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Slovo kazatele Oldřicha Svobody 
“Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde                 
jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako                 
bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako                
zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.” (1 Te 5,1-5) 

Máte rádi překvapení? Záleží asi na tom, jak příjemné takové překvapení je. Jiné je nečekané               
setkání s někým, koho mám rád, a jiné setkání s policistou ve chvíli, kdy překračuji povolenou               
rychlost. V obou případech jde o překvapení, ale pocity jsou odlišné. 

Bible hovoří i o Ježíšově návratu jako o události, která všechny do jisté míry překvapí – ty, kteří                 
něco takového nečekali, i ty, kteří se na setkání s Ježíšem těšili. Je smutné, pokud je pro věřící lidi                  
představa Ježíšova návratu „strašákem“. On nás ale nechce nepříjemně „překvapit jako zloděj“           
(1 Te 5,4). Toto překvapení je nemilé jen pro ty, kteří s Kristem nežijí už dnes. On se však na                  
setkání s námi těší a nechce nás nepříjemně zaskočit. Vždyť nás už předem vyvolil k tomu,               
„abychom došli spásy“ (v. 9). 

Opravdu neznám přesný den ani rok Ježíšova návratu. Doufám však, že k tomuto krásnému setkání              
dojde brzy. A i když mě jednoho dne jeho příchod překvapí, věřím, že to bude to nejkrásnější                
překvapení v mém životě. 

Díky ti Pane, že můj život může mít stále tu krásnou vyhlídku, že se spolu setkáme tváří v tvář.                   
Přijď už, prosím, brzy! 

Ohlasy čtenářů 
Byla vydána již 3 čísla Zpravodaje. Jsou skvělá. Díky autorovi myšlenky a šéfredaktorovi Tomáši              
Knoblochovi i všem realizátorům i přispěvovatelům. Skvělá myšlenka, škoda, že jsme Zpravodaj           
neměli již dříve. Je dobrý nejen pro informace, ale i poučení. Uvítala bych ještě rubriky: OHLASY               
| ZAJÍMAVOSTI | NÁVRHY. Jsem ráda za tištěnou formu Zpravodaje. Dotýkat se ho nejen             
očima je O.K. Tyto rubriky nemusí být všechny, ani pravidelné. Mohlo by se zapojit více sester,                
bratří, občanů. Ještě jednou - díky za Zpravodaj. Olga Procházková 

Kladných reakcí je více. Nebudu je všechny vypisovat. Jen se chci zmínit, že i já mám radost ze                
zpravodaje. Tituly šéfredaktor nebo autor myšlenky bych si nerad přivlastnil. Díky za tento            
zpravodaj patří především našemu Pánu, který nás k této službě vede. Tomáš Knobloch 
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Pozvánky 
3. 3. so  Modlitební den žen 
3. 3. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
6. 3. út 19:00 Studentská bohoslužba na Střední 
8. 3. čt 18:00 Klub zdraví Brno-Střední (Jan Dymáček) 
9. 3. pá 7:00 Společná snídaně mládeže na Střední 
10. 3. so  Den adventistického rádia AWR 
10. 3. so 11:00 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:30 Studium Bible) - Lipová 26 
10. 3. so 13:30 Přednáška pro učitele SŠ na Střední (Martin Přibyl) 
12. 3. po 19:00 ZOB - Atmosféra na Cyrilské 
16. 3. ÷ 18. 3. Atmovíkend 
17. 3. so  Den dětí 
17. 3. so 10:30 Kázání: Roman MIČÁNEK (9:00 Studium Bible) 
17. 3. so 18:00 Koncert skupiny ONLY HIS ve sboru  CČSH Vážného 6 
20. 3. út 18:00 Klub zdraví Olomoucká (Jaroslav Černoch) 
23. 3. ÷ 25. 3.  INRI BIBLE - Malí proroci - Svatobořice 
24. 3. so  Den křesťanského vzdělávání; Modlitební týden mládeže (17. - 24. 3.) 
24. 3. so 10:30 Kázání: Pavol FOLTÍN (9:00 Studium Bible) 
24. 3. so 17:00 Atmosféra na Cyrilské 
25. 3. ne  Vycházka KD 
31. 3. so  Sbírka 13. soboty pro Středoamerickou divizi 
31. 3. so 10:30 Večeře Páně: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 

Narozeniny 
Schejbal Michal       3. 3. 
Charvát František     5. 3. 
Mičánek Roman     28. 3. 
Pražan Daniel         30. 3. 
Sovišová Noemi     30. 3. 

Oznámení 
● Pravidelná modlitební setkání se konají do odvolání každé úterý v 17:30 hodin na ulici         

Erbenově 9, Brno – Černá Pole, v bytě Karla Paulase a Marie Smolinové. Budeme rádi,            
když přijdete a připojíte se k nám při ztišení se na modlitbách i v krátkosti nad Božím         
slovem. 

● Cvičení Klubu zdraví probíhá každé pondělí od 17:30 do 18:30 na Jánské 22. 
● V sobotu 10. 3. 2018 nebude možné se sejít na Lesné, bohoslužba se bude konat  

v náhradních prostorách v budově Penzionu Zahrada na Lipové 166/26 v Brně          
http://www.penzion-zahrada.cz, kde je správcem bratr Róbert Márföldy. 

● Na sborovém shromáždění jsme debatovali o pokračování současné finanční podpory Noe2          
(evangelizační služba odsouzeným ve vězení), kterou chceme postupně snížit. To ale           
neznamená, že tuto službu nebudeme dál podporovat, byť jen jako jednotlivci. Současně           
bychom rádi finančně podpořili jako sbor jinou avengelizační aktivitu našich bratří a sester,           
např. stolečkovou evangelizaci v  ulicích města Brna. 

http://www.penzion-zahrada.cz/
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Kain a Abel (Genesis 4:1-16) 
Kain a Abel je první příběh, který přímo navazuje na události pádu. Příběh pádu je plný zoufalství                
a strachu z nejisté budoucnosti. Lidstvo ztratilo všechno: vztahy (s Bohem a mezi sebou), domov              
a budoucnost. Nicméně zde začíná nový příběh se světlou a novou nadějí. 

Nová naděje je vyjádřena v úvodu příběhu (Gn 4:1-2). Ta rezonuje se zaslíbením potomka, kterého              
počne žena, a který porazí zlo. Nicméně tato informace je velice stručná a příběh pokračuje spíše               
katastrofálním způsobem. 

Nejvíce záhadná a často debatovaná část příběhu je část obětování (Gn 4:3-5), která se zabývá              
obětmi obou bratrů. Hlavním slovem, které je zde použito pro slovo oběť je mincha (h. .(ִמְנָחה Na                
jiných místech Starého zákona je toto slovo obvykle použito ve významu obilné oběti. Nicméně              
v tomto textu je pro toto slovo použit obecný význam "dar" nebo "oběť". Důvodem je odlišná              
povaha obou obětí, která vynucuje obecný význam. Tento závěr vychází z několika skutečností. Je             
podpořen slovesnou formou slova mincha, která je מנח znamenající “dát”. Dále slovo mincha ve             
významu obilné oběti nezahrnuje žádné zabíjení (viz srovnání dalších obětí v Lv 1-7). 

Velice přijatelným řešením pro chápání příběhu může být předpoklad, že rozhodujícím faktorem           
bylo něco, co se týkalo charakteru obětníka. Bůh Kaina varoval, aby činil dobro a přemáhal hřích              
(Gn 4:6-7). Co ve skutečnosti bylo v jeho srdci, se ukazuje později v činu vraždy. 
Tato myšlenka je také podpořena gramatikou Gn 4:2-4. V obou případech je užito stejné sloveso              
"přinést" (h. (בוא a stejný slovesný kořen (hifíl) k popisu aktivity obou bratrů. Nicméně obě slovesa               
mají odlišný slovesný vid. V případě Kaina je použit nedokonavý vid (imperfektum) a v případě            
Abela je použit dokonavý vid (perfektum). Důvod tohoto rozdílu je stylistický a má poukázat na              
to, že ačkoliv oba vykonávají stejnou věc, není mezi nimi rovnítko. Bohužel nám není explicitně              
řečeno, co je tím rozdílem. Navíc, například v Novém zákoně je narážka na tento text v listu               
Židům 11:4, která poukazuje na otázku kvality víry, což je něco vnitřního. 

Závěrem je potřeba upozornit, že ve výkladu příběhu by měl být dán větší prostor i dalšímu obsahu                
(Gn 4:6-16), kterému se obvykle až taková pozornost nevěnuje. Důvodem je, že ohnisko příběhu             
není primárně na otázku správné nebo nesprávné oběti, ale spíše co se děje s Kainem, který je                
navíc hlavní postavou příběhu. Michal Schejbal 

Jeskyně Netopýrka 
V neděli 28. 1. 2018 jsme se vydali na        
vycházku Údolím Říčky. Čekala nás     
prohlídka jeskyní Švédův stůl, Netopýrka    
a Pekárna. V Netopýrce se někteří z nás       
spustili až na dno podzemního potoka.      
Na závěr vycházky jsme se u Kadlecova      
mlýna svezli na nově vybudované    
bobové dráze. Myslím si, že tuto      
procházku si pro velký úspěch ještě     
zopakujeme. Tomáš Knobloch 
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Vycházka na Babí lom 
V sobotu 3. 2. 2018 jsme se šli projít na Babí           
Lom. Navzdory nevlídnému počasí se     
vycházka vydařila. Odměnou nám byl nejen      
velkolepý výhled z rozhledny, ale po návratu       
z procházky i výtečný guláš a příjemné       
posezení při promítání křesťanského filmu     
Chatrč. Tomáš Knobloch 

Kolik váží sněhová vločka 
Nedávno a nedaleko zeptala se polní myš moudré sovy, kolik váží sněhová vločka. „Všehovšudy             
nic," odpověděla sova. 

Myš začala sově vyprávět, jak odpočívala na jedlové větvi a počítala sněhové vločky, které na              
větev dopadaly, až jich napočítala přesně tři miliony, čtyři sta sedmdesát jeden tisíc, devět set              
padesát dvě. Když se snesla poslední vločka, ozvalo se rupnutí. Větev se ulomila a myš se i se                 
sněhem svalila na zem. „Ehm... a to byla váha ničeho," zakončila myš. 

Takže budete-li si myslet o svých příspěvcích, dobrých skutcích, činech, které napomohly           
spravedlnosti, darech lásky a svém nadání, že nejsou ničím nebo jen maličkostí ve srovnání             
s jinými, vzpomeňte si, že když se jedno přidá k druhému a k dalšímu a tak dále, mohou se                 
z ničeho stát velké věci. Podobně, co se zdá obyčejné, může se změnit v něco mimořádného              
s pouhým jedním malým nic navíc… Brian Cavanaugh 

z knihy "Kolik váží sněhová vločka a jiné příběhy", Karmelitánské nakladatelství, 2003 

Také "kamarádství" 
Kamarádství může být různého druhu. Někteří "kamarádi" jen z určitého vztahu profitují a ti druzí              
by naopak za toho druhého položili i život. 

Vzpomínám si, jak mi jednou vyprávěla spolužačka o své "kamarádce" toho 1. typu. Bydlely spolu               
v jedné vesnici, chodily spolu do jedné školy, i třídy. Spolužačka Anka, jak jsem ji znala já, byla                 
moc hodné a tiché děvče, takže téměř ve všem poslouchala tu svoji "kamarádku" Janu. Jednak              
proto, že Jana byla dominantní a panovačná a také proto, že když neposlechla, pohrozila ji ,že s ní                 
nebude kamarádit. Toho se bála, protože - světe div se, měla tuto Janu ráda. 

Jednou se stalo, že Anka přišla do školy v nových tehdy moderních kalhotách tzv. "Golfkách".              
Jana se na ni nenávistně podívala a řekla: "Zítra jedeme na výlet, běda, jestli v těch kalhotách                
přijdeš na seřadiště k autobusu." 

Anka se bála neposlechnout, tak přišla k autobusu v dlouhých kalhotách. Pak nevěřícně koukala na              
Janu, která přišla na seřadiště v nových "golfkách", které si rychle koupila. Teprve tehdy Anka              
pochopila, že takovou "kamarádku" nechce a ani nepotřebuje a přestala s ní kamarádit, přestože              
ona ji všude pomlouvala. Chvíli ji to trápilo, ale pak si našla kamarádku novou, se kterou kamarádí                
již mnoho let. Jiřka Charvátová 
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Pozdrav od nejstaršího člena sboru 
Kdybychom v našem sboru udělali    
anketu s otázkou, kdo je nejstarším     
členem našeho sboru, je možné, že     
bychom dostali jen málo správných    
odpovědí. Mnozí by snad tipovali bratra     
Pražana či sestru Smolinovou. Ale i když      
i oni dosáhli vysokého věku, přesto     
nedrží prvenství. Nejstarším členem   
našeho sboru je totiž bratr Zdeněk     
Hofírek, který za několik týdnů oslaví      
své již 95. narozeniny. Mnozí     
z účastníků našich bohoslužeb jej možná    
ani neznají, protože mu jeho věk     

