               
který provedl křest CD, a nejspíš i muzikantským vzorem kluků, se stal “vlídný písničkář” Pavel              
Helan, o kterém jste se dočetli v minulých číslech zpravodaje. 

Na CD si můžete poslechnout 12 autorských písní - rychlé, pomalé, nostalgické i úderné,              
meditativní, motivační nebo prostě zamilované - tak bychom mohli specifikovat širokou škálu            
jejich repertoáru. Jako mladí kluci řeší otázky odpovídající tomuto životnímu období - s kým              
strávit život. A nejen, jak najít svou “Popelku”, ale také jak najít svého Boha. 

Ráda bych se pozastavila nad dvěma písněmi – Vodiaci pes a Absolutno. 
Píseň „Vodiaci pes“ se stala srdcovkou mnoha posluchačů a fanoušků kapely. V roce 2016              

vyhrála kapela s touto písní v talentové soutěži Gospeltalent, kluci k ní také natočili svůj první                
videoklip (dále také k písním Padám, Potíže a Vánoční). Autor Tomáš Majtán se nechal inspirovat               
pejskem v tramvaji, který doprovázel svého nevidomého páníčka. Někdy jsme také těmi, kteří            
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potřebují vést, když naše smysly selžou. V mnohých rezonuje refrén skladby: „Choď s Ježíšom tou              
úzkou cestou, miluj ľudí láskou nesebeckou, je len na Tebe, či sa Ním necháš viesť, ako                
nevidiaceho vede vodiaci pes.“ Musím se přiznat, že i v naší rodině tato píseň vítězí na plné čáře –                   
a to především u dcerky, která pejsky miluje. Každý rodič asi hledá určité eso v rukávu třeba při                  
delších cestách autem – u nás je tímto esem právě „Vodiaci pes“. Ocenit můžeme i vydařený klip,                 
jímž se kapela představuje veřejnosti, ačkoliv v něm vlastně nevystupuje. Hlavními hrdiny jsou            
totiž právě asistenční pes a nevidomý chlapec Ben, bratr Dominika, také skvělý muzikant, který s              
kluky někdy hraje. 

Píseň „Absolutno“ promlouvá o fenoménu dnešní doby. I v naší ateistické zemi je spousta              
lidí, kteří se hlásí k věřícím. Věří, že je něco nad námi, nějaká energie, vesmír, absolutno, které nás                  
obklopuje a řídí naše osudy. Autoru Františku Herzovi se krásně podařilo vystihnout tu přednost,             
kterou v našem živém, konkrétním a milujícím Bohu máme. „Děkuji Ti, mé absolutno, že mi dáváš                
všechen svůj čas, že při mně stojíš, vždy když je nutno, že mi s Tebou jde život snáz. Když každý                    
člověk pozná Tvou lásku a pochopí, že nejsi jen vzduch, už nejsi pouze mé absolutno, já budu                
zpívat Tvé jméno Bůh.“ 

Vedle těchto dvou písní si můžete poslechnout písně Je ráno, Mohl bych, Chceme být slyšet,               
Padám, Popelka, Nikdo není dokonalý, Potíže, Zmizelá, Život, píseň Vánoční a můžeme se těšit              
určitě na další. Kapelu jsme zatím mohli vidět na koncertech v rámci Gospeltalent tour, v „rodném                
sboru“ ve Veselí nad Moravou, v Kyjově, v Brně, ale také na festivalech NG fest, Campfest,                
Lumen, UNITED aj. 

Kapelu Way to Go si můžete vyhledat i na stránkách Youtube,           
Bandzone či na Facebooku. Věřím, že kapela může předat nejen dobrou           
náladu, úsměv či rytmus v těle, ale také něco víc. Možná jazykem,            
kterému rozumí spíše mladší, ale rozhodně bych je neoznačila za         
rockovou kapelu s rockovými koncerty, nebo na druhou stranu nudné          
kluky s kýčovitým úsměvem, jak je někteří „škatulkují“. Tak se směle           
pusťme do poslechu a utvořme si názor sami. Jsem vděčná za to, že je              
znám, za to, co dělají – a myslím, že to dělají opravdu dobře.  

                   Katka Justrová

Dvě knihy z Adry 
Pod záštitou humanitární organizace ADRA navštívil Fotograf       
bez talentu v roce 2017 slumy v Bangladéši, v roce 2018 pak            
uprchlické tábory v Libanonu či konfliktem poničená města v         
Iráku. Mluvil s desítkami místních lidí, naslouchal jejich        
příběhům. Situace běžných lidí, žijících v těchto regionech, ho         
zasáhla. Rozhodl se proto zachytit jejich životy a osudy         
způsobem jemu blízkým: hledáčkem fotoaparátu.. 
http://www.banglakids.cz/cz/sekce/kniha-my-deti-slumu-57/ 
https://www.kosmas.cz/knihy/251802/my-deti-valky/  

http://www.banglakids.cz/cz/sekce/kniha-my-deti-slumu-57/
https://www.kosmas.cz/knihy/251802/my-deti-valky/
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Parabible 
Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic 
Z původních biblických textů vybral a upravil Alexandr Flek 
Předmluva Martin C. Putna, Ilustrace Aleš Novák 
Vydal BIBLION, z. s., 2018, Rozměry: 15 x 19 cm 
Cena: 299 Kč (objednat je možné na www.parabible.cz) 

 

ZA OBZOREM 

Magazín pro všechny, kteří chtějí vidět dál. 

Cena: 10 Kč (objednat je možné na www.advent-orion.cz) 

Identita 

Další díl pořadu Identita bude s      
velmi milou “zahraniční” návštěvou - teologem      
Danielem Dudou. Těšte se na velmi zajímavý rozhovor o         
nebeské svatyni. http://www.hopetv.cz 

Do celého nového roku 2019 přejeme všem Boží 
blízkost a  radost z každého nového dne 

 

 

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.parabible.cz/
http://www.advent-orion.cz/
http://www.hopetv.cz/
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460

