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DĚKUJEME TI, PANE
Děkujeme Ti, Pane, za všechna požehnání, jež jsi nám v uplynulém roce dal. Za dny slunečné,

nádherně projasněné, ale i temné, smutné a zamračené, za klidná odpoledne, za dlouhé, tmavé,
bezesné noci. Děkujeme Ti za zdraví i za nemoci, za trápení a radosti, které jsme v minulosti
prožívali. Děkujeme Ti za všechny věci, jež jsi nám propůjčil a potom vzal zpět. Děkujeme za
přátelský úsměv a pomocnou ruku, za lásku, kterou jsme přijali, za všechny nádherné zážitky, třeba
i nedlouhé chvíle… Za květy různých barev a přitažlivých tvarů, za hory, travnaté louky a řeky, za
bublající potoky, ostré skály i mořský příboj. Za rodiče, děti, přátele a mnohé láskyplné duše.
Děkujeme Ti za odpočinek, za práci, za samotu i vlídné společenství blízkých, za mnohé těžkosti
a problémy zatím nevyřešené, za pochybnosti a slzy lítosti, zármutku a bolesti, protože toto všechno
nás přivádí blíž k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi zachoval naše životy, že ses postaral o naše domovy,
přístřeší, každodenní pokrm a všechny naše potřeby...

Jen Tě prosíme, dej nám záruku víry, abychom Tě viděli ve všem, co nám přijde do cesty. Dej nám
naději a odvahu, abychom to v životě nevzdávali – a Pane, lásku... Víc lásky každý den pro Tebe
a pro lidi kolem nás. Dej nám, prosím, trpělivost, pokoru, opravdovost a dávající srdce. Pane, dej
nám, co je pro nás dobré, co nám neublíží, nepřivede k beznaději – i to, oč neumíme prosit. Dej
nám, prosím, oddané srdce, ucho, které slyší, bdělého ducha a aktivní ruce, abychom se podvolili
Tvým přáním a své životy podřídili Tvé dokonalé vůli...

Chci ti vzdávat díky, chválit tvoje jméno, za vše, co jsi pro mne dodnes udělal. Naději svou
skládám ve tvé mocné jméno, jsi tak dobrý ke mně, ke všem věrným svým. Žalm 52,11

https://www.dobrejitro.cz
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Kalendář
1. 1 so Den modlitby a půstu
1. 1 so 10:00 Sobotní škola
1. 1. so 11:00 Kázání: Oldřich SVOBODA (youtube)
2. 1. ne 10:00 Novoroční vycházka
4. 1. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
5. 1. st 10 dní modliteb 2022 - Tři andělé vyzývají k modlitbě (5. - 15. 1.)
8. 1. so Den zdraví
8. 1. so 10:00 Novoroční bohoslužba - kázání: Petr ROHAN (youtube)
11. 1. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
15. 1. so Den náboženské svobody (sbírka DNS pro ČSU)
15. 1. so 10:00 Sobotní škola
15. 1. so 11:00 Kázání: Roman MIČÁNEK (youtube)
18. 1. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
22. 1. so 10:00 Sobotní škola
22. 1. so 11:00 Kázání: Petr ROHAN (youtube)
25. 1. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
29. 1. so 10:00 Sobotní škola
29. 1. so 11:00 Kázání: Tomáš POKORNÝ (youtube)
1. 2. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)

Narozeniny
týden 1. - 8. 1. týden 9. - 15. 1. týden 16. - 22. 1. týden 23. - 31. 1.
- - Marie P. -

Oznámení
● 10 dnů modliteb - za vylití ducha svatého - 5. ÷ 15. 1. 2022

Ve dnech 5. až 15. ledna 2022 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití
Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Výzva tří andělů k modlitbám“.
Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2022 je Mark A. Finley. Je
stále aktivní jako evangelista a představil více než 150 evangelizačních sérií v 80 zemích
světa. V našem prostředí jej také známe z vysílání NET.
V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně Vašich
osobních i sborových potřeb. Společně s tímto dopisem dostáváte materiál, který zpracovává
témata na každý den, a také pokyny pro vedoucí skupinek. Materiál v elektronické podobě
a další potřebné informace najdete zde.
Ježíš nás v této mimořádné době povolává nejen k modlitbám, ale i k praktické službě lidem
kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete jako sborové společenství sloužit ostatním.
Závěrečná sobota 15. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které přichází
z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto podněty pomohou, aby
se Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební
skupinu či sborovou rodinu. Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla

https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022
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● Alianční týden modliteb - 9. ÷ 16. 1. 2022

Bratři a sestry, každý rok v lednu se křesťané různých denominací setkávají při příležitosti
tzv. Aliančního týdne modliteb (ATM), aby přemýšleli nad Božím slovem a modlili se za
společná témata.

Letošní ATM, který bude probíhat od 9. do 16. ledna, se inspiroval teologií soboty
a v brožurce pod názvem ŠABAT přináší poselství, jenž je nám Adventistům v mnoha
ohledech blízké. Bude proto jistě zajímavé a inspirující sledovat, jak se daného tématu zhostí
jednotliví řečníci, pastoři a kazatelé různých církví. Neméně zajímavé a inspirující pak jistě
budou i následné společné modlitební chvíle.

Rád bych vás proto při této příležitosti pozval na některé setkání a povzbudil k účasti.

Zde naleznete přiloženou brožurku a také rozpis s místy jednotlivých setkání. Začátek je vždy
v 18:00 hodin. Bohoslužba v modlitebně na Střední 10 proběhne v pátek 14. 1. 2022.

09.1.2022 Neděle  ČCE, Lidická 79             Petr Coufal BJB           Šabat a identita
10.1.2022 Pondělí SŽ, Nové sady 37            Igor Mamojka AS       Šabat a Boží zaopatření
11.1.2022 Úterý    AC, Životského 10          Karel Hůlka CB          Šabat a odpočinek
12.1.2022 Středa   CB, Kounicova                Pavel Harabus AC      Šabat a soucit
13.1.2022 Čtvrtek BJB, Smetanova 20         Jiří Krejčí KřS             Šabat a paměť
14.1.2022 Pátek    CASD, Střední 10            Martin Horák ČCE      Šabat a radost
15.1.2022 Sobota  KřS, Šámalova 15a          Josef Paliňák In Life   Šabat a štědrost
16.1.2022 Neděle  ECM, Archa, Lýskova 6  Petr Rohan CASD      Šabat a naděje

Petr Rohan

● Začínáme první čtvrtletí nového roku a v něm i nové téma sobotní školy „S POHLEDEM
UPŘENÝM NA JEŽÍŠE„ - Poselství listu Židům. Materiály ke studiu si můžete otevřít nebo
stáhnout ze stránek https://sobotniskola.casd.cz nebo zde. Tištěné materiály lze objednat
v traktátu přes email jurnickovi.janapetr@gmail.com nebo na můj telefon 777645066.
Internetová televize HopeTV.cz připravila na toto téma rozhovory s učitelem Oldou
Svobodou (poslech na Spotify). Audio verze úkolků najdete na YouTube kanále Radio Oreb.

● Po krátké nemoci zemřel 2. 1. 2022 bratr Pavlos Avramopulos. 

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
V neděli 2. 1. 2022 se konala již tradiční
Novoroční vycházka okolo Brněnské
přehrady. Z fotek a vzkazů se vycházka
povedla. Tak snad příště se už sejdeme
i s těmi, co letos nemohli. Těšíme se na
další společné výšlapy. A kdo by chtěl
chodit častěji, může se přidat ke skupině
turistů, kterou organizuje Standa V. Na

dotaz pošlu emailový kontakt na rozesílání pozvánek. Tyto vycházky obvykle bývají každou sobotu
odpoledne a neděli dopoledne. Tomáš Knobloch

https://brno-stredni.casd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ATM2022.pdf
https://brno-stredni.casd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ATM2022.pdf
https://brno-stredni.casd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ATM2022-rozvrh.pdf
https://sobotniskola.casd.cz
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/839
mailto:jurnickovi.janapetr@gmail.com
http://www.hopetv.cz/
https://open.spotify.com/show/0WiVCh5PUd9rt4lEfUUiY8?si=2d5cba24001f424b
https://www.youtube.com/watch?v=0FgwyzZ0f1w
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LIST ŽIDŮM
Petr Krynský, Oldřich Svoboda
List Židům je jedním z nejpozoruhodnějších, ale i
nejzáhadnějších spisů Nového zákona. Neuvádí pisatele
ani adresáty, ale hned začíná úvodem. Proto se uvažuje, že
nejde o dopis v pravém slova smyslu, ale o zapsané kázání,
které bylo poté posláno do některého raně křesťanského
sboru. Pozoruhodné je i téma listu – Ježíšova velekněžská
služba - které se v jiných listech přímo nevyskytuje.
Problém viny a potřeba očištění však patří k duchovním
konstantám našeho bytí. Pisatel věří, že když představí dílo
Kristovo v celém svém bohatství a objasní jeho službu jako
velekněze v nebeské svatyni, jeho čtenáři pochopí. Je
zřejmé, že pisateli na jeho čtenářích velmi záleželo. Znal je
osobně a bál se o jejich spasení. Proto mnohokrát
přerušuje svůj výklad starostlivými napomenutími, která
vrcholí výzvou, aby hleděli na Ježíše, který povede jejich
víru od počátku až do cíle. Jeho slova jsou velmi aktuální i
pro nás. Je nejvyšší čas lépe pochopit a ocenit vzácné
poselství listu Židům.
Cena: 250 Kč https://www.adventorion.cz/knihy/list-zidum

10 DNŮ MODLITEB 2022
https://www.tendaysofprayer.org
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/837

S  POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE
Průvodce studiem Bible 1/2022 ( Félix H. Cortez: Poseltství listu Židům)
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/839

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2022
https://brno-stredni.casd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ATM2022.pdf

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

YouTube.com Sbor CASD Brno Lesná
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce.

https://www.adventorion.cz/knihy/list-zidum
https://www.tendaysofprayer.org
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/837
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/839
https://brno-stredni.casd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ATM2022.pdf
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
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https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured

