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Zprvu neviditelný růst  
Všimli jste si, jak se v historii střídají období klidu a pronásledování. Něco podobného              

prožila církev i poté, co se Saul na cestě do Damašku setkal s Ježíšem. 
Muž, který si dal za cíl, že zničí křesťanskou sektu a přivede Židy zpět k uctívání Hospodina,                 

jediného Boha, přijal Ježíše a začal pak nově uctívat Hospodina jako Otce, Syna i Ducha               
svatého. 

Lukáš pak napíše: „Saulovým obrácením nastala pro sbory v Judsku, Galileji a Samařsku             
pokojná doba vnitřního budování a života v oddanosti Bohu. Duch svatý mezi nimi působil,              
takže rostly i počtem.“ (Skutky 9,31) 

Už od sametové revoluce můžeme po dlouhé roky zažívat „pokojnou dobu“. Uvažuji, zda             
tuto dobu využívá moje církev, můj sbor i já k vnitřnímu budování a životu v oddanosti Bohu.  

Bible tak nabízí možnou odpověď na otázky: Proč sice hodně mluvíme o růstu, ale moc ho                
nevidíme? Proč máme spoustu misijních programů, ale téměř žádné výsledky? 

Pokud si přeji, aby můj sbor rostl, musím udělat maximum pro to, abych čas pokoje, který                
zatím mám, bral spolu s mými duchovními sourozenci jako dobu „vnitřního budování a života              
v oddanosti Bohu“.  

To, že se nemůžeme scházet v modlitebně, nemusí ohrozit náš duchovní život a dokonce nám               
tato doba může přinést tak dlouho očekávaný „růst i počtem“. Tomuto viditelnému růstu             
„počtem“ ale musí předcházet růst naší oddanosti Bohu. Ten je zpočátku neviditelný pouhým             
okem, přesto je mnohem důležitější než to, kolik nových lidí se objeví na naší bohoslužbě, až se                 
zase sejdeme ke společné oslavě Boha. 

V dnešní situaci můžeme buď naříkat, nebo ji využít k tomu „neviditelnému růstu“. Pokud              
zvolíme druhou možnost, budou i o nás platit slova apoštola Pavla: „Jsem ukřižován spolu s               
Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Galatským 2,19+20) Do tohoto prostředí, do               
takové církve, do sboru s takovými členy pak může Ježíš přivést nové lidi.  

Bude to i naše zkušenost? Vlastík Fürst 
 

 

Kalendář 
3. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
7. 11. so Modlitební týden - zahájení  
7. 11. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
8. 11. ne 19:00 Online Modlitební týden (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
10. 11. út 19:00 Online Modlitební týden (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
12. 11. čt 19:00 Online Modlitební týden (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
13. 11. pá 19:00 Online Modlitební týden (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
14. 11. so Modlitební týden - ukončení a sbírka pro projekty Globální misie  
14. 11. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
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Narozeniny a výročí křtů 

 
Vycházka na Holednou 10. 10. 2020 

V sobotu 10. 10. jsme z důvodu omezení        
pravidelných bohoslužeb v našem sboru     
uspořádali dopolední vycházku. Vyšli jsme si      
z Jundrova od řeky Svratky na kopec Holedná. V         
oboře nás překvapilo stádo daňků a muflonů.       
Roman si pro nás připravil biblické zamyšlení. Po        
obejití Holedné jsme se rozloučili. Myslím si, že        
tato vycházka byla velmi vydařená.  

 
A také doufám, že ji někdy zopakujeme. Zatím         

vzhledem k omezením z důvodu zabránění šíření       
nákazy covid-19, žádné společné vycházky     
neplánujeme, ale určitě to neznamená, že nemáme       
chodit ven! Naopak, běžte ven do přírody a         
užívejte čerstvého vzduchu. My tak určitě budeme       
činit. Můžete svoje výšlapy sdílet jako tipy na další         
společné vycházky.  

Tomáš Knobloch 
 

Oznámení 
● Bohoslužby a další aktivity jsou dočasně omezeny jen na online setkávání. 
● Každé úterý v 19 hodin večer probíhá modlitební hodinka sboru Lesná na            

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. 
● Každou sobotu v 9:30 hodin ráno začíná sobotní škola na stejném odkazu            

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. 
● Doporučuji majitelům chytrých telefonů a tabletů instalovat aplikaci pro: 

android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet 
apple https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905 

● Z důvodu lepší funkčnosti doporučujeme vypnout kameru nebo přejít do režimu úsporné            
kvality hovoru na nízké přenosové rychlosti tj. Low bandwidth. Najdete to pod            
nastavením Manage video quality (tři tečky). Menu lze přepnout i do češtiny. Pokud vám              

17. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
21. 11. so - 
21. 11. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
24. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
28. 11. so - 
28. 11. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
1. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 

týden 1. - 7. 11. týden 8. - 14. 11. týden 15. - 21. 11. týden 22. - 30. 11. 
výročí křtu Lenky P. narozeniny Dagmar R. - narozeniny Oldřicha S. 
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nefunguje mikrofon a přesto jej máte, tak může být problémem, že jste nepovolili jeho              
použití. Můžete zkusit povolit přenos v nastavení stránky na začátku horního řádku            
(symbol visacího zámku nebo jiný). Ve starém prohlížeči Microsoftu (Internet Explorer)           
vám tato aplikace nepojede. Přejděte na novější … V případě dotazů mne můžete             
kontaktovat na tel. 777645066. PS: Můžete si přečíst nápovědu na          
https://inis17.lf3.cuni.cz/napoveda/slug/meet-lf3-cuni-cz/ 

● Kdo si nestihl v traktátu vzít Přednášky modlitebního týdne - Věrnost v            
křesťanském životním stylu, může si je stáhnout na internetu nebo požádat o            
doručení. Myslím si, že ještě nějaké zbyly. Volejte nebo pište … 
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800 
https://brnolesna.casd.cz/wp-content/uploads/2020/10/AW-Week-of-Prayer-2020.pdf 
https://www.casd.cz/modlitebni-tyden-2020/ 

● Vyšel nový Časopis Za obzorem (8) : Svět není černobílý a je také ke stažení na: 
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/803 

● Dále můžete sledovat internetové bohoslužby na https://www.casdonline.cz nebo        
facebooku, youtube  či hopeTV. Sbor Lesná přenosy nevysílá.  

 

Modlitební týden 7.÷14.11.2020 
Milí přátelé , sestry a bratři, v rámci modlitebního týdne se budeme setkávat pouze on-line. 

Kromě sobotních dopoledních setkání, která jsou zaměřena na téma sobotní školy (v            
sobotu v 9.30 h) , budou čtyři podvečery s modlitbami. V neděli 8.11., úterý 10.11., čtvrtek                
12.11. a pátek 13.11. vždy v 19 hod. Je to příležitost pozvednout mysl k Pánu a k vzájemnému                  
povzbuzení. Pokud by někdo potřeboval, nebo stál o návštěvu kazatele nebo někoho jiného v              
rámci duchovní péče, je to možné a povolené v kontextu vydaných opatření.     Roman Mičánek 

 

Pravdivý příběh 
Ve Rwandě, v době občanské války, kdy zemřelo za 9 měsíců 1 milion lidí, z toho 100.000                 

tisíc ASD, se v jednom adventním sboru skrývalo před povstalci asi 60 lidí, včetně kazatele a                
jeho manželky. Když tam vtrhli povstalci, zabili nejprve kazatele mačetou, pak jeden mladík             
sekl mačetou i kazatelovu ženu a mysleli si, že je mrtvá. Tehdy pobili asi 60 lidí. Leželi tam asi                   
3 dny. Když je přišli bratři pohřbít, tak zjistili, že kazatelova žena je sice bez ruky, s obrovskou                  
ránou na hlavě a krku, ale žije. Odvezli ji do nemocnice. Tam si pobyla 3 roky, ale nakonec se                   
uzdravila. Když přišla domů, řekla si, že si nebude v srdci udržovat nenávist vůči těm lidem,                
kteří ji zabili manžela a málem i ji. Rozhodla se, že je začne navštěvovat ve vězení, kam je nová                   
vláda zavřela a kde si odpykávali trest. Chodila tam pravidelně, nosila jim deky, jídlo, pasty na                
zuby, mýdla a jiné věci. Také jim pravidelně vyprávěla věci o Pánu Ježíši. Měli o to obrovský                 
zájem, takže je začali vyučovat. Jednou k ní přišel jeden mladík, klesl před ní na kolena, objal ji                  
nohy a rozplakal se. Když se na něho dobře podívala, zjistila, že je to ten mladík, který mačetou                  
zabil jejího manžela a ji málem také. Objala ho a řekla mu, že to Ježíš mu ve své veliké milosti                    
odpustil. Ti vězňové, kteří byli vyučování, byli většinou pokřtěni a přijali Pána Ježíše. I ten               
mladík přijal Pána Ježíše. Kazatelova žena si ho zamilovala, jako by to byl Pán Ježíš, a tak když                  
ho propustili z vězení a on neměl kam jít, vzala ho k sobě domů a adoptovala ho jako svého                   
syna. Toto může udělat jen pravá láska, která je láskou z nebe. 

Pane, kéž bych i já dokázala mít Tvoji lásku ke svému bližnímu. O to Tě prosím.  
Neznámý autor. 
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Traktát 
PŘÍBĚHY O PŘÍLEŽITOSTI 
Ludvík Šihálek – zkušený pastor a učitel – nás v knize vyzývá, 
abychom "chytili příležitost za pačesy". Píše o umění rozeznat 
příležitost a v příbězích ukazuje, jak se to může (ale i nemusí) 
podařit. 

Cena: 20 Kč (advent-orion) 
 
 

JAN AMOS KOMENSKÝ  

Cena: 7 Kč (advent-orion) 
 
 
 

 

ŠŤASTNÝ DOMOV 
Zkrácená verze knihy Adventist 
Home nabízí řadu skvělých a 
užitečných rad pro budování 
dobrých vztahů v domově. I 
přes svůj "věk" je kniha stále 
mladá. Zkušenosti matky čtyř 
dětí a její pohledy na oblast 
výchovy i rodinného soužití 
mohou být i dnes přínosem a 
obohacením. I když je popravdě 
skutečně doba jiná, principy stojí za promýšlení a výzvy ke změně 
života v našich rodinách jsou stále aktuální a naléhavé. Věříme, že 
publikace bude v této podobě čtenářům k užitku – že rodinu či manželství nejednoho z nás 
nasměruje k lepšímu a šťastnějšímu životu i domovu.  

Autor: Ellen Gould Whiteová  

Cena: 30 Kč (advent-orion)                                                   Více v  samostatné nabídce z traktátu. 

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://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA 

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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