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Novoroční biblické verše pro rok 2022
Verš pro sbor: Žalm 91,1-2
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Verš pro pokladnu: Žalm 70,5
Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Bůh je velký“ ti,
kdo milují tvou spásu.
Verš pro sobotní školu: Žalm 128,1-2
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Verš pro diakonii: List Judův 20-21
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte
se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
Verš pro děti: Žalm 32,8 (SNC)
Bůh říká: Dám ti prozíravost a poučím tě o cestě, kterou půjdeš, budu ti radit, mé oči tě
budou provázet.
Verš pro křesťanský domov a komunikaci: Přísloví 19,20
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.

NOVOROČNÍ VERŠ 2022 SBOR LESNÁ: Žalm 91,1-2
Bývá dobrým zvykem vybírat na počátku roku verš z Písma, který by pak naše sborové
společenství celým novým rokem svým poselstvím provázel. Při letošní novoroční
bohoslužbě padla naše volba na slova Žalmu 91. verše 1-2, kde autor spojuje s Hospodinem
obraz bezpečné skrýše za nočního času. Žalmista zve své posluchače, aby u Boha přebývali,
neboť jen tak mohou v ohroženích, která noční čas jakožto sféra působení temných sil
přináší, obstát. Jestliže starověký člověk hledal za noci bezpečný úkryt na posvátných
místech pod ochranou různých božstev, biblicky orientovaný věřící má svůj úkryt před
„nočními“ útoky temných sil v Hospodinu, kterýžto sám se mu chce stát bezpečnou skrýší.

Domnívám se, že poselství prvních dvou veršů 91. Žalmu je i pro nás dnes důležité. I my
potřebujeme čas od času připomenout, že žijeme v čase zápasu dobra a zla (temnoty
a světla). Potřebujeme připomenout, že ďábelské útoky mohou přijít, že i nás může noční
temnota svým vlivem zasáhnout a obstát pak budeme schopni jen za předpokladu našeho
přebývání v Bohu. Pěstujme proto svou zbožnost na každý den, abychom až padne temnota,
byli připraveni a v Bohu skryti. Kéž bychom i my mohli stále vyznávat: "Mé útočiště, má
pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." Petr Rohan



ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, ÚNOR 2022,  -2-

Kalendář
1. 2. út 19:00 Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
5. 2. so Den osobní evangelizace
5. 2. so 10:00 Sobotní škola
5. 2. so 10:45 Kázání: Petr ROHAN (youtube)
8. 2. út 19:00 Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
12. 2. so 10:00 Sobotní škola
12. 2. so 10:45 Kázání: Daniel STEHLÍK (youtube)
15. 2. út 19:00 Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
19. 2. so Národní týden manželství (14. - 20. 2.)
19. 2. so 10:00 Sobotní škola
19. 2. so 10:45 Kázání: Petr ROHAN (youtube)
22. 2. út 19:00 Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
26. 2. so 10:00 Sobotní škola
26. 2. so 10:45 Kázání: Vlastimil FÜRST (youtube)
1. 3. út 19:00 Modlitební online

Narozeniny
týden 1. - 5. 2. týden 6. - 12. 2. týden 13. - 19. 2. týden 20. - 26. 2.
Vít K. Radka Č. - Petr Ch.

Karel P.
Jaroslav P.

Výročí křtu
týden 1. - 5. 2. týden 6. - 12. 2. týden 13. - 19. 2. týden 20. - 26. 2.
Vít K. - - Radka Č.

Milé sestry, milí bratři, mládeži, přátelé, srdečně vás zdravíme z podpůrné organizace
Maranatha z. s. a rádi bychom se s vámi podělili o následující 3 zprávy:

1. Unikátní průzkum Čemu Češi věří
V roce 2021 jsme ve spolupráci s nezávislou agenturou STEM/MARK vytvořili komplexní
průzkum o tom, jak Češi vnímají duchovní hodnoty a orientují se v otázkách víry.
Připravili jsme přehlednou infografiku, ve které naleznete nejzajímavější výsledky
průzkumu. Kompletní výsledky si můžete stáhnout zdarma také v přehledném ebooku.
To a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.cemucesiveri.cz.

2. Projekt Genesis Era
V návaznosti na průzkum Čemu Češi věří a na základě naší dřívější zkušenosti jsme se
rozhodli přiblížit se lidem také v online prostoru, proto tvoříme nový webový portál
s názvem Genