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Národ proměněn modlitbou  
Alfréd Tennyson měl zcela jistě pravdu, když řekl: „Více díla, než si svět umí představit, je                
vykonáno modlitbou." 
 
Jedním z nejdramatičtějších okamžiků v nedávné historii byl pád berlínské zdi. Málokdo ale ví,              
jak těmto dramatickým událostem ve východním Berlíně napomohlo soustředěné modlitební          
hnutí, které vyvrcholilo 9. listopadu 1989. 
 
V roce 1982 Christian Fühler, mladý německý kazatel v Lipsku, otevřel každý pondělní večer              
dveře svého kostela k modlitbám a diskusím o svobodě. Na tato setkání přicházelo stále více               
lidí. Jednoho pondělního večera v říjnu 1989 se do kostela svatého Mikuláše natlačilo osm tisíc               
lidí. Tisíce dalších stály venku. 
 
Národní hnutí za svobodu se zrodilo v kolébce modlitby. Desítky tisíc lidí na vesnicích i ve                
městech se po celém východním Německu připojily k přímluvným modlitebníkům v Lipsku.            
Toho pondělního večera v říjnu 1989 se za svobodu modlil skoro milion lidí. 
 
Dvacet let po pádu berlínské zdi kazatel Fühler zdůraznil nezbytnost vážných přímluvných            
modliteb: „Uvědomili jsme si, že kdybychom se přestali modlit, nebyla by v Německu žádná              
naděje na změnu. 
 
Bývalý komunistický úředník, který spolupracoval se      
speciální jednotkou Stasi, přiznal: „Byli jsme připraveni na        
všechno, ale ne na svíčky a modlitby." Berlínská zeď         
nemohla obstát před hlasem vroucích modliteb Božího lidu,        
spojeného v hledání Boha. 
 
Ellen Whiteová píše: „Při zvuku horlivé modlitby se třese         
celý satanův zástup" (1T 346). 
 
Modlitba mění realitu. Přímluvná modlitba je mocná. Tak        
jako padla berlínská zeď, když se Boží lid modlil, padne i           
zeď, která nás odděluje od důvěrné zkušenosti s Ježíšem.         
Stane se to však jen tehdy, když o to budeme prosit našeho            
Pána. 
 
Z knihy Marka A. Finleyho Oživ nás, Pane. Vydalo         
nakladatelství Advent-Orion. 
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Kalendář 
2. 11. so Modlitební týden - zahájení a sbírka pro misijní projekty sdružení (sborů)  
2. 11. so 10:45 Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible) 
5. 11. út 19:00 Hodně zvláštní král - studentská bohoslužba na Střední 10 (host Filip Fürst) 
8.11. ÷ 10.11. Welco(me) víkendovka INRI road Brno, Svatobořice 
9. 11. so Modlitební týden - ukončení a sbírka pro projekty Globální misie  
9. 11. so Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
9. 11. so 15:00 Vycházka KD do západu slunce nad Brnem 
16. 11. so - 
16. 11. so 10:45 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
19. 11. út 18:00 Jak se dobře vyspat a kde děláme chybu - Klub zdraví Olomoucká 43 
23. 11. so - 
23. 11. so 10:45 Kázání: Daniel DOBEŠ (9:00 Studium Bible) 
30. 11. so - 
30. 11. so 10:45 Kázání: Tomáš HARASTEJ (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 v  18:30 se koná v Bystrcké sokolovně (U Sokolovny 3) přátelské 

utkání ve florbale. Více informací u Petra J. na tel. 734282399.  
● 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 probíhající 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 sobotní bohoslužby lze sledovat už i online na internetu na adrese YouTube.com            
Sbor CASD Brno Lesná. Začátky přenosů jsou 10:45. Konec cca 12:00. 

 

Narozeniny 
týden 1. - 9. 11. týden 10. - 16. 11. týden 17. - 23. 11. týden 27. - 30. 11. 

Dagmar R. Oldřich S. 
 

Vycházka po brněnském Arboretu 5. 10. 2019 
V sobotu 5. 10. nás “blázny” neodradilo deštivé počasí a vyrazili          
jsme na poučnou vycházku po Arboretu. Díky odbornému        
výkladu jsme mohli žasnout na rozmanitostí stvořené přírody.        
Myslím si, že se odpoledne povedlo a nakonec ani moc nepršelo. 

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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Přivítání Dominika 19. 10. 2019 
V sobotu jsme na bohoslužbě měli možnost      
přivítat oficiálně do našeho sboru malého      
Dominička. Přejeme rodičům mnoho sil a       
správných rozhodnutí při jeho výchově. Pán vám       
pomáhej. 
 