a zdravotní stav již řadu let nedovoluje přicházet do shromáždění. Žije v láskyplném prostředí u             
své dcery, ale je vděčný i za svou duchovní „rodinu“, za všechny návštěvy a povzbuzení.              
S vděčností vás proto všechny srdečně pozdravuje a děkuje za váš zájem i modlitby! 

Oldřich Svoboda 

Modlíme se za ... 
Do života každého z nás přicházejí chvíle, kdy jsme vděční za to, že se             
máme o koho opřít, že máme někoho, kdo na nás myslí a modlí se za              
nás. Již delší dobu patří do společenství našeho sboru na Lesné i řada            
zahraničních studentů, převážně z afrických zemí. Jedním z nich je         
i bratr Horace Chuma z Malawi. Ve své rodné zemi sloužil několik let            
jako kazatel Církve adventistů, a i v našem sboru jsme jej již mohli             
slyšet kázat. Po dohodě s manželkou odjel do Česka, aby si rozšířil své            
vzdělání a po návratu domů mohl být ještě prospěšnější. Jeho zdánlivě          
poklidný studentský život však narušily nečekané vážné problémy, které        
zasáhly jeho nejbližší rodinu, od které jej dělí už nějakou dobu tisíce           
kilometrů. V posledních měsících proto prožívá těžké chvíle, ve kterých         
se střídá naděje na Boží pomoc s pocity naprosté beznaděje a zoufalství.           

Při setkáních ale vždy vyjadřuje vděčnost za to, že na to vše není sám, a velmi děkuje všem těm,                  
kteří na něj myslí a modlí se za něj. Oldřich Svoboda 

Bajka o praseti a krávě 
„Proč o mně lidé říkají, že jsem skrblík," ptal se boháč, „když přece každý ví, že po smrti                  
zanechám všechen svůj majetek Církvi?" „Poslechněte si bajku o praseti a krávě," odpověděl mu             
kněz. „Prase bylo neoblíbené, zatímco krávu kdekdo miloval. Prase se roztrpčovalo. ,Lidé si            
nemohou vynachválit tvou vlídnou povahu a melancholický pohled,' postesklo si krávě. ,Pokládají           
tě za kdovíjak štědrou, protože jim denně dáváš mléko a smetanu. A co já? Já jim dávám všechno,                 
co mám! Slaninu i šunku. Štětiny na kartáč a štětce. Dokonce i z mých nohou dělají rosol! A přesto                  
mě nikdo nemá rád. Čím to?"' „A víte co kráva praseti odpověděla?" zeptal se kněz. „Řekla mu:                
,Nejspíš to bude tím, že já jim to dávám ještě za svého života."' Brian Cavanaugh 
Také říkáš: „Jednou, až..."?           z knihy "Kup si los a jiné příběhy", Karmelitánské nakladatelství
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MEDAILONEK – Pavel Helan – vlídný písničkář 
Rozhodla jsem se, že Vám jednou za čas představím osobnost, knihu, film či jinou kulturní oblast,                
která mě zaujala, zasáhla nebo vede k zamyšlení. Tentokrát je to sympatický a skromný písničkář              
s kytarou, Pavel Helan. Nebudu popisovat jeho životopis, úspěchy a zkušenosti v oboru, snad jen,              
že pochází z Moravských Knínic a Brno má také rád. Spíše se chci však zaměřit na poselství, které                 
předává ve svých písních. Rád se nechává inspirovat jak biblickými texty, příběhy a motivy, tak              
vším, co vidí. Ať je to svatba v Káně galilejské, současný konzumní společnost, návštěva             
Dalajlámy, stav v Afghánistánu i v nitru člověka, který hledá Boha.  
Zatím se můžeme zaposlouchat do 2 jeho CD, která nesou názvy iBůh a Rapper. V písni iBůh /čti                 
„aj bůh“/, kterou nazpíval s Petrem Bende, naráží na dobu přeplněnou iPhony, iMacky, iPady a               
vším „i-možným“. Právě v takové době by si přál, aby existoval „i-Bůh“. Vychytanou aplikaci by              
měl na ploše svého „chytrého telefonu“ a „iBůh“ by byl kdykoliv přístupný na lince. 

„…a toto skromné přání odesílám do nebes. 
Aby existoval iBůh, na ploše bych ho měl, 
a na cokoli zeptat, bych se ho nestyděl, 
tak iBože, prosím, veď mě, 
když nevím, kudy kam, 
ať nechodím ve tmě  
a dojdu tam, kam mám… 
Ať jsme online!“ 

Určitě nás napadne, zda právě takovou výsadu jako věřící máme. Co myslíte? 

Z druhého CD bych opět citovala úryvek titulní písně Rapper. Zpěvák vypráví příběh, v němž se               
potkávají lidé. Kněz, rapper, účetní, pilát, … já. Přestože v písni volí výrazný rytmus právě kvůli               
postavě rappera, daleko výraznější je pro mě ono poselství. Spousta z nás křesťanů nosí křížek na               
krku, nebo nějak symbolizuje či zviditelňuje svou víru. Jaký je ale pravý důvod, který na první               
pohled nerozeznáme? Je to připomínka upřímné víry, nebo naopak zvyk, přívěšek či amulet pro             
štěstí…? 

„Po ulici jde rapper a má na krku kříž, 
každý řekne ti svůj příběh, když ho oslovíš. 
Hledáme spasitele, ale každý v jiné knize, 
a tak uctíváme tele jako nositele vize. 

A já uprostřed těch vizí a všeho, co vím,  
někdy se tajně k němu pomodlím. 
A já uprostřed všech videí a médií, co znám, 
přemýšlím, kdy zpívat a kdy mlčet mám.“ 

Jeho slova pro mě v současné době plytkých, vulgárních a prvoplánových hudebních textů zatím             
nikdo nepřekonal. Přeji Vám příjemný poslech plný neomšelých témat, motivů i rýmů, krásných            
slovních hříček, a především hlubokých myšlenek u hudby „vlídného písničkáře“ Pavla Helana,           
kterému se jako málo komu podařilo plynule propojit dva světy, dvě hudební scény – křesťanskou              
i světskou. Možná právě proto dokáže oslovit velkou škálu svých posluchačů. Kateřina Justrová 
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Novinky z traktátu 
Advent 2/2018 
Časopis církve adventistů sedmého dne: 

Stolečková evangelizace 
Abstinence od bohatství 
Ježíšův druhý příchod a naše poslání 

Cena 30 Kč 
Adventy najdete i v elektronické podobě na advent.advent-orion.cz. 

 

Novinky z HopeTV 
Národní týden manželství na téma "Manželství bez       
mýtů". Všech pět rozhovorů můžete sledovat na       
Youtube a Facebooku! 

První tři rozhovory Národního týdne manželství jsou       
na témata mýtů, že hádky ničí manželství, muž musí         
vládnout a že muž se ženou jsou si vždy rovni. Co vy            
na to? 

V seriálu Majstrovske dielo   
poodhalujeme tajemství starých  
obrazů, do kterých malíři skryli    
zásadní otázky. Co s námi bude, až      
umřeme? Dostaneme se do nebe?    
Víme o tom vůbec něco? Sledovat     
můžete na Youtube. 

Pokračování oblíbené série s    
misionářem Korneliem Novakem  
Důkaz o Bohu 2 na Youtube. 

 

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://plus.google.com/u/0/117575262909727977460 

Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání 
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066 

 

http://advent.advent-orion.cz/
https://hopetv.us5.list-manage.com/track/click?u=cea8f34dfe897f155930210da&id=d53fa975aa&e=34eb8bbdee
https://hopetv.us5.list-manage.com/track/click?u=cea8f34dfe897f155930210da&id=dcbaae323d&e=34eb8bbdee
https://hopetv.us5.list-manage.com/track/click?u=cea8f34dfe897f155930210da&id=6ebdaed658&e=34eb8bbdee
https://hopetv.us5.list-manage.com/track/click?u=cea8f34dfe897f155930210da&id=d15dc3ae32&e=34eb8bbdee
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460

