
PROSINEC 2021 ročník 4, číslo 12

O čase
Starověký svět, který se nacházel mimo rámec biblického Judaismu a křesťanství, vnímal čas

jako nekonečný koloběh událostí. Byla to zejména mytologie vegetativních kultů, o kterou se
cyklické pojetí času opíralo. Bible samotná však tento pohled na dějiny jako nekonečný
koloběh nesdílí (pozn. s výjimkou některých pasáží knihy Kazatel) a vede nás spíše k
lineárnímu pojetí, v němž události někde začínají, a následně směřují ke svému vyústění. Tento
pohled na čas a dějiny se nakonec lidstvu osvědčil lépe než pojetí cyklické a stal se z hlediska
naší současnosti dominantní. Vnímání času jako linie událostí směřující ke svému vyústění dnes
sdílí většina lidstva bez výhrad a ve výrazné shodě. Snad jen v jediné věci se lidé neshodnou,
totiž v odpovědi na otázky ohledně přesné povahy onoho začátku a konce této linie času.
Konkrétní odpovědi na otázky „Odkud přicházím a kam směřuji“ nejsou konsenzuální.
Aktuální nemožnost konsenzu (shody) však neznamená, že bychom na jejich hledání měli
rezignovat. Naopak je důležité hledat a ptát se, neboť nalezneme-li pro sebe odpověď, pak snad
společně s ní najdeme i smysl, jistotu, stabilitu a naději. Když jsem před lety na konci
občanského roku v duchu výše zmíněných otázek rozvažoval, vznikla tato báseň. Kéž i vy v
této básnické bilanci naleznete něco, co vás ve vašem osobním hledání osloví.

Řeka času
Jak rychle teče ta řeka času. Jak rychle plynou její peřeje.

Tam v dálce za námi zůstali lidé, snění, tváře, dávné naděje?

Kde radost včerejší? Kde strádání? Kde dětský smích, kde přátel volání?

Kde myšlenky, kde poznání?

Vše v dáli zůstalo, kol jen vod bouřlivých tok s námi vpřed uhání.

Kam tečou? Kam směřují? Kam odnesou nás vlny peřejí?

Kde zítra budeme? To nikdy nevíme!

Zda poplujeme či v temném, dravém víru pouť svou skončíme?

Zda zítra bude, či jen temnota?

Zda slunce či smrti hlubina a mrákota?
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V té nejistotě jen jedna jistota. Nad proudem času Alfa Omega.

Ten, který stvořil z prachu země syna, člověka.

Ten, který postavil nás v proud vody, nelítostný běh.

Ten, který dává nám a též bere zpátky dech.

To dchnutí života u něj skončí zas, až přijde, až dovrší se čas.

Toť jistota, toť naděje. Toť příslib života i radosti krůpěje.

Ano, v tom radost, že přijde znovu zas a utiší bouři, řeku, zastaví ten nelítostný čas.

Pak věčnost, nekončící smích. Již žádné loučení, žádný bez naděje hřích.

Jen slunce, město, hradby, čirý vzduch, jen ON a starých dobrých přátel kruh.

Petr Rohan

Kalendář
4. 12. so Den křesťanského správcovství
4. 12. so 10:00 Sobotní škola
4. 12. so 11:00 Památka večeře Páně: Petr ROHAN
4. 12, so 14:00 Vycházka na Lesné, sraz u sboru
7. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
11. 12. so -
11. 12. so 10:00 Sobotní škola
11. 12. so 11:00 Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY
14. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
18. 12. so -
18. 12. so 10:00 Sobotní škola
18. 12. so 11:00 Kázání: Oldřich SVOBODA
21. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
25. 12. so Sbírka 13. soboty pro Jihoasijskou divizi
25. 12. so 10:00 Sobotní škola
25. 12. so 11:00 Kázání: Zdeněk SOVIŠ
28. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
1. 1. so Den modlitby a půstu
1. 1. so 10:00 Sobotní škola
1. 1. so 11:00 Kázání: ?
2. 1. ne 10:00 Novoroční vycházka

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
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Narozeniny
týden 1. - 4. 12. týden 5. - 11. 12. týden 12. - 18. 12. týden 26. 12. - 1. 1.
Alena Ch. Eva M. Mirka H. Míla V.

Výročí křtů
týden 12. - 18. 12. týden 19. - 25. 12. týden 26. 12. - 1. 1.
Vladimír J.
Petra V.

Gabriela N.
Petr N.
Miroslava H.
Vlastimil H.

Daniel P.

Modlitební týden 2021
Oproti loňskému modlitebnímu týdnu konanému online jsme ten letošní mohli díky Boží
milosti opět prožít při společných setkáních naživo.

Oznámení
● Bohoslužby zatím nejsou omezeny, jen platí pravidlo 3R tj. ruce-roušky-rozestupy.
● Novoroční bohoslužba je naplánována na sobotu 8. 1. 2021 v 10 hodin.
● Na novoroční vycházku vyrazíme v neděli 2. 1. 2021 v 10 hodin. Místo srazu

upřesníme. Patrně půjdeme loňskou již tradiční trasu v okolí přehrady - od Šuláka
směrem na Trnůvku, oboru, Tři kříže, Zouvalku a zpět podél vody. Délka 12 km.

Advent 10/2021

Časopis Církve adventistů sedmého dne

Téma: Adventistická identita

Ve víru víry

Rok s koronavirem - co dál

Cena: 30 Kč

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.

http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
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Objednávejte ZDE
Biblické PF 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7O_XStT40Nvh3yXWRwov1sQOTDxRqEsJBdyG3CtFT-w1Swg/viewform
http://mss.casd.cz/wp-content/uploads/Biblicke%CC%81-PF-2022-1-1.pdf

