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Zaradoval jsem se
Radujete se rádi? Máte rádi dobrou zprávu? O jedné takové píše David ve 122. žalmu:

„Zaradoval jsem se, když přátelé řekli: Pojďme do domu Hospodinova!“ (Žalm 122,1+2)
Podle Bible Kralické David zpívá: „Veselím se z toho...“ a v překladu B21 můžeme číst:
„Raduji se, když slýchávám: Pojďme do domu Hospodinova!“

Tím domem v té době nebyl chrám, ten ještě nestál. Domem, o němž David zpívá, byl
Jeruzalém, místo, kde se Izrael scházel ke slavení svátků, a David se na tyto sváteční dny
vždy těšil.

Při čtení dalších řádků pamatujme, že Jeruzalém je symbolem církve i našeho
sborového společenství. Proč se v sobotu scházíme v naší modlitebně? Určitě proto, abychom
naslouchali hlasu našeho Tvůrce. To bychom ale mohli dělat i doma. David proto připomíná
něco, co sami dělat nemůžeme: „A nyní již stojíme v branách tvých, Jeruzaléme. Jak krásné
a sjednocující město je Jeruzalém! Do něho vstupují kmeny Božího lidu, aby tu vzdávaly čest
jménu Hospodinovu, na svědectví celému Izraeli. Tu zasedali soudci z Davidova domu.
Modlete se o pokoj pro Jeruzalém! Ať žijí v pokoji ti, kdo tě milují! Nechť za tvými zdmi
vládne mír a bezpečí ve tvých palácích.“ (Žalm 122,2-7) Ve sboru jsme každý jiný a možná
se občas lišíme i v některých názorech na víru v našeho Boha. Přesto se můžeme sjednotit,
abychom mu společně vzdávali chválu a čest.

Můžeme sdílet o to, co prožíváme. Máme možnost si navzájem naslouchat, abychom
pak v modlitbách mohli myslet jeden na druhého v duchu toho, čím David končí svou píseň:
„Pro bratry a přátele své modlit se budu o pokoj v tobě.  Pro dům Hospodina, Boha našeho,
budu usilovat o tvoje dobro.“ (Žalm 122,8+9)

Teď jsme se celkem dlouhou dobu nescházeli, protože nám v tom bránila omezení v
souvislosti s pandemií Covid-19. Možná jsme si zvykli na to, že soboty prožíváme sami nebo
se svými rodinami.

Konečně se přiblížila chvíle, kdy se zase budeme moci vydat do „domu Hospodinova“.
Je to dobrá zpráva? Pro mne ano. Už se na vás těším a doufám, že i vy se těšíte na své
duchovní sourozence a na to, jak budeme společně svými zkušenostmi, zpěvem a modlitbami
oslavovat našeho Spasitele.

Vlastík Fürst
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Kalendář
8. 5. so Modlitba za Adru Česká republika, Sbírka pro Adru ČR
8. 5. so 9:30 Sobotní škola online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
11. 5. út 19:00 Modlitební online
15. 5. so Den zdraví v rámci EUD, Sbírka pro Adru ČR
15. 5. so 10:00 Sobotní škola (od teď už zase společná ve sboru na Lesné)
15. 5. so 10:45 Kázání: Vlastimil Fürst
18. 5. út 19:00 Modlitební online

22. 5. so Den modlitby za ohrožené děti
Sbírka pro domácí a celosvětové misijní projekty

22. 5. so 10:00 Sobotní škola
22. 5. so 10:45 Kázání: Roman Mičánek
25. 5. út 19:00 Modlitební online
29. 5. so 10:00 Sobotní škola
29. 5. so 10:45 Kázání: Vlastimil Fürst
1. 6. út 19:00 Modlitební online
5. 6. so Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
5. 6. so 10:00 Sobotní škola
5. 6. so 10:45 Kázání: Daniel Stehlík

Oznámení
● Sobotní setkání ve sboru na Lesné obnovujeme od 15. 5. 2021. Setkání je omezeno

použitím resprátorů a dodržením rozestupů. Bohoslužba je zkrácena na společnou
sobotní školu a  kázání bez přestávky.

● První společná památka ve sboru Lesná je plánována na červen.
● Každé úterý v 19 hod. večer se koná online modlitební hodinka sboru Lesná, a to na

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna.
● Brzy se obnoví naše pravidelné vycházky. Sledujte informace na našich stránkách.
● V měsíci červnu přivítáme v Brně nového kazatele pro sbory Brno-střední a Brno-Lesná,

bratra Petra Rohana.
● Výbor sboru rozhodl o odkladu sborových voleb na dobu, až to umožní epidemiologická

situace, termín bude upřesněn po dohodě s novým kazatelem.
● Stále platí nabídka knih a časopisů z traktátu. Můžete si je objednávat buď telefonicky na

čísle 777 645 066 nebo e-mailem brnolesna@casd.cz.

Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týden 1. - 8. 5. týden 9. - 15. 5. týden 16. - 22. 5. týden 23. - 29. 5. týden 30. - 5. 6.

Veronika Č. (n) Pavel K. (n) Mikuláš Š. (n) Jarka Ch. (n)
Jiřina Ch. (n)
Petr J. (n)
Hanka P. (k)

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
mailto:brnolesna@casd.cz
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Konference žen 2021
V termínu 11.-12. 6. 2021 se můžete zúčastnit On-line konference žen na téma Odvaha ke štěstí.

Hostem bude Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., přední česká filosofka a fenomenoložka.
Pozvání přijaly také Soňa Sílová, Lucka Chládková, Pavla Žůrková, Jitka Kudláčková a další.

Nebudou chybět chvály, pestrá nabídka workshopů a tradičně malá pozornost v podobě dárku.
Věříme, že i čas strávený u monitoru vyhrazený pro Konferenci žen 2021 může být přínosem a

požehnáním.
Přihlásit se je možné do 31. 5. 2021. Cena 300 Kč. Podrobnější informace o programu a platbě

budou zaslány přihlášeným.

ADRA eDrive – benefiční jízda k mysu Dobré naděje 20.-30. 5. 2021
Od 1.5. 2021 se můžete začít registrovat na ADRA eDrive – novou jarní benefiční akci, kterou

chceme podpořit nejen pohyb, zdraví a čistou jízdu na kolech, elektrokolech či v elektroautech, ale
především naše humanitární projekty ADRA v Africe.

Získané finance využijeme v Nigeru ve městě Ouallamna na vybudování školních tříd pro
malijské děti uprchlíků i místní nigerijské děti, a také vybudujeme hlubinný vrt, který zabezpečí
dostatek pitné vody pro 20 000 obyvatel ze tří blízkých vesnic.

V Zambii zaopatříme lidem ochranné pomůcky a proškolíme je v rámci prevence šíření viru
covid-19. Také se chceme podílet na zlepšení obživy obyvatel distribucí semen pro založení zahrádek
či hospodářských užitkových zvířat, konkrétně koz a slepic.

Během deseti dnů 20.-30. 5. 2021 budeme chtít symbolicky projet celou Afrikou, zastavit se ve
vybraných zemích, kde letos pomáháme, a dorazit až k mysu Dobré naděje.

Jak můžete dojet na mys Dobré naděje a zapojit se do pomoci i vy? Je to jednoduché. Při registraci
na ADRA eDrive si vyberete:

- dopravní prostředek, se kterým se akce zúčastníte
- počet kilometrů, které zvládnete ujet během 10 dnů (třeba i na etapy)
- částku, kterou přispějete na humanitární projekty v Africe

Mezi 20.-30. 5. 2021 vyjeďte tam, kde to máte rádi – ke svému „mysu Dobré naděje“. Volba trasy,
místa i rychlosti je na vás. Budeme moc rádi, pokud pozvete i další spolujezdce.

Čím více lidí se do ADRA eDrive zapojí a čím více kilometrů společně ujedeme, tím většímu
počtu lidí pomůžeme.

Když vše půjde dobře, chceme zvládnout trasu dlouhou 33 650 km, tedy cestu na mys Dobré
naděje a zpátky – abychom během cesty přivezli naději tam, kde to lidé potřebují, a cítili, že jí
přibylo do dalších dnů i nám. Šťastnou cestu!

Víra je... chválit Boha

Víra je… mluvit pravdu v lásce i za cenu ztráty zaměstnání nebo přátelství.
Víra je… odolat pokušení vzít zpátky do svých rukou to, co už jsem odevzdal Bohu.
Víra je… vzdát se svých požadavků na změnu druhých a očekávat, že Bůh ví, co je nutné
změnit ve mně.
Víra je… chválit v slzách Boha, když přes mé slunce přechází temná mračna.
Víra je… žít s tím, pro co nemám vysvětlení.
Víra je… chápat, že má „zkušenost s Bohem“ mi nepomůže duchovně vyrůst ani o centimetr,
jestliže se neosvědčí v každodenních vztazích.
(Víra je..., Nakladatelství SAMUEL 2007)

http://www.samuelcz.com/shop/
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HNĚDÁČEK A NALEZENÁ PODKOVA
Michaela Hrachovcová, Alice Danielovská
Po dobrodružstvích kocourka Mourka a veverky Zrzečky přichází příběhy koníka
Toníka. Autorská dvojice Michaela Hrachovcová a Alice Danielovská je již našim
malým čtenářům dobře známá.   Cena: 178 Kč
https://www.adventorion.cz/knihy/hnedacek-a-nalezena-podkova

ADVENT 4/21
Téma: Křesťan a  konspirační teorie

Slovo povzbuzení
Pandemie osamělosti

Cena: 30 Kč

KLUBY ZDRAVÍ ONLINE:
CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
Dnes nám náš host Roman Uhrin ukáže jak cvičit, ale CO, KDY a
KOLIK? V leže / Na židli / V přírodě / S tyčí / Aerobní / Na
trenažérech /Pro bolavá záda/ Posilovací / Speciální
https://youtu.be/y_hTxV0UOtY

ŽIVÝ VZTAH S BOHEM – JAK JEJ BUDOVAT, ŽIVIT A
PŘEDÁVAT POMOCÍ SDÍLEJÍCÍCH SKUPIN
- jak jej budovat, živit a předávat   pomocí sdílejících skupinek,
které právě otázky budování živého vztahu s Bohem budou
otevírat. Využijte možnost sledovat přímý přenos této diskuze, s
možností pokládat jednotlivým hostům dotazy.
Setkání je určeno pro všechny
- kteří touží po živém vztahu s Bohem
- kteří chtějí někam patřit, kteří chtějí prožívat inspirující mezilidské budující vztahy
- kteří chtějí pomoci lidem, kteří se cítí sami, zraněně nebo nemilovaně, aby našli   společenství, které
je přijme a seznámí je s bohem, který jim dá hodnotu
https://youtu.be/RQpE0kUB-5E

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 zpravodaje: Tomáš Knobloch, 777645066

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna.

https://www.adventorion.cz/knihy/hnedacek-a-nalezena-podkova
https://youtu.be/y_hTxV0UOtY
https://youtu.be/RQpE0kUB-5E
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna

