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PŘEKVAPENÍ 
“Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde                  
jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba                 
jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit                 
jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme               
tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví” (1Te 5,1-11) 

Máte rádi překvapení? Záleží asi na tom, jak příjemné takové překvapení je. Jiné je nečekané               
setkání s někým, koho mám rád, a jiné setkání s policistou ve chvíli, kdy překračuji povolenou                
rychlost. V obou případech jde o překvapení, ale pocity jsou odlišné. 

Bible hovoří také o Ježíšově návratu jako o události, která všechny do jisté míry překvapí – ty,                 
kteří něco takového nečekali, i ty, kteří se na setkání s Ježíšem těšili. Je smutné, pokud je pro věřící                  
lidi představa Ježíšova návratu „strašákem“. On nás ale nechce nepříjemně „překvapit jako zloděj“             
(1 Te 5,4). Toto překvapení je nemilé jen pro ty, kteří s Kristem nežijí už dnes. On se však na                    
setkání s námi těší a nechce nás nepříjemně zaskočit. Vždyť nás už předem vyvolil k tomu,               
„abychom došli spásy“ (v. 9). 

Opravdu neznám přesný den ani rok Ježíšova návratu. Doufám však, že k tomuto krásnému setkání              
dojde brzy. A i když mě jednoho dne jeho příchod překvapí, věřím, že to bude to nejkrásnější                 
překvapení v mém životě. 

Díky ti Pane, že můj život může mít stále tu krásnou vyhlídku, že se spolu setkáme tváří v tvář.                   
Přijď už, prosím, brzy! 

Oldřich Svoboda 

Kalendář 
2. 4. út 19:00 Studentská bohoslužba 
5. 4. pá 16:00 Ukliďme si okolí sboru! 
6. 4. so Den modlitby a  půstu 
6. 4. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
10. 4. st 18:00 Výbor sboru 
13. 4. so Sbírka na projekty Globální misie 
13. 4. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible) 
15. 4. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
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16. 4. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká 
17. 4. st 19:00 Studentská bohoslužba 
20. 4. so Rozdávání misijních knih (20.-26.4.) 
20. 4. so 10:30 Památka večeře Páně: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
21. 4. ne 10:00 Vycházka KD z Lomnice na Sýkoř a zpět 
27. 4. so Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí, …)  
27. 4. so 10:30 Kázání: Petr ZAHRADNÍK (9:00 Studium Bible) 
27. 4.  so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
4. 5. so Den evangelizace prostřednictvím internetu 
4. 5. so Sborový víkend Křižánky 
7. 5.  út 19:00 Studentská bohoslužba 

Narozeniny 
týden 1. - 6. 4. týden 7. - 13. 4. týdny 14. - 20. 4. týden 21. - 27. 4. 
Šárka N. 
Tereza E. 

Ludmila Z . 
Petr N. 

Hana P. Vlastimil H. 
Marcela V. 
Petr V. 

 

Bowling podruhé 
3. 3. 2019 jsme pořádali malý bowlingový “turnaj”. Účast byla          
oproti minulému klání dvojnásobná a obsadili jsme dvě dráhy.         
Zatím co na první za pomocí mantinelů soutěžily naše děti se           
svými kamarády, na druhé šlo už o opravdový zápas. Potvrdila          
se převaha rodiny Mičánků v tomto sportu, a to i bez účasti            
Ondry a Kuby. My ostatní jsme jen tvořili “křoví”. Výkony se           
ke konci druhé hodiny zlepšovaly, tak doufáme, že příště už          
těch desítek na poprvé dáme více. A také se těšíme, že nás            
bude zase dvakrát tolik a zaplníme už celou hernu!        
Tomáš Knobloch 

 

První jarní vycházka 
Na první jarní sobotní odpoledne jsme se vypravili na vycházku KD z Kamenného Vrchu přes               
Kohoutovice do Bystrce k řece Svrtace. Chtěli jsme se pokochat koberci kvetoucích konikleců. To              

se nám také podařilo, i když stejný       
nápad měla snad půlka Brna! Přesto     
to stálo za to. Další část cesty už        
byla klidnější a vedla lesíkem     
lemujícím kohoutovické sídliště. U    
prasátek v oboře Holedná bylo zase      
poněkud živěji, ale konec cesty     
Údolím oddechu byl už zase     
poklidný. Rozešli jsme se na     
zastávce Kamenolom, odkud jsme se     
příjemně unaveni, rozjeli do svých     
domovů. A těšíme se zase příště!      
Tomáš Knobloch 
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Oznámení 
● V požehnaném věku téměř 96 let skončil tuto sobotu, 16.3.2019, pozemský život nejstaršího             

člena našeho sborového společenství, bratra Zdeňka Hofírka. Kromě milých vzpomínek          
nám zůstává především naděje na nové setkání v den, kdy se náš Spasitel vrátí na naši zemi                 
a přivede své věrné děti opět k životu. 

● Klub Zdraví Brno Střední dočasně ukončil svou činnost. O dalším pokračování Vás            
budeme informovat.  

● Klub Zdraví Brno Olomoucká vás zve na své pravidelné přednášky. Na Olomoucké se             
konají přednášky každý třetí týden v měsíci, vždy v úterý. Témata a přednášející se              
střídají. Začátky jsou v 18 hodin. Aktuální program najdete na http://zdravi.casd.cz. 

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

● 5. 4. se zapojíme již tradičně do akce Ukliďme Česko. Budeme uklízet okolí našeho sboru.               
Sraz je u sboru v pátek v 16 hodin. Konec asi v 18 hodin. Pytle a rukavice zajistíme. S sebou                 
pevnou obuv a  pracovní oblečení do každého počasí. 

● 21. 4. nás čeká vycházka z Lomnice na Sýkoř. Pokud se to podaří, tak v Lomnici                
navštívíme židovskou synagogu a hřbitov. Cesta na Sýkoř vede po naučné stezce Járy             
Cimrmana. Sraz v  Lomnici na náměstí v 10 hodin. Doprava individuálně. 

● 26.-28. dubna 2019 proběhne v Kroměříži setkání diakonů a dobrovolníků MSS. Více            
informací na http://mss.casd.cz/2019/03/05/setkani-diakonu-kromeriz-2019/. 

● 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            
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.  

http://zdravi.casd.cz/
http://mss.casd.cz/2019/03/05/setkani-diakonu-kromeriz-2019/
http://www.chalupakrizanky.cz/kysperka.php
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Propojeni: Výstava fotografií ukazuje krásu dobrovolnictví 
Různé tváře dobrovolnictví představuje fotografická výstava      
humanitární organizace ADRA v brněnské Galerii Vaňkovka.       
Černobílé fotografie zachycují dobrovolníky a to, co světu        
přinášejí: laskavost, zájem i lidskou blízkost. Dobrovolnictví       
propojuje svět potřebných se světem těch, kteří chtějí pomáhat, a          
tak i výstava nese tematický název Propojeni.  
Dobrovolníci zapojení do programů dobrovolnických center ADRA       
navštěvují potřebné napříč generacemi i sociálními skupinami – od         
zdravotně postižených dětí a dětí v pěstounské péči, přes nemocné          
či zdravotně hendikepované dospělé, až po seniory. „Výstava skrze         
fotografie ukazuje vztah našich dobrovolníků a jejich klientů, náplň         
dobrovolnické návštěvy, i velkou škálu dobrovolnických programů.       
Mluví o tom, že malé, obyčejné věci sdílené s druhým člověkem           
přinášejí největší radost,“ popsala vedoucí Dobrovolnického centra       
ADRA Brno Kateřina Havránková.  
Autorem snímků je fotograf Daniel Kašpar působící v Londýně,         
fotografie vznikly loni v létě při jeho návštěvě České republiky. Focení se uskutečnilo ve čtyřech               
dobrovolnických centrech na Moravě, v Brně se do něj zapojili dobrovolníci a klienti ze tří               
domovů pro seniory. Výstava v Galerii Vaňkovka potrvá od 1. do 10. dubna 2019.  
Dobrovolnické centrum ADRA v Brně funguje od roku 2016. Vytváří zázemí pro dobrovolníky,             
kteří pravidelně navštěvují klienty domovů pro seniory a dalších zařízení. Bez nároku na finanční              
odměnu v Brně svůj čas pravidelně věnuje více než 60 dobrovolníků. Jejich přítomnost             
obyvatelům domovů vrací vědomí vlastní hodnoty i chuť do života.                    Kristýna Gillíková 

Advent - 3 / 2019 
Slavnostní předání vodojemu v Libanonu 
Povedzme domácemu násiliu NIE 
Je Bůh spravedlivý? 
Cena: 30 Kč 

 
Bible pro dnešek pro další čtvrtletí 
Bible pro dnešek pro další čtvrtletí. 
Průvodcem tématu “Život rodiny” bude 
kazatel Jan Dymáček. 
http://sobotniskola.casd.cz 

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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