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Svět nepotřebuje „brouka Pytlíka“ 
Dnes jsem po delší době otevřel biblickou knihu Přísloví. Připomeňme si její úvod:             

„Toto jsou přísloví izraelského krále Šalomouna, Davidova syna. Jejich sbírka má přispět k             
poznání moudrosti a kázně a k pochopení rozumných myšlenek. Tyto výpovědi mají naučit             
rozvážnosti, vést ke spravedlnosti, mravnosti a poctivosti, aby se nezkušení stali           
obezřetnými a mladí aby získali poznání a osvojili si prozíravost. Kdo jsi moudrý,             
naslouchej a rozmnož svoje znalosti, kdo jsi rozumný, obohať svoje schopnosti. Seznam se s              
příslovími a rčeními moudrých a pochop jejich skryté tajemství.“ (Přísloví 1,1-6 Slovo na             
cestu) 

Občas vzpomínám na dobu, kdy jsem si jako malý kluk myslel, že můj táta zná               
všechno a že všemu i rozumí. Věřil jsem, že až budu velký, budu také všemu rozumět. Od                 
té doby uplynulo nějakých šedesát let a já vím, že táta nebyl „děd Vševěd“ a že se jím                  
nestanu ani já. 

V životě ale potkávám „brouky Pytlíky“, kteří „všechno znají, všude byli a kde nebyli,              
tam se chystají.“ Sám jsem k tomu měl nakročeno. V rozhovorech jsem ty druhé ani              
nenechal domluvit, protože jsem měl pocit, že vím, co chtějí říct, a že jim mohu poradit. 

Kniha Přísloví mne učí pokoře. Podle ní se mohu celý život učit moudrosti a kázni,               
abych mohl pochopit, jak využívat poznání nejen k mému vlastnímu prospěchu, ale pro             
dobro lidí kolem mne. Učím se druhým nevnucovat své dobré rady, ale raději počkat, až se                
mne sami zeptají. 

Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že právě to „pytlíkovství“ je největší brzdou              
našich misijních snah. Pocit, že tu jsme od toho, abychom druhé poučovali, nám brání v              
tom, abychom jim naslouchali, poznávali jejich radosti i bolesti a mohli díky tomu             
pochopit, jaké poselství právě potřebují slyšet. 

Šalomoun pokračuje prvním příslovím: „Bázeň před Hospodinem je počátek poznání.          
Jenom nadutí pošetilci pohrdají moudrostí a kázní.“ (Přísloví 1,7) 

Není snadné mlčet, když si myslím, že mám co říci. Jenže součástí moudrosti je i               
kázeň. Slovo musí zaznít v pravý čas. Jinak se stává, že i dobrá rada, která nebyla pronesena                
v pravou chvíli, zapadne a nepřinese užitek. 

Křesťanství nezačíná tím, že půjdu mezi lidi a začnu je poučovat tím vším, co mi dal                
Bůh poznat. Pokud chci být dobrým křesťanem, tak začnu tím, že se budu učit „bázni před                
Hospodinem“. Pokud se naučím naslouchat mému nebeskému Otci, budu pak umět           
naslouchat také lidem, ke kterým mne můj Bůh pošle se svým poselstvím. 

Bůh a ani svět nepotřebují „brouky Pytlíky“, kteří mají pocit, že už se nemusí učit               
moudrosti a kázni. Bůh hledá lidi, kteří si uvědomují, že se stále mají co učit. Nepohrdejme                
moudrostí a kázní a vždy, když budeme poznávat něco nového, pamatujme, že pravé             
poznání vždy staví na bázni před Hospodinem a jeho slovem. Vlastík Fürst
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Kalendář 
2. 2. út 19:00 Modlitební online 
6. 2. so Den osobní evangelizace 
6. 2. so 9:30 Sobotní škola online 
8. 2. po 18:30 Sezóny vztahu - Jan Dymáček - Atmosféra - Online 
9. 2. út 19:00 Modlitební online 
10. 2. st 18:30 Reklama na manželství - Petr Adame - Atmosféra - Online 
13. 2. so Národní týden manželství (8.-14. 2.) 
13. 2. so 9:30 Sobotní škola online 
13. 2. so 18:30 Emoce v  manželství ... - Milena Mikulková - Atmosféra - Online 
16. 2. út 19:00 Modlitební online 
20. 2. so 9:30 Sobotní škola online 
23. 2. út 19:00 Modlitební online 
27. 2. so 9:30 Sobotní škola online 
27. 2. so 17:00 Atmosféra - Online 
2. 3. út 19:00 Modlitební online 

Narozeniny 

Výročí křtu 

Covid-19 – očima lékaře 
V současné době jsme zahlcováni obrovským množstvím informací na téma covid-19 a            
popravdě rozumíme všem, u kterých to vzbuzuje obavy a otázky. A proto se s vámi chceme                
podělit o pohled lékaře br. Marka Miškeje, který na covidovém oddělení slouží:  
“Moje zkušenost je taková, že názor na covid-19 a očkování s tím spojené se odvíjí od toho,                
jestli jsme se s tímto onemocněním setkali osobně nebo ne. Dokud buď my sami, nebo               
někdo z našich blízkých či přátel těžce neonemocní nebo dokonce nezemře, tak se nás              
problém covidu netýká a bagatelizujeme ho. Jsme jako lidé žel takoví. Prevence jako             
otužování, vitamíny, dostatek pohybu a odpočinku je jistě důležitá, ale tváří v tvář běžící              
celosvětové pandemii už žel velmi málo účinná. Potkávám se s covidovými pacienty            
prakticky denně a pravidelně sloužím na covidové jednotce. V mém okolí už onemocnělo a              
dokonce i zemřelo hodně známých a přátel (a to nepočítám pacienty v nemocnici). Očkovat              
se nechám, a to hlavně ani ne proto, že bych se covidu kdovíjak bál, ale proto, abych tím                  
přispěl svou „trochou“ k potlačení pandemie. A třeba také proto, aby ti, kteří se očkovat               
nenechají (protože se s covidem-19 nesetkali tak zblízka jako já), mohli v klidu přijít do               
naší ordinace, a já je mohl konečně normálně léčit a také případně operovat, protože to už                
třetí měsíc nemůžu. Nemocnice jsou přetížené a zahlcené péčí o covidové pacienty, takže             
nic jiného dělat ani nemohou.”  
zdroj: https://mss.casd.cz/2021/01/18/covid-19-ocima-lekare/ (redakčně kráceno) 

týden 1. - 6. 2. týden 7. - 13. 2. týden 14. - 20. 2. týden 21. - 28. 2. 
Vít K. Radka Č. Petr Ch. Karel P. 

Jaroslav P. 

týden 1. - 6. 2. týden 7. - 13. 2. týden 14. - 20. 2. týden 21. - 28. 2. 
Vít K. - - Radka Č. 

https://mss.casd.cz/2021/01/18/covid-19-ocima-lekare/
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Národní týden manželství 2021 
● Ve druhém únorovém týdnu (8.-14.2.) se v České a Slovenské republice koná tradiční            

Národní týden manželství. Tématem letošního ročníku je „O manželství a dětech”.           
Tentokrát se budeme zamýšlet nad tím, jaký vliv mají na naše partnerské vztahy v              
různých etapách dospívání naše děti. Čím nás spojují, čím rozdělují, čím nás obohatili            
naši rodiče a čím nám naopak zkomplikovali život… K tomuto tématu si budeme mít              
možnost počíst v bezplatné stejnojmenné publikaci, která bude k mání v traktátu.            
Elektronicky ke stáhnutí na https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/812.     
Půjde o výklad sedmi biblických pasáží, reflektujících vztahy mezi rodiči a dětmi.           
Přednášky připravil koordinátor oddělení ASR (KD) Česko-Slovenské unie CASD,         
kazatel Radomír Jonczy. Věříme, že Boží slovo v jeho podání dokáže pomoci i tam,             
kde lidské pokusy selhávají. Na webu HopeTV budou probíhat rozhovory a           
přednášky. Pro děti jsou připraveny video příběhy. Radek Jonczy vzpomíná v           
autentickém prostředí svého slezského rodiště na veselé i vážné zážitky z dětství.  
V úterý 9. února ve 20 hodin si v rámci interaktivního webináře budeme s              
psychologem Pavlem Rausem povídat o vlivu rodičovství na manželství a obráceně.           
Tento pořad, do kterého budete moci vstupovat svými dotazy i postřehy, bude vysílán             
přes YouTube. Odkaz na obě vysílání, s psychology Rausem i Klimešem, bude týden             
před NTM zveřejněn na stránkách ČS unie CASD a HopeTV. 

