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Náhoda? 
Jednoho pozdního večera seděl profesor u svého stolu a připravoval se na zítřejší přednášku.              
Dával do pořádku papíry a došlou poštu. Všechno zbytečné vyhazoval do koše. Jeho pozornost              
upoutal časopis, který vůbec nebyl adresován jemu, ale pošťák ho omylem přimíchal mezi jeho              
poštu. Článek na titulní straně měl nadpis: Misie Kongo. 

Profesor ho začal letmo číst. Náhle jej zaujala slova: „Potřeba misie v Kongu je opravdu velká.                
Nemáme nikoho, kdo by pracoval v severní provincii Gabonu ve středním Kongu. Mou             
modlitbou při psaní tohoto článku je, aby Bůh svým Duchem zapůsobil na člověka, kterého si               
předem vyhlédl, a povolal jej pracovat na tomto místě. Bude to pro nás vzácná pomoc.“ 

Profesor zavřel časopis a do svého deníku napsal: Moje hledání skončilo. 

Rozhodl se, že půjde do Konga. Tento profesor se jmenoval Albert Schweitzer. Krátký článek,              
ukrytý v časopise a adresovaný někomu úplně jinému, se shodou okolností dostal do             
Schweitzerovy schránky. 

Lékař Albert Schweitzer se stal jednou z významných osobností 20. století. Jeho dílo je v               
historii lidstva téměř nepřekonatelné. Byla to náhoda? Ne. Byla to Boží prozřetelnost. 

Pokud mezi námi a Bohem je tisíc kroků, Bůh udělá všechny - kromě jednoho. Ten poslední                
nechá na nás. Rozhodnout se musíme my sami. Max Lucado 

 
Když bolí srdce, 
když je ti těžko na duši, 
když píseň štěstí  
vždy chmurné tóny přehluší- 
jdi k Ježíši... 
 
Když tvoji ruku 
ten druhý nechce uchopit, 
když marně mluvíš, 
však on tě nechce pochopit 
Bůh tě uslyší... 
 
 

Když tvoje oči 
se v slzách stále koupají, 
když marně únik 
z těch labyrintů hledají 
jdi k Ježíši... 
 
Když tvoje slova 
jsou jako hrách na stěně, 
když se ti vrací 
jen v pokřivené ozvěně 
Bůh tě uslyší... 
 
 

Když blízká srdce  
jsou jak kámen studená, 
když nepochopí 
co pravá láska znamená- 
jdi k Ježíši... 
 
když v koutě vzlykáš, 
jsi jak dítě zraněné 
pak věř a doufej, 
On zhojí srdce zlomené- 
Bůh tě uslyší.  
 
Věra Gajdošíková 
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Kalendář 
1.10. út 19:00 Nový začátek - studentská bohoslužba na Střední 10 (host Tomáš Harastej) 
5. 10. so Den modlitby a půstu 
5. 10. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
5. 10. so 15:00 Procházka KD - Arboretum Černá Pole, sraz u vchodu od Bobycentra 
6. 10. ne 11:00 Výstava zdraví s kurzem vaření od 16:00 na Lidické 17 (Jana Konečná) 
11. 10. pá 14:00 Mládež - podzimní úklid domova pro seniory Poděbradova v Medlánkách 
12. 10. so Den kazatelské služby / Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR  
12. 10. so Bohoslužba na Lesné se nekoná 
15. 10 út 18:00 Sója, prospívá nebo škodí (Roman Uhrin) - Klub zdraví Olomoucká 43 
19. 10. so Den daru proroctví 
19. 10. so 10:30 Kázání: Michal SCHEJBAL (9:00 Studium Bible) 
26. 10. so Sobota stvoření  
26. 10. so 10:30 Kázání: Tomáš HARASTEJ (9:00 Studium Bible) 
26.-27. 10. Žena jako perla - konference žen v hotelu Avanti Brno 
2. 11. so Modlitební týden - zahájení a sbírka pro misijní projekty sdružení (sborů)  
2. 11. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible) 

 

Pravidelné aktivity 
● Každé úterý v 17:30 jste srdečně zváni na sborové modlitební chvilky na Erbenovu 9 do 

bytu Karla P. a  Marie S. 
● Každou sobotu večer (čas upřesní Petr J. na tel. 734282399) se koná v Bystrcké 

sokolovně (U Sokolovny 3) přátelské utkání ve florbale. Pronájem něco stojí, tak se 
vybírá nějaké to vstupné. Několik hokejek je k dispozici pro příchozí. Vlastní přezutí, co 
nedělá šmouhy na podlaze, je podmínkou. Po odehrání je možnost se osprchovat a  
převléct v šatně. Hraje se 2 hodiny.  

● Mládež se setkává v pátek na Střední v  čajovně v 18 hodin. V  sobotu jsou tamtéž 
nepravidelně společné obědy ve 12:30. 

● Další aktivity mládeže jsou s INRI road Brno. Např. každé první úterý v  měsíci se konají 
studentské bohoslužby na Střední od 19 hodin, nebo různé víkendovky. Více na 
inriroad.org 

● Od října se opět pravidelně cvičí v tělocvičně na Jánské 22 od 17:30 do 18:30. Poplatek 
je 70 Kč za hodinu. Na cvičení se těší Marta a Eva. 

● Naše bohoslužby lze sledovat už i online na internetu na adrese YouTube.com Sbor            
CASD Brno Lesná. Kvalitu je ještě nutno doladit. 

 

Narozeniny 
týden 1. - 5. 10. týden 6. - 12. 10. týden 13. - 19. 10. týden 20. - 27. 10. 
Petra J. Michaela H. Martin Š. 

https://www.inriroad.org/
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured
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Vycházka nad přehradou 7. 9. 2019 
V sobotu 7. 9. pár jedinců, které neodradilo       
deštivé počasí, vyrazilo na první poprázdninovou      
vycházku. Trasa vedla od Křivé Borovice přes       
Ríšovu studánku a Jelení žlíbek k přehradě. Zde        
jsme se rozešli, někdo k hrázi a někdo zpět přes          
rozhlednu Chvalovku. Vzduch byl jako v       
prádelně, z lesů se pářilo, ale nálada v družstvu         
byla výborná. Těšíme se příště!  

Ordinace starší sboru 14. 9. 2019 
V sobotu při památce večeře Páně jsme měli      
možnost prožít slavnostní ordinaci nové starší      
sboru Radky Čáslavové. Radce do její služby       
pro naše společenství přejeme Boží požehnání      
a hojnost Ducha svatého.  

Podzimní úklid 20. 9. 2019 
V pátek odpoledne jsme se v komorním počtu       
sešli k již tradičnímu úklidu okolí sboru v rámci         
celorepublikové akce “Ukliďme Česko”. Svou     
účastí nás poprvé podpořila i slečna ze Soběšic,        
která se o akci dozvěděla právě z oficiálních        
stránek https://www.uklidmecesko.cz. To nás    
povzbudilo. Navíc nám přálo krásné počasí      

“babího léta”. Sesbírali jsem odhadem 120 kg různého odpadu. Myslíme si, že tyto úklidy mají               
smysl a  proto se těšíme, že se nás při dalším úklidu, který bude někdy na jaře, sejde víc.  

 
Oznámení 

● V sobotu 5. 10. plánujeme vycházku do arboreta v Černých polích na výstavu “Barvy              
podzimu” (platí se vstupné). Sraz v 15 hodin u dolního vchodu z ulice Drobného od               
Bobycentra. 

● V neděli 6. 10. proběhne na Lidické 17 před autoškolou od 11 do 16 hodin výstava zdraví                 
s následným kurzem vaření. Můžete se těšit na testy dlouhověkosti a životního stylu, na              
masáž šíje, zdravotní poradenství, měření tlaku, tuku, kondice srdce, analýzu kostí,           
hydratace, svalů a metabolismu + dárek pro zdraví. Kurzem vaření provází Jana Konečná,             
začátek kurzu je v 16 hodin, konec v 19 hodin. 

● V  sobotu 12.10. se z  důvodu “Podzimního jarmarku” ruší bohoslužba na Lesné. 
● Mládež pomůže s podzimním úklidem zahrady Domova pro seniory, který se koná 11. 10.              

ve 14:00 v  DPS Podpěrova, Brno - Medlánky.  

https://www.uklidmecesko.cz/
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● Stále jste zváni na akce Atmosféry. Např. na minikurz sebeobrany před manipulátory,            
který proběhne o víkendu 12. ÷ 13. 10. v 16 hodin v Impact HUB, Cyrilská 7, Brno.                
Průvodci tématu budou Mojmír Voráč, Jakub Chýlek, Martin Přibyl. 

● Kluby zdraví se na Střední aktuálně nekonají, ale můžete se těšit na nepravidelné             
přednášky o zdraví, nebo navštívit pravidelné kluby zdraví a vaření na Olomoucké 43.             
Ten říjnový bude s Romanem Uhrinem. Začátek v  18 hodin. Součástí je i  ochutnávka. 

● Sborová setkání modlitebního týdne od 2. do 9. 11. budeme upřesňovat později. 
● Zveme učitele dětských sobotních škol na unijní setkání, které proběhne v Resortu            

Beskydy ve dnech 22.−24. listopadu 2019. 
● Víkend pro mladé manželské páry (do 6 let od svatby), které chtějí objevovat bohatství              

vztahů se koná pod vedením Mojmíra Voráče 29. 11. ÷ 1. 12. (první víkend ze série šesti                 
víkendů během dvou let) v Resortu Beskydy na Visalajích. Cena 1100 Kč na osobu. 

● Přišla pozvánka na vzdělávací seminář pro službu. Jedná se o 10 víkendových setkání v              
letech 2020 až 2021. Letáčky najdete na stolečku. 

● Jak asi víte, služba Noe2 je korespondenční služba s vězni ve výkonu trestu. Na našich               
stránkách již nebudeme aktualizovat tuto rubriku. Pokud si přejete být v obraze, dejte             
vědět Katce H. (telefon 774 226 023) a ona vás bude pomocí SMS zpráv informovat.               
Jste-li uživatelé Facebooku, můžete sledovat stránku      
https://www.facebook.com/Noe-2-122231628563699/.  

 

Novinka z traktátu 
Lekce sobotní školy 4. čtvrtletí 
Evangelium podle Ezdráše a  Nehemjáše 
 
Jiří Moskala 
Cena: 50 Kč 

Advent 8/2019 
Modlitební týden 2019 

2.÷9. listopadu 
 
 

Marcos a Claudia Blanc 
Cena: 0 Kč 

Příběh Boží milosti 
Evangelium podle Ezdráše a  Nehemjáše 
 
 
Jiří Moskala 
Cena: 130 Kč 

Procházky reformací 
 
 
 

Jan Dymáček 
Cena: 100 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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