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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 špičkové 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 nakaženi. 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 ses neštítil přijít mezi nás, abys nás zachránil. Jen díky tomu jsi nás „vyléčil” a                  
„uzdravil“. 

Oldřich Svoboda 

Kalendář 
2. 3. so Modlitební den žen 
2. 3. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
3. 3. ne 11:00 Bowling, Rubín (Makovského nám. 1) 
5. 3. út 19:00 Studentská bohoslužba: Umění volby (Petr Staš) 
9. 3. so Den adventistického rádia AWR 
9. 3. so 10:30 BOHOSLUŽBA NENÍ 
11. 3. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
14. 3. čt 18:00 Klub Zdraví Střední - Léky versus doplňky stravy (PharmDr. Foltínová) 
16. 3. so Den dětí 
16. 3. so 10:30 Kázání: Marie SKÁLOVÁ (9:00 Studium Bible) 
16. 3. so Setkání se seniory na Střední 
16. 3. so 16:00 Dětský zpěvavý podvečer na Střední 
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19. 3. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká - Zdravá snídaně (Roman  Uhrin) 
23. 3. so Modlitební týden mládeže (16. - 23. 3.) 
23. 3. so Den křesťanského vzdělávání 
23. 3. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
23. 3.  so 15:00 Jarní vycházka do přírody 
23. 3. so Komorní hudební podvečer na Střední – Petr Opletal 
30. 3. so Sbírka 13. soboty pro Jihoafricko-Indickooceánskou divizi 
30. 3. so 10:30 Památka večeře Páně: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
30. 3.  so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 

Narozeniny 
týden 1. - 3. 3. týden 4. - 10. 3. týdny 11. - 24. 3. týden 25. - 31. 3. 
Michal S. František Ch. - Roman M. 

Daniel P. 
Noemi S. 

Bowling 
V únoru jsme zamluvili dvě bowlingové dráhy. Účast byla nakonec proti očekávání nížší, a tak               
nám stačila dráha jedna. Za dvě hodiny jsme se to někteří stačili naučit a jiní zopakovat, jak se to                  
hraje. Takže v březnu, až se opět sejdeme, to snad už bude lepší jak s účastí, tak se hrou.  

   Tomáš Knobloch

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. 14. 3. se               
můžete těšit na přednášku Léky versus doplňky stravy. Přednášející je PharmDr. Monika            
Foltínová. Na Olomoucké proběhne přednáška 19. 3. a bude na téma Zdravá snídaně.             
Tématem nás provede Roman Uhrin. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Aktuální program             
najdete na http://zdravi.casd.cz nebo http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/. 

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

● 9. 3. se nekoná sobotní shromáždění u nás na Lesné, můžete navštívit jiné sbory. 

● 5. 4. se zapojíme již tradičně do akce Ukliďme Česko. Budeme uklízet okolí našeho sboru.               
Sraz je v pátek v 16 hodin. Konec asi v 18 hodin. Pytle a rukavice zajistíme u pořadatele. 

● 16. 3. až 23. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. V češtině i slovenštině jsou                
připraveny materiály, které mají název „Rozhodující setkání“. Mladí lidé se budou zamýšlet            
nad tím, jak je možné se setkat s Ježíšem Kristem. K začátku modlitebního týdne je v Praze                 
organizována mládežnická akce „Anděl“. 

● 4. 5. vyrazíme na sborový víkend na Vysočině. Bohoslužba na Lesné nebude. Můžete dojet              
na setkání za námi i jen na jeden den. Dopoledne budeme mít sobotní školu a kázání Oldy                
Svobody. Potom půjdeme na vycházku do přírody a večer zakončíme sobotu společným            

http://zdravi.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/
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posezením u ohně. Najdete nás v chalupě na Kyšperce v Křižánkách          
http://www.chalupakrizanky.cz/kysperka.php 

● 8. 6. se bude v Brně na výstavišti konat slavnostní konferenční bohoslužba. Řečníkem             
bude Mario Brito, předseda Interevropské divize CASD. 

● V termínu 7.-14. července 2019 nabízíme možnost prožít studijní týden Moravskoslezského           
sdružení v krásném prostředí Beskyd (Resort Beskydy). Tématem je kniha Zjevení. Na tyto            
a mnohé další otázky budou odpovídat Oldřich Svoboda, kazatel a učitel Nového zákona na             
ATI a Jan Dymáček, kazatel a vedoucí oddělení diakonie při MSS. 

