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DEJTE JIM JÍST VY! 
Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli               
sami do města Betsaidy. Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o                 
Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu               
přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů              
opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“ On jim řekl: „Dejte jim                  
jíst vy!” Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Usaďte je ve skupinách asi po                 
padesáti.“ Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k                 
nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se                
všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů. (L 9,10-17) 

Před lety navštívila jedna zámožná turistka chudou horskou oblast v Indii. Velmi ji zasáhlo,              
když viděla všechnu tu bídu, v níž tamní lidé žili. Když pak potkala malého chlapečka, který šel                 
po studených skaliscích bosý, neudržela se a zašeptala: „Chudáčku, tak na tebe snad i Pán Bůh                
zapomněl!“ Malý chlapec se jen usmál a vesele jí odpověděl: „Ale ne, Bůh na mě nezapomněl.                
Už pár lidem řekl, ať mi pořídí boty, ale oni na to zapomněli.“ 

V biblickém příběhu stáli učedníci před obrovským zástupem lidí, kteří měli hlad. A tehdy Ježíš               
překvapil své učedníky výzvou: „Dejte jim jíst vy!“ (L 9,13) I jemu bylo jasné, že by to                 
nezvládli sami. Proto to byl nejprve on, kdo zázračně připravil chleby, které „dával učedníkům“              
(v. 16). Až poté po nich chtěl, „aby je předložili zástupu“. 

Často nedává smysl, když se modlíme, „aby Pán pamatoval na chudé a potřebné“. On na ně                
pamatuje, a to, co potřebují, dal nejprve nám. Otázkou však je, zda na ně pamatujeme i my. 

Otevři naše oči, Pane, abychom i dnes viděli ty, kterým toužíš pomoci. Díky za to, že nám chceš                  
požehnat tím, že nás do této pomoci zapojíš. 

Oldřich Svoboda 
 

Kalendář 
11. 5. so Modlitba za Adru Česká republika + Sbírka na Adru 
11. 5. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
13. 5. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
14. 5. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká 
15. 5. st 18:00 Výbor sboru 
18. 5. so Den zdraví 
18. 5. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
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18. 5. so 15:00 Vycházka KD 
18. 5. so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
24. 5. pá Noc kostelů 2019 + Veletržní Brno (24.-26.5.) 
25. 5. so Den modlitby za ohrožené děti 
25. 5. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
 
1. 6. so Den biblických korespondenčních kurzů a  sobotní školy 
1. 6. so Výměna kazatelů 
4. 6.  út 19:00 Studentská bohoslužba 

 

Narozeniny 
týdny 1. - 12. 5. týden 13. - 19. 5. týdny 20. - 26. 5. týden 27. 5. - 1. 6. 

Veronika Č. 
Marek V. 

Mikuláš Š. Pavlína S . 
Jaroslava Ch. 
Jiřina Ch. 
Monika V. 

 
Report jarního úklidu 5. 4. 2019 
Letos se nás k úklidu sešlo jen 6 dobrovolníků, ale i tak se nám              
povedlo uklidit vše, co jsme chtěli. Jednalo se především o          
parkoviště u sboru, okolí blízkého sběrného dvoru a potom         
louka a lesíky mezi sborem a konečnou tramvají. Nasbírali jsme          
asi 100 kg odpadu. Z toho byla jedna velká pneumatika, jeden           
nafukovací člun, dveře, matrace, vysavač a jiné drobnosti,        
především PET lahve, hliníkové a igelitové obaly. Proti        
loňskému úklidu se nám zdálo, že odpadu bylo trochu méně.          
Možná to bylo i tím, že se do celorepublikové akce „Ukliďme           
Česko“ zapojuje čím dál více lidí a bylo vidět, že už v okolí             
někdo před námi uklízel. A to nás potěšilo. 
Tomáš Knobloch 

 
Křest Simony Menšíkové 
Na Velký pátek 19. 4. 2019 jsme měli tu radost účastnit se slavnostního křtu naší nové sestry                 
Simony. Křest proběhl na Střední 10. Křtem provázel náš kazatel Oldřich Svoboda.            
Tomáš Knobloch 

 
Vycházka na Sýkoř 21. 4. 2019 
O Velikonoční neděli jsme se vydali na       
vycházku do Lomnice. Nejprve naše kroky      
směřovaly po stezce Járy Cimrmana na      
Sýkoř. Po cestě jsme obdivovali krásy jarní       
přírody. Po návratu zpět do Lomnice nás       
čekala prohlídka židovského hřbitova    
a synagogy. Ta byla otevřena pro konání      
výstavy dobových fotografií z Lomnice. Na      
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kůru jsme si ještě za doprovodu kytary zazpívali židovskou písničku. 
 Tomáš Knobloch 
Konference Moravskoslezského sdružení  
V neděli 31. března 2019 se v Ostravě sešlo 138 ze 141 pozvaných delegátů a 12 oficiálních                 
hostů, aby společně na modlitbách a při otevřené diskusi zhodnotili uplynulé období a             
nasměrovali církev na Moravě a ve Slezsku do roku 2024. 
Nedílnou součástí konferenčního jednání je také nové pověření duchovenských pracovníků,          
volba představitelů sdružení a členů výboru, jenž v období mezi konferencemi řídí církev na              
Moravě a ve Slezsku. Na návrh jmenovacího výboru byli delegáty zvoleni tito činovníci: jako              
předseda Daniel Dobeš, jako tajemník Lukáš Jureček a jako hospodář Jaroslav Stejskal.            
(mss.casd.cz) 

 
Konference Česko-Slovenské unie 
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 odpoledne začala pracovní část konference Česko-Slovenské unie v             
Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Sešlo se v něm 214 zástupců sborů a kazatelů, aby zvolili                
administrativu Česko-Slovenské unie a hledali řešení pro 21 bodů agendy, které projednávali do             
nedělního poledne. 
Během pátku dopoledne byli postupně zvoleni administrátoři Česko-Slovenské unie. Do pozice           
předsedy byl zvolen Mikuláš Pavlík, jako tajemník byl vybrán Peter Čík a hospodářem se stal               
Marek Škrla.                                                                                                                    (casd.cz) 

 
Oznámení 

● 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. 

● 18. 5. plánujeme vycházku KD. Pravděpodobně navštívíme Arboretum ve Křtinách, kde           
jsme sice byli již dvakrát na podzim, ale i na jaře zde probíhají zdarma komentované               
prohlídky při příležitosti zahájení sezóny. A  podle informací tam je na jaře moc pěkně. 

● 18. a 19. 5. odpoledne bude ve sboru na Olomoucké 43 přednášet 95 letý profesor John                
Scharffenberg. Jeho přednášky budou o tom jak být zdraví ve vysokém věku.            
Přednášející je odborník v oblasti prevence civilizačních onemocnění a zdravého životního           
stylu. 

● 24.- 26. 5. proběhne v  Brně mládežnická akce “Veletržní 2019”. Hostem bude Vít Vurst. 
● 24. 5. bude na Střední Noc kostelů 2019. Od 18 hodin vystoupí děti s písněmi. V 18:50                

bude zahájena mládežnická akce “Veletržní 2019”. Ve 20:10 bude mít slovo kazatel sboru.             
Od 20:45 bude hrát živá hudba k meditaci a  ve 21:00 proběhne požehnání městu Brnu. 

● 1. 6. nás čeká výměna kazatelů. Plánujeme, po bohoslužbě malé pohoštění přímo ve             
sboru a odpoledne společné grilování na ohni v mateřské škole pod Špilberkem.            
Podrobnosti budeme ještě upřesňovat v oznámeních ve sboru a na internetu.  

http://zdravi.casd.cz/
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● V  červnu by měly proběhnout volby do služebností našeho sboru. 
● 8. 6. se bude v Brně na výstavišti konat slavnostní konferenční bohoslužba. Řečníkem             

bude Mario Brito, předseda Interevropské divize CASD. 
● 15.6. nebude v  našem sboru na Lesné bohoslužba. Můžete navštívit jiné sbory. 
● 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. 

● Sbor Střední oznamuje, že má stále dva čtyřlůžkové pokoje volné na jejich společné             
dovolené KD na Šumavě ve Švehlíkově chatě. Je to v termínu 14.-21.7. Cena za dospělého               
je 3444 Kč za týden s polopenzí, doprava po vlastní ose. Děti mají nějaké slevy. Více                
informací podá Alena Renerová na tel. 605 487 829. http://www.sum.cz 

● 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.  

 
 

Advent - 4 / 2019 
Konference Česko-Slovenské unie 
Jak na spiritualitu – Modlitba 
Změňte svět s Adrou – dárcovská výzva 
Cena: 30 Kč 

 
Slavnostní konferenční sobota 
Sobota 8. června od 10 hodin 
Brno výstaviště pavilon V 
Řečník Mario Brito. 

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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