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Lyžařská helma 
Pan učitel si přinesl s sebou lyžařskou helmu, malou lyžáku, lyži, hůl. 

Vyprávěl o tom, jak šli chlapci lyžovat, ale jeden z nich si nevzal lyžařskou helmu. Nic se                 
nedělo, oba si tak spokojeně lyžovali, moc si to lyžování užívali. Do kopce nemusely šlapat,               
jezdili na vleku, no prostě super. Ten bez té helmy si říkal, na co helmu nosit, bez ní je to přece                     
lepší., ten druhý je ale padavka. Jednou, když zase jeli na vleku nahoru, se ale utrhlo ocelové                 
lano a toto lano švihlo chlapce přes hlavu. Tomu, co měl přilbu, se nic moc nestalo, ani to skoro                   
nebolelo, jen helma byla prasklá. Ten chlapec, co helmu neměl, dostal obrovskou ránu do hlavy               
a skončil ve vážném stavu v nemocnici. Jak moc v nemocnici litoval, že si nevzal helmu. 

Teď pan učitel přerušil vyprávění a nasadil dětem helmu na hlavu a bouchl je holí do hlavy.                 
Cítili úder, ale skoro to ani nebolelo. Říkal jim, kdyby je stejnou silou holí bouchl do hlavy,                 
když nemají helmu, bude je to moc bolet (tohle nikdo ale zkusit nechtěl :-) ). 

Pan učitel jim řekl, že jim tento příběh vypráví proto, že když si budou dělat čas na Pána Boha a                    
modlit se, budou ho mít rádi, chodit s ním (nevím už, jak to přesně řekl) tak to bude jako kdyby                    
měli na hlavách tu helmu. Těžké okamžiky, co je potkají, budou cítit, ale nebude to tak bolet a                  
nebude to tak hrozné, jako kdyby tu helmu neměli.  

 

Kalendář 
6. 7. so Den modlitby a  půstu  
6. 7. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
13. 7. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
20. 7. so Den evangelizace prostřednictvím médií 
20. 7. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
27. 7. so Sobota dětí 
27. 7. so 10:30 Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY (9:00 Studium Bible) 
3. 8. so Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie 
3. 8. so 10:30 Kázání: Marek HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
10. 8. so Den zakládání sborů 
10. 8. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
10. 8. so Odpoledne KD (místo a čas budeme upřesňovat) 
17. 8. so Den vzdělávání 
17. 8. so 10:30 Kázání: Petr HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
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24. 8. so Den prevence zneužívání a domácího násilí 
24. 8. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
31. 8. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
7. 9. so Sbírka na stavební projekty sdružení 
7. 9. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 

Narozeniny 
týden 1. - 6. 7. týden 7. - 13. 7. týden 14. - 20. 7. týden 21. - 27. 7. 
Lenka P. 
Zbyněk Z. 
Bohumil D. 

Tomáš K. 
Pavel P. 

Jaroslav Ch. 
Kateřina D. 

Miroslav D. 

 

týden 28.7 - 4. 8. týdny 5. - 17. 8. týden 18. - 24. 8. týden 25. - 31. 8. 
Petra V . Miriam S. Gabriela N. 

Ludmila K. 
Vladimír J. 

 
Výměna kazatelů 1. 6. 2019 
V sobotu 1. 6. 2019 proběhla na Lesné        
slavnostní bohoslužba - loučili jsme se s        
kazatelem našeho sboru Oldřichem Svobodou     
a jeho rodinou a dále s kazatelem pro       
mládež Martinem Turčanem a jeho     
manželkou. Nástupcem obou odcházejících    
kazatelů se stane Tomáš Harastej, kterého      
jsme mohli poprvé přivítat v našem sboru       
společně s rodinou. Kázáním nám sloužil      
tajemník Moravskoslezského sdružení Lukáš    
Jureček, který k nám zavítal na návštěvu       
i s manželkou. Po bohoslužbě proběhl ve sboru společný oběd. Někteří z nás pokračovali            
v setkávání na zahradě mateřské školy pod Špilberkem, kde bylo již tradičně připraveno            
pohoštění u ohně. Myslím si, že nám tato požehnaná sobota zůstane dlouho ve vzpomínkách.              
Tomáš Knobloch 

 
Oznámení 

● V měsíci červnu proběhly volby do služebností našeho sboru. Obsazení služebností          
našeho sboru na další dva roky je následující. 

● Výbor sboru: 
1. starší sboru - Roman Mičánek 
2. starší sboru - Radka Čáslavová 
pokladník - Miroslava Halfarová 
tajemník - Miroslav Doupovec 
1. diakon - Pavel Voráč 
křesťanský domov - Tomáš Knobloch 
 

Ostatní služebnosti: 
sobotní škola - Vlastimil Halfar 
diakonie - David Ševčík 
diakonie - Eva Mičánková 
diakonie - Jitka Karabínošová 
asistentka pokladníka Alena Knoblochová
traktát - Petr Jurníček 
komunikace - Tomáš Knobloch 

● Se smutkem z loučení, ale zároveň s nadějí na nové setkání ve slavný den vzkříšení,               
oznamujeme, že 12.6. zemřela naše milá sestra Miluška Vantuchová. 
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Potravinová sbírka Radnice Brno-sever potřebným 
Rádi bychom se připojili ke sbírce potravin a drogerie pro seniory a matky samoživitelky v               
městské části Brno-sever, ve které sídlí náš sbor. Sbírka pořádaná radnicí se uzavírá koncem              
července. Darované potraviny a drogerii můžete přinést do sboru dne 20.7.2019. Sbírku            
odevzdáme na Family a Senior point v přízemí. Jaké potraviny a drogerii můžeme donést je na                
plakátku níže (tučně zvýrazněné položky jsou nejvíce potřebné).       
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NG fest je multižánrový open air festival pro celou rodinu, který pořádají v Javorníku (okres               
Hodonín) mladí lidé z okolních církví. Naším záměrem je připravit nejen kvalitní festival, ale              
také prostřednictvím hudby, tance, divadla a krátkých zamyšlení předávat křesťanský odkaz a            
hodnoty, na kterých vznikla naše kultura. V dnešní době velkých změn v Evropě to považujeme               
za velmi důležité. 
I letos přivítáme v Javorníku nad Veličkou 4 kapely. Vystoupí oblíbená místní kapela Only His.               
Poprvé na festivalu přivítáme kapelu ON FIRE a hostit budeme také chlapeckou kapelu Way to               
go. Poslední kapelou bude slovenská chválová kapela Heartbeat. V krátkých zamyšlení se nám             
představí Janči Máhrik. Dále se můžete těšit např. na divadélko pro děti, improvizované             
divadlo, agility se psy, tanec nebo seminář, který povede Mgr. Vlastimil Marušák. Věříme, že              
takto nabitý program mezi námi vytvoří Pouto – což je tématem 8. ročníku našeho NG festu. 
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ. NG fest se koná na fotbalovém hřišti přibližně 150 metrů od              
obecního úřadu v Javorníku nad Veličkou. Na festivalu je možnost přespání ve vlastním stanu              
přímo v areálu hřiště. Areál bude i v noci hlídán. http://www.ngfest.cz 

 
Novinka z traktátu 
Advent - 6 / 2019 
1969 - světový kongres mládeže 
Konference Českého sdružení 
Pomôžme spolu obetiam násilia Cena: 30 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. 
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