● Stejně jako loni nabízí Radek Jonczy i letos během epidemie členům církve a jejich              
přátelům své služby manželského poradce po telefonu. Jde o jakousi první pomoc,           
která může pokračovat zprostředkováním kontaktu na dlouhodobější pomoc        
odborníka v místě vašeho bydliště. Telefonní číslo R. Jonczyho je 739 345 670.  

● Na léto 2021 připravuje naše církev v Moravském Toskánsku unijní kongres rodin. Je            
plánován na 8.–15. srpen. Věříme, že covidové nebezpečí nakonec pomine a my se ve             
zdraví, coby rodiny z Čech, Moravy a Slovenska, sejdeme v novém hotelu Dalibora             
Cichého a prožijeme tam skvělý týden. 

● GENERACE 50 PLUS před prázdninami 20.-27. června 2021 nabízí možnost se ztišit           
v nádherném prostředí Beskyd. Horský hotel Sůkenická se nalézá uprostřed lesů a            
nabízí nejen krásné výhledy do krajiny, ale také čas nahlédnout do svého nitra.             
Uprostřed lesů rádi zapomenete na dobu nošení roušek a zotavíte své plíce (plná            
penze: 3 990 Kč). 
Hned po prázdninách, 6.-13.září 2021 vás zveme na pobyt do lázní v Luhačovicích. K             
dispozici bude celý hotel. To je velkou výhodou v mnoha směrech. Hotel je             
bezbariérový a všechny procedury jsou uvnitř. Volný čas můžete trávit ve městě, je             
rekonstruována lázeňská kolonáda, nebo v okolní přírodě. Zároveň se můžete těšit na            
společné chvíle při večerních a ranních programech. Téma ke společnému uvažování           
si připraví náš host, bratr Jiří Moskala. Přijede spolu s manželkou. V ceně balíčku 10               
x wellness procedury. Hotel Harmonie II – plná penze: 6 nocí 6060 Kč nebo 7 nocí                
6870 Kč – končí se v neděli obědem.  
Kontakt: Miroslav Starý 739 345 678, stary.misa@seznam.cz,  

Alžběta Stará 605 55 11 26  

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/812
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JEŽÍŠ Z NAZARETA 
WILLIAM G. JOHNSSON učil řadu let o Ježíšově životě na univerzitě v 
Indii a poté na Teologickém semináři Andrews University a na Loma 
Linda University. V této knize, kterou připravil pro své studenty, se drží 
striktně biblického přístupu – aby příběh o Ježíši vyprávěla samotná 
evangelia. Ježíš, který se v nich objevuje, je dynamická postava – úžasný, 
zneklidňující, šokující. Jeho učení je skvělé – skvělé v jednoduchosti i ve 
své hloubce. On změnil svět a stále jej mění. 
Cena: 320 Kč 

 

Časopis Advent 1/2021                                           Národní týden manželství 

Očkování a  vakcíny O manželství a 
dětech  

O Božím trestání a odměňování ke stažení zde 

Národní týden manželství 

Cena: 30 Kč Cena: 0 Kč 

Imunita v akci 

Advent-Orion vydává krátkou brožuru o tom, jak zlepšit svou 
imunitu a tím i schopnost ubránit se virům a bakteriím. Brožuru si 
můžete stáhnout na stránkách nakladatelství. Pokud ji chcete v 
tištěné podobě, využijte kontakty pro objednávky. Brožura je během 
ledna zdarma. Můžete si ji také objednat při svém nákupu knih, 
požadavek napište do poznámky. 

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/814 

Knihy a  časopisy z  Advent-Orionu si můžete objednat přes traktát a potom se domluvíme 
na osobním předání. Nebudete tak muset platit poštovné. Kontakt pro objednávky najdete 
níže na této stránce. 

 

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 
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066 

Zpravodaj vychází v  1. týdnu měsíce, kromě srpna. 

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/812
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/814
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