 

Pozvánka na víkend KD Sázava 
1.-3. 5. 2020 
Příští rok na jaře bychom rádi strávili společný        
víkend v přírodě. Tentokrát je domluveno     
ubytování v areálu ATI na Sázavě. Přibližná       
cena za noc je 250 Kč. Pokoje jsou po dvou          
lůžkách. Dva pokoje mají společné sociálky.      
Kapacita areálu je až 50 osob. Předpokládáme,       

že obsadíme jen jednu ze dvou chat (25 lůžek). Prosím případné zájemce, aby se mi začali                
hlásit, ať vím, s kolika lůžky máme počítat. Tomáš Knobloch 

 

● Oznámení 
Sborová setkání modlitebního týdne: 
neděle 3.11. – klubovna na Lesné, Okružní 21 
pondělí 4.11. – klubovna na Lesné, Okružní 21 
úterý 5.11. – Erbenova 9 
středa 6.11. – Arménská 13 
čtvrtek 7.11. – Erbenova 9 
pátek 8.11. – klubovna na Lesné, Okružní 21 

● V sobotu 9.11. jste zváni na společnou vycházku do západu slunce nad Brnem. Sraz              
bude v 15 hodin pod lomem Hády na zastávce autobusů 64 a 74  Podzimní. 

● Zveme učitele dětských sobotních škol na unijní setkání, které proběhne v Resortu            
Beskydy ve dnech 22.−24. listopadu 2019. 

● Pro podnikatele je určena pozvánka na 15. unijní setkání ASI v Bratislavě. Koná se             
28.÷30. listopadu 2019. Hlavní řečníci: Dwight Nelson a Jiří Moskala. D. Host: Aleš            
Bárta. Více na http://www.asi-cs.cz. 

● Víkend pro mladé manželské páry (do 6 let od svatby), které chtějí objevovat bohatství              
vztahu. Průvodce bude Mojmír Voráč. 29.11.-1.12.2019 (první víkend) série šesti víkendů           
během dvou let. Visalaje, Resort Beskydy. 

● Vzdělávací seminář pro službu. 10 víkendových setkání 2020-2021. Visalaje, Resort          
Beskydy. Jan Dymáček. Přihlášky do 15. listopadu na sekretariát MMS. 

● Advent-orion nabízí celou pětidílnou sérii Drama věků za cenu dvou dílů, tedy 426 Kč.              
Pokud máte rádi historii, biblické příběhy nebo vás zaujaly knihy Ellen Gould Whiteové,             
můžete této nabídky využít a balíček pěti knih zakoupit na stránkách  advent-orion.cz. 

http://www.asi-cs.cz/
https://www.advent-orion.cz/knihy/dramaveku-balicek
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Z  facebooku Adventistického teologického institutu 

Navštivte s námi místa, kde se psaly dějiny Církve adventistů sedmého dne. Joseph Bates prožil               
v roce 1844 velké zklamání z toho, že Ježíš, jehož návrat očekával, nepřišel. Přesto neztratil               
víru. V roce 1845 se mu dostal do ruky spis o svěcení soboty, který napsal T. M. Preble. Bates                   
se jej rozhodl navštívit, aby si s ním ujasnil to, co si přečetl. Když se pak vracel pěšky domů, do                    
Fairhaven ve státě Massachusetts, potkal na mostě u přístavu svého přítele kapitála Halla. Ten              
jej s úsměvem pozdravil a zeptal se: "Tak co nového, kapitáne Batesi?" A ten plný nadšení                
odpověděl: "Nového? No přece to, že sedmým dnem je sobota!" Od té chvíle budou Bates i                
Hall těmi, kteří budou tuto biblickou zprávu s nadšením šířit dál a dál… odkaz na fotky 

K oživení křesťanské naděje mezi věřícími na návrat Ježíše na tuto zemi bezpochyby přispěl              
William Miller (1782-1849). Při svém studiu Bible stále narážel nejen na Ježíšovo zaslíbení, že              
se znovu vrátí, ale i na pevnou víru první generace křesťanů v tento slib. Na základě studia                 
prorocké knihy Daniel dospěl k přesvědčení, že žije v závěrečné etapě dějin a Ježíšův návrat je                
již blízko. A jelikož poslední časový údaj této prorocké knihy spadá do let 1843/4, byl               
přesvědčen, že právě to by měla být doba Ježíšova slavného příchodu. Přestože spolu s              
desítkami tisíc jiných prožil zklamání z toho, že se tak nestalo, nemýlil se v tom, že se v této                   
době začíná psát jedna z posledních kapitol lidských dějin, které vyvrcholí Ježíšovým návratem.             
odkaz na fotky Oldřich Svoboda 

Novinka z Advent-orionu 
Jitřenka na rok 2020 
… na Tebe s důvěrou čekáme! 
 
kolektiv autorů 
Cena: 128 Kč 

Advent 9/2019 
Evangelium podle Ezdráše 

a Nehemjáše 
Nejdůležitější slovo v Bibli 
Jak na spiritualitu: samota 

Cena: 30 Kč 

Kalendář 2020 
Touha po 
věčnosti 
 
 
 
Cena: 110 Kč 

Ruměnička Lipůvka a 
její kamarádi 

 
Radomír Socha, Zdeňka 

Študlarová 
Cena: 248 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/ 

YouTube.com Sbor CASD Brno Lesná 
Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání 

Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066 
Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna. 

 
 

https://www.facebook.com/pg/aticasd/photos/?tab=album&album_id=2487292811514049&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/aticasd/photos/?tab=album&album_id=2493268217583175&ref=page_internal
https://www.advent-orion.cz/
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured

