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DAR, KTERÝ NENÍ PRO MĚ 
“Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná             
působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev               
Ducha ke společnému prospěchu.” (1 K 12,4-7) 

Neznám snad nikoho, koho by nepotěšilo, když mu dá někdo dárek. Nemusí být nutně velký –                
často i maličkost potěší a zahřeje u srdce. Dary prostě dáváme proto, aby z nich měl                
obdarovaný radost či užitek. 

Apoštol Pavel ve svém prvním listu Korintskému sboru mluví o tom, že i Bůh, prostřednictvím               
svého Ducha, obdarovává lidi. Ty základní dary, jako je třeba život, dostávají všichni lidé, aby               
z nich měli radost a užitek. 

Pavel ale mluví ještě o jedné skupině darů, které dostávají jen ti, kteří „vstoupili do Ježíšových                
služeb“. Nejde ale o zvýhodnění jedné skupiny – tyto dary totiž překvapivě vůbec nejsou              
určeny k našemu vlastnímu užitku: „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému             
prospěchu“ (1 K 12,7). 

Celé tři kapitoly (1K 12-14) pak věnuje Pavel vysvětlení toho, že tyto „duchovní dary“              
dostáváme výhradně k tomu, abychom jimi sloužili lépe druhým. Tu největší radost totiž             
překvapivě prožijeme tehdy, když to, co máme, použijeme pro druhé. 

Nauč mě, Pane, nežít sobecky jen pro sebe a své potěšení, ale nacházet radost v tom, když to, co                   
od tebe mám, předám ostatním. 

Oldřich Svoboda 
 

Kalendář 
1. 6. so Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy 
1. 6. so 10:30 Výměna kazatelů: Lukáš JUREČEK 
1. 6. so 15:00 Odpoledne v  mateřské školce pod Špilberkem 
4. 6. út 19:00 Studentská bohoslužba 
5. 6. st 18:00 Výbor sboru 
8. 6. so Den služby žen 
8. 6. so 10:00 Slavnostní konferenční bohoslužba na výstavišti v pavilonu V 
10. 6. po 19:00 ZOB, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
15. 6. so Den uprchlíků  
15. 6. so Bohoslužba na Lesné nebude! 
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18. 6. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká 43 (Grilování zdravě, chutně, společně) 
22. 6. so 10:30 Památka VP: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
22. 6 . so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
29. 6. so Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi  
29. 6. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 

 

Narozeniny 
týden 1. - 8. 6. týden 9. - 15. 6. týden 16. - 22. 6. týden 22. - 30. 6. 
Jiřina Ch. 
Monika V. 
Petr J. 
Anita M. 

Kateřina J. 
Roman J. 
David Š. 

Pavel V. 

 
 
Křižánky 4.-5. 5. 2019 
Část našeho sboru vyrazila na první květnový       
víkend na Vysočinu do Moravských     
Křižánek. Strávili jsme pěkný čas od pátku do        
neděle v jarní přírodě na pomezí Moravy a         
Čech. Vycházky na Devět skal, Samotín a        
Čtyři palice byly plné rozhovorů v nádherné       
přírodě. Na grilování nedošlo, protože nás      
zastihl déšť. Náladu nám to ovšem      
nepokazilo a myslím, že na Vysočinu se v        
budoucnu určitě vrátíme.  Tomáš Knobloch 

 
 

PAMATUJ! 
Až budeš mít někdy pocit, že je k tobě život 
krutý, pohleď na svoje zdravé a veselé děti. 

Poděkuj svým očím, že jen díky nim, 
můžeš vnímat tento svět naplno. 

  Poděkuj svým rukám, že ti vždy podají vše, 
co potřebuješ. 

Obejmi své rodiče, přátele, 
kteří tě nikdy nenechali v úzkých. 

Važ si jakéhokoliv jídla, které zrovna jíš. 
 Lehni si do teplé postele a možná zjistíš, 

 že máš větší štěstí,  
než mnoho lidí na této planetě. 

 
 Dobro rozdáš, dobro sklidíš! 

Život je křehký dar a musíme jej žít právě teď. 
Nikdo z nás neví kolik zítřků nám ještě zbývá. 

 
Cokoliv tě otravuje, tě učí trpělivosti. 

  Kdokoliv tě opouští, učí tě stát na svých 
vlastních nohou. 

 
 Cokoliv tě zlobí, tě učí odpuštění a soucitu. 
Cokoliv má nad tebou moc, tě učí, jak si vzít 

svou moc zpět. 
Cokoliv nenávidíš, je tu, aby ses naučil 

bezpodmínečné lásce. 
Čehokoliv se bojíš, tě učí odvaze překonat svůj 

strach . 
 Cokoliv, nad čím máš kontrolu, tě má naučit 

nechat věci jít a důvěřovat.   
 

Jackson Kiddard 
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Oznámení 
● V měsíci červnu proběhnou volby do služebností našeho sboru. Jmenovací výbor už           

zasedal a po modlitbách a diskuzi navrhl obsazení služebností našeho sboru na další dva              
roky. Toto obsazení nebude většinově nijak nové, ale přesto přináší pár změn. Nové             
složení služebností bude představeno sboru v sobotu 1. 6. a hlasování tak bude moci             
proběhnout na konci měsíce června, nejdříve v  sobotu 22. 6. 

● V  sobotu 8. 6. se bude v  Brně na výstavišti v  pavilonu V  konat slavnostní konferenční 
bohoslužba. Řečníkem bude Mario Brito, předseda Interevropské divize CASD. Začátek 
bohoslužby je v 10 hodin. Odpolední část začne ve 14:30. V polední přestávce bude k 
dispozici malé občerstvení. Vstup na výstaviště je možný hlavní branou č. 1 od zastávky 
tramvaje č. 1 “Výstaviště - hlavní vstup” nebo branou č. 4 z  ulice Křížkovského, kde je 
možný i volný vjezd autem (parkování před pavilonem V  je zdarma). Z  tohoto důvodu 
se nebude konat na Lesné bohoslužba. Všichni jste srdečně zváni na výstaviště.

● V sobotu 15. 6. neproběhne v našem sboru na Lesné bohoslužba. Prostory            
společenského centra budou zadány na akci „Den radnice“ organizované radnicí Městské           
částí Brno-sever. 

● V sobotu 22. 6. se sejdeme na Lesné na slavnostní bohoslužbu Památky Večeře Páně.              
Následující soboty už budou opět standardní. Další omezení nás čeká až v září. 
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Příběh pro děti: Indiánská legenda  
Před mnoha lety se indiánští mládenci vydali na osamělá místa, aby se připravili na dospělost.               
Jeden mladík zašel do krásného údolí se zelenými stromy a barevnými květinami. Uviděl i              
nádhernou horu, která měla vrchol pokrytý třpytivým sněhem. "Na té hoře vyzkouším své             
schopnosti" pomyslel si mladík. Když vrcholu dosáhl, stál na kraji světa. Viděl všechno jako na               
dlani a srdce se mu dmulo pýchou. Pak zaslechl u nohou nějaký šelest. Podíval se a uviděl hada.                  
Had mu řekl, že je tady na něho velká zima, že umrzne a nemá tady ani žádnou potravu, že                   
umírá hlady. Prosil mladíka, aby si ho dal pod košili a vzal ho s sebou do údolí. Mladík řekl:                   
"Ne, varovali mě před Tebou. Vím, jaký ty jsi druh hada. Jsi chřestýš. Když tě seberu,                
kousneš mě a tvé kousnutí mě zabije." "Ale kdepak, tebe neuštknu. Když to pro mě uděláš,                
budeš zvláštní. Neuškodím Ti". Mladík chvíli odporoval, ale protože to byl velmi přesvědčivý             
had s krásnými obrazci na těle, tak ho strčil pod košili a snesl ho s sebou do údolí. Tam ho                    
jemně položil na trávu, když v tom se had svinul, zasyčel a mladíka uštknul do nohy. "Vždyť jsi                  
slíbil..." plakal mladík. "Tys přece věděl, jaký jsem, když jsi mě sbíral ze země" řekl had a                 
odplazil se pryč. 

Když nám Pán Bůh, nebo rodiče, říká, co je špatné, nedejme se ošálit. Hřích, špatné věci, jsou                 
vždycky špatné, ať už se nám snaží kdokoli cokoli namluvit, ať už to vypadá jakkoli               
nepravděpodobně, nevinně, nezapomeňte na větu: "Tys přece věděl, jaký jsem, když jsi mě             
sbíral ze země." 
 

 
 

Advent - 5 / 2019 
Konference Moravskoslezského sdružení 
Děti patří do školy 
Staňme se inkluzivními křesťany 
Cena: 30 Kč 

 
Děti patří do školy. 
Video pro kampaň humanitární 
organizace ADRA je ke shlédnutí na 
hopeTV.cz Můžete se podepsat pod 
mezinárodní petici pro dobrou věc. 

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. 
 

https://youtu.be/ARRuHf1gp88
https://inschool.adra.org/petition
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460