● 28. 7. - 4. 8. se uskuteční letní putovní Kongres mládeže 2019. Putování bude probíhat               
okolím Banské Bystrice a  Zvolena. 

● Od 4. do 11. srpna bude probíhat letní seminář „Manželská setkání“, který je určen pro               
manželské páry. Tento rok se koná ve Strážném v Krkonoších. 

● Biblický týden Českého sdružení proběhne v termínu od 11. do 18. srpna 2019 již tradičně v               
konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Letošním hostem bude            
Daniel Duda, který naváže na své předchozí přednášky a provede nás třetím pokračováním             
Velkého příběhu Bible. Elektronické přihlašování bude spuštěno ve středu 27. března v 17             
hodin.  

Z klubu zdraví 
Na únorovém klubu zdraví jsme mluvili s paní doktorkou Věrou Krátkou o poznatcích čínské             
medicíny týkajících se stravy a našeho zdraví. Byly nám sděleny poznatky o tom, jaké potraviny               
blahodárně působí na naše orgány. Na závěr proběhla ochutnávka zdravé kuchyně. Všechny            
předložené pokrmy byly opatřeny recepty. Kdo si nestihl recepty vzít sebou, má možnost si je               
vytisknout ze stránek klubu zdraví na facebookovém profilu klubu zdraví Brno Střední            
https://www.facebook.com/klub.zdravi.brno.stredni.  

   Tomáš Knobloch

 

http://www.chalupakrizanky.cz/kysperka.php
https://www.facebook.com/klub.zdravi.brno.stredni
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NEŽ SI ŘEKNETE ANO 
Gábor Mihalec 
Na všechny důležité životní změny a etapy se většinou důkladně 
připravujeme... Do manželství však obyčejně vstupujeme bez jakýchkoliv 
příprav. 
Tato příručka, kterou si mohou snoubenci prostudovat společně, není 
určena pouze k jednomu rychlému přečtení. Její obsah má přesah do 
budoucnosti. Pomůže a poradí těm, kteří začínají. Naučí také, jak se o náš 
vztah starat. Tato knížka však přináší ještě něco navíc – její velká hodnota 
spočívá v tom, že se díky ní staneme moudřejšími. Uvědomíme si věci, na 
které bychom obvykle pomysleli až ve chvíli, kdy se ve vztahu objeví napětí nebo konflikt. 
Harmonie, které společně dosáhneme a kterou si udržíme, bude dobrým základem pro zdravý vývoj 
našich dětí. Je to velký životní úkol a je dobře, pokud nám při jeho plnění někdo podá pomocnou 
ruku. 
Na pozadí všech poskytovaných rad, návrhů a sdílených základních dovedností nutných pro 
fungování vztahu je láska a úcta. Autor však ve své knize nabízí více než jen abstraktní vědomosti: 
soustřeďuje se na praktický život a všestrannými radami přispívá k tomu, aby se manželé lépe 
poznali. Učí páry společně převzít zodpovědnost za jejich vztah a pečovat o něj. 
Publikaci můžeme doporučit především snoubencům, ale důležité informace přinese i těm, kteří se 
chtějí o svém vztahu něco dozvědět. V knize jsou i úkoly a otázky k zamyšlení. Při společném studiu 
tak můžeme lépe poznat nejen sebe ale i svého partnera. 
Cena: 85 Kč 

BOŽÍ CHARAKTER 
Jiří Moskala a John C. Peckham 
Kniha Boží charakter a posledná generácia, která vychází v partnerském 
slovenském nakladatelství Advent-Orion Vrútky, se věnuje tématu druhého 
příchodu Ježíše Krista. Je také důležitým pokusem prozkoumat jakou roli 
hraje při spasení člověka Boží spásné dílo a také lidská odpověď. Kniha 
nám pomůže pochopit různé postoje týkající se křesťanského života v době 
konce, historický vývoj adventistického učení, týkajícího se tohoto tématu, 
a také další související otázky. 
Věříme, že ani to, že kniha vychází slovensky, nebude na překážku užitku, 
který můžeme získat při jejím studiu. 
2/2019 Kniha je momentálně vyprodaná, přijímáme objednávky pro připravovaný dotisk. 
Cena: 385 Kč 

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://brnolesna.casd.cz/
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