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Pravá láska 
26 letá matka pozorovala svého syna, který byl v posledním stádiu leukémie. Měla srdce nabyté               
smutkem, ale také pevnou vůlí. Chtěla udělat všechno nejlepší pro svého syna a chtěla mu               
splnit i jeho přání. Zeptala se ho, co by chtěl dělat, kdyby byl dospělý? "Já jsem chtěl být                  
vždycky hasičem." Maminka se usmála a šla na místní hasičskou stanici, kde se dostala až k                
náčelníkovi a vyprávěla mu o svém synovi. Prosila ho, kdyby mohli aspoň něco udělat pro jeho                
radost, třeba svést jejího syna v hasičském voze. Že by jim tu cestu ráda zaplatila. Náčelník                
přemýšlel a pak řekl:" Paní, my můžeme udělat ještě něco jiného." "Připravte nám syna na               
středu na celý den a my z něho uděláme čestného hasiče. Necháme mu udělat hasičskou               
uniformu včetně helmy, bude tu s námi jíst a vyjíždět k případům." O 3 dny později se to                  
opravdu zrealizovalo. Ten chlapec s nimi opravdu jezdil celý den v hasičské uniformě. Žil o 3                
měsíce déle, než lékař předpověděl. 

Jednou v noci se mu přitížilo. Vrchní sestra si uvědomila, že umírá. Vzpomněla si na ty hasiče a                  
proto zavolala náčelníkovi, zda by se s chlapcem nemohli přijít rozloučit. Též informovala jeho              
matku. Náčelník řekl, že udělají ještě něco víc. Až uslyšíte sirény a uvidíte světla, oznamte               
vašim vnitřním rozhlasem že nehoří, že se jenom hasičský sbor přijel rozloučit s jedním ze               
svých členů. A otevřete okno chlapcova pokoje. Za 5 minut dorazil hasičský vůz s žebříkem,               
který vysunuli do okna toho chlapce, po kterém vešli všichni hasiči do jeho pokoje. Sedli si                
kolem chlapcova lože a postupně ho objali a drželi za ruce, až vydechl naposled. Ještě než se                 
tak stalo, se chlapec zeptal:" Náčelníku, jsem teď opravdu hasič?" "To víš, že ano!" 

Láska je ochotna pomoci, ochotna dát čas… Ochotna vidět potřeby druhých....Láska je ochotna             
odpouštět... 

Kalendář 
7. 9. so Sbírka na stavební projekty sdružení 
7. 9. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
7. 9. so 15:00 Vycházka KD nad přehradou (U Křivé Borovice) 
14. 9. so Týden rodinné soudržnosti (8.-14.9.) 
14. 9. so 10:30 Večeře Páně: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
14. 9. so 14:00 ADVENTPORTA v Kuřimi 
20. 9. pá 16:00 Ukliďme Česko u sboru Lesná 
21. 9. so Den Klubu Pathfinder 
21. 9. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
28. 9. so Sbírka 13. soboty pro Jihopacifickou divizi  
28. 9. so Bohoslužba na Lesné je ZRUŠENA 
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Narozeniny 
týden 1. - 7. 9. týden 8. - 14. 9. týden 15. - 21. 9. týden 22. - 28. 8. 
Iva Š. 
Olga K. 

 
Odpoledne KD na přehradě 10. 8. 2019 
V sobotu 10. 8. 2019 si pár odvážlivců přišlo na          
Brněnskou přehradu vyzkoušet jízdu na nafukovacích      
prknech zvaných paddleboard. Počasí se vyvedlo, tak       
jsme vyzkoušeli i vodu, a to dobrovolně i         
nedobrovolně. K vyzkoušení rovnováhy jsme měli      
půjčený i závodní kajak, na kterém se zvládlo udržet jen          
málo šikulů. Závěrečná deštivá sprcha nás o radost        
nepřipravila. Proto doufám, že to zase někdy       
zopakujeme.  Tomáš Knobloch 

 
 
Oznámení 

● Kontakt na kazatele Mgr. Tomáše Harasteje je tom.harastej@centrum.cz (tel. 775789011). 
● 14. 9. proběhne slavnostní ordinace starší sboru Radky Čáslavové. 
● Poslední sobotu v září se z důvodu “Dne seniorů” ruší bohoslužba na Lesné. Sbírku             

13. soboty provedeme 21.9.2019. 
● Od 17. 9. 2019 bude každý měsíc pokračovat Klub zdraví a vaření ve sboru na              

Olomoucké. Vždy každé třetí úterý v měsíci od 18 hod na Olomoucké 43. V září je                
přednáška na téma posílení imunity přírodní cestou. Více na www.zdravi.casd.cz 

● Od září také budou pokračovat v Impact Hub Brno Atmosféry. První se koná v pondělí              
16. 9. v 19 hodin (J. Chýlek, M. Voráč), druhá v sobotu 28. 9. v 17 hodin. Vždy na                  
Cyrilské 7. Více na http://www.atmosferabrno.cz 

 
 
Až se odevzdám 
(Prameny zdraví) 
 
Já před Ježíšem kdysi stál, 
vědom si svého postavení, 
právem hrdý na své já, 
v němž nedostatku není. 
 
Uctivě jsem pozdravil 
a ptal se toho, jež Mistr byl, 
zda mi ještě něco schází? 
tak aby mi poradil. 
 
Díval se na mne jako kdyby 
myšlenky mé všechny znal. 
Pak řekl, abych všechno prodal 
a jemu se odevzdal.  

Abych nelpěl na majetku, 
přestal sloužit svému já, 
abych ho cele následoval 
a on mi cele pokoj dá. 

Jako bych slyšel, co řekl nahlas. 
Ty větší, než myslíš, problémy máš. 
Však já na tebe budu čekat, 
až se mi jednou odevzdáš. 

Já, který byl bezúhonný, 
já, který v malíčku toru mám? 
A on mi řekne, že je to málo, 
prý ať se mu odevzdám! 

 

Odcházím smutný se sklopenou    
hlavou, 
nevnímám cestu, nevidím květ. 
On přinutil mě přiznat sobě, 
že více než nebe, láká mě svět! 

V duchu slyším každé slovo, 
které mi Ježíš pověděl. 
Cítím jeho zájem, lásku, 
a tuším, co bych dělat měl. 

Přicházím domů a dívám se kolem. 
Vážně se všeho zbavit mám? 
Snad mi dá Bůh sílu k tomu, 
že se mu jednou odevzdám 

mailto:tom.harastej@centrum.cz
http://www.zdravi.casd.cz/
http://www.atmosferabrno.cz/
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Ukliďme si okolí našeho sboru 
Rádi bychom se připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Můžete se k nám přidat v  pátek  
20. 9. 2019. Sraz máme v 16 hodin na parkovišti u našeho sboru na Okružní 21. Rukavice a                   
pytle na odpadky budou k dispozici. Uklízet budeme okolí našeho sboru cca do 18 hodin. 
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Novinka z traktátu 
Advent - 7 / 2019 

● Slavnostní konferenční sobota 
● Konferencia Slovenského združenia 
● Prstová abeceda 

Cena: 30 Kč 

Diakonie? 
Proč? 

Aby nikdo nebyl sám! 
 

Jan Dymáček 
Cena: 80 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/ 

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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