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ŽIJEME Z OBĚTI

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život… (Jan 10,17)

Před 10 lety jsme s mou ženou měli možnost pobývat šest měsíců v Kanadě, kde jsme
studovali jazyk, poznávali místní kulturu a cestovali. Během našeho půlročního pobytu jsme
také mohli navštívit několik sborů Církve adventistů sedmého dne a seznámit se s mnoha
našimi bratry a sestrami, kteří nás svými postoji a svou zbožností v mnohém obohatili. Mezi
inspirující momenty našeho zahraničního pobytu patřila i slavnostní bohoslužba u příležitosti
tzv. Remembrance day (Dne válečných veteránů) známého též jako Den vlčích máků, kdy si
celý demokratický svět připomíná nejen konec první světové války, ale také padlé všech válek,
zejména pak ty, kteří zemřeli v boji za svobodu a demokracii. Bylo zvláštní tehdy sledovat
modlitebnu univerzitního sboru v Lacombe vyzdobenou Kanadskou vlajkou a vojenskými
zástavami s nastoupenými vojáky ve slavnostních uniformách na pódiu a s metály ověnčenými
účastníky druhé světové války v prvních řadách. Všechno, kázání i příběh pro děti, bylo ten den
zaměřené na téma oběti, kterou pro nás podstoupili váleční hrdinové. Přiznám se, že jsem celou
tu bohoslužbu sledoval s úžasem člověka odkojeného našim apolitickým a leckdy pacifistickým
pojetím adventismu a přemýšlel, co si mám o celé věci vlastně myslet. Je to správné
připomenout válečné hrdiny a oslavovat jejich činy a nebo je to věc zcela nepatřičná?
Vzpomínám si, že když jsem se jednou o této své kanadské zkušenosti zmínil před bratry a
sestrami v kázání, jistý člen naší místní církve zareagoval velice pobouřeně, že prý něco
takového oslavovat se ve sboru a v církví přece nepatří, neboť nemůžeme slavit válku. Se vší
vážností jsem o jeho podnětu přemýšlel, ale dospěl jsem k jinému závěru. Bohoslužba ke dni
válečných veteránů, kterou jsem prožil v Lacombe rozhodně nebyla oslavou války a zabíjení,
ale naopak oslavou míru a života ve svobodě. Byl to den, kdy jsme si my všichni zúčastnění
mohli uvědomit, že mír, život a svoboda, kterou prožíváme, musela být draze zaplacena krví
vojáků, kteří se obětovali. Někdo musel položit svůj život, abychom my mohli žít, přivádět na
svět děti, plakat a smát se. Vnitřně i navenek žijeme z oběti někoho jiného! Toto přece není
ďábelský motiv, oslava válečných hrůz, ale téma vskutku Kristovské. Zkusme si proto 11.
listopadu vzpomenout i my na známé i bezejmenné veterány, kteří za nás podstoupili smrtelný
zápas se zlem a vůbec vzpomeňme na všechny, kteří se pro druhé byli ochotni obětovat.

Petr Rohan
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Kalendář
2. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
6. 11. so Modlitební týden - zahájení
6. 11. so 10:00 Sobotní škola
6. 11. so 11:00 Kázání: Roman MIČÁNEK
7. 11. ne 18:00 Modlitební týden, klubovna na Lesné, Okružní 21
8. 11. po 18:00 Modlitební týden, Erbenova 9, Karel Paulas a Marie Smolinová
9. 11. út 18:00 Modlitební týden, klubovna na Lesné, Okružní 21
9. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
10. 11. st 18:00 Modlitební týden, Arménská 13, Halfarovi
11. 11. čt 18:00 Modlitební týden, Erbenova 9, Karel Paulas a Marie Smolinová
12. 11. pá 18:00 Modlitební týden, klubovna na Lesné, Okružní 21
13. 11. so Modlitební týden - ukončení a sbírka pro projekty Globální misie
13. 11. so 10:00 Sobotní škola
13. 11. so 11:00 Kázání: Petr ROHAN
15. 11. po 19:00 ZOB
16 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
20. 11. so -
20. 11. so 10:00 Sobotní škola
20. 11. so 11:00 Kázání: Petr ROHAN
23. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
27. 11. so -
27. 11. so 10:00 Sobotní škola
27. 11. so 11:00 Kázání: Petr ROHAN
27. 11. so 17:00 Atmosféra
30. 11. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)

Narozeniny a výročí křtů
týden 1. - 6. 11. týden 7. - 13. 11. týden 14. - 20. 11. týden 21. - 30. 11.
výročí křtu Lenka P. narozeniny Dagmar R. - narozeniny Oldřich S.

Vycházka 30. 10. 2021
V sobotu 30. 11. jsme odpoledne vyrazili na vycházku do
Lelekovic. Prošli jsme pěšinou za potokem s naučnými tabulemi o
tom, co zde roste a kdo zde žije. Pokračovali jsme k
Babídolskému rybníku, kde jsme krmili ryby a divoké kachny.
Odtud jsme vystoupali na pole a louky mezi Jehnicemi
a Lelekovicemi. Zde jsme našli utrženého draka. Draka jsme hned
ve větru vyzkoušeli. Létal vysoko a dlouho. My jsme vydrželi s 
drakem až do západu slunce, kdy jsme vycházku zakončili krátkou
modlitbou. Skoro za tmy jsme se vrátili zpět na náves k autům. A 
opět to bylo milé odpoledne.

Tomáš Knobloch

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
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Oznámení
● Každé úterý v 19 hodin večer probíhá modlitební hodinka sboru Lesná na

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. Do skupinky se pravidelně zapojuje Petr Rohan
s biblickým zamyšlením. Sdílíme zkušenosti z uplynulého týdne a ve druhé části se
modlíme děkovné a  prosebné modlitby za potřebné.

● Kdo si nestihl v traktátu vzít Přednášky modlitebního týdne - Poselství tří andělů a 
poslání církve, 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/8310
https://brnolesna.casd.cz/wp-content/uploads/2021/10/33058-AW-2521.pdf

Modlitební týden 6.÷13. 11. 2021
Milí přátelé, sestry a bratři, v rámci modlitebního týdne se letos budeme setkávat naživo.
V týdnu od 7. 11. - 12. 11. proběhne šest večerů s modlitbami. Využijme příležitost pozvednout
mysl k Pánu a k vzájemnému povzbuzení:
Neděle   7. 11.    klubovna na Lesné, Okružní 21
Pondělí 8. 11.     Karel Paulas a Marie Smolinová, Erbenova 9
Úterý     9. 11.    klubovna na Lesné, Okružní 21
Středa   10. 11.   Halfarovi, Arménská 13
Čtvrtek  11. 11.  Karel Paulas a Marie Smolinová, Erbenova 9
Pátek   12. 11.    klubovna na Lesné, Okružní 21
Začátek vždy v 18.00 hod.
Přednášky ke stažení zde v češtině, slovenštině nebo v angličtině.

František Bukvaj - Mám podzim rád

Mám podzim rád, to ticho v kraji, poli,

letící hejno kdesi nad topoly,

barevné ostrovy podzimních kazů,

zamrzlé kaluže těch prvních mrazů

a brázdy polí táhnoucích se v dálku

i jemnou melodii chladivého vánku,

žluť, hněď i zlato listů, červeň jeřabin,

tu předzvěst blížících se bílých zim.

Mám podzim rád, co změní obraz kraje,

kdy v sadech ovoce již voní, zraje

a vůně tlení, vůně pozdní trávy

neklamným znamením je konce letní slávy...

Mám podzim rád. Je časem účtování

i v lidském životě i časem zrání,

kdy člověk ohlíží se často zpět

a přemýšlí jaký je dnešní svět,

hodnotí život svůj a hledá odpuštění

a mnohdy chtěl by to, co dávno není,

přemýšlí nad marností mnohých chvil

a že by nyní zcela jinak žil.

Přemýšlej, člověče, čas se již chýlí,

zastav se alespoň na malou chvíli.

S pokorou poděkuj za celý život svůj.

Pán Bůh tě, člověče, Pán Bůh tě opatruj.

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/831
https://brnolesna.casd.cz/wp-content/uploads/2021/10/33058-AW-2521.pdf
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/831
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/832
https://brnolesna.casd.cz/wp-content/uploads/2021/10/33058-AW-2521.pdf
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ABY NIKDO NEBYL SÁM
Jan Dymáček.

Cena: 26 Kč (advent-orion)
https://www.adventorion.cz/knihy/aby-nikdo-nebyl-sam

… JEŽÍŠ JE VÍTĚZ
Americká autorka bestsellerů křesťanské
literatury napsala sérii každodenních úvah nad
biblickými verši. Publikace vychází jako
"jitřenka 2022".

Autor: Elizabeth Viera Talbotová

Cena: 215 Kč (advent-orion)
https://www.adventorion.cz/knihy/-jezis-je-vitez

PEJSEK HARYK A HOUBY

Na svých cestách při poznávání světa se pejsek Haryk potká se
zajímavými houbami. Spolu s kamarádkou myškou zjistí i to, jestli mohou
jíst veverky jedovaté houby a jestli se opravdu v lese našla zbloudilá
kuřátka. Poznají, že si v nouzi kamarádi pomáhají, ale i to, že i při

pomáhání se musí zeptat, jestli to dělají správně.

Autor textu a odborník přes houby, Radomír Socha spolu s  ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou,
napsali knihu, která dětem zprostředkuje krásu nezištné pomoci, přátelství i porozumění.

Autor: Radomír Socha, Zdeňka Študlarová
Cena: 280 Kč (advent-orion)
https://www.adventorion.cz/knihy/pejsek-haryk-a-houby

FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ - OMALOVÁNKY 1 a  2
Autor: Pepa Popper, Cena: 15+15 Kč (advent-orion)
https://www.adventorion.cz/knihy/filipova-dobrodruzstvi--omalovanky-1
https://www.adventorion.cz/knihy/filipova-dobrodruzstvi--omalovanky-2

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: 10:00 – Studium Bible, 11:00 – Kázání
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066

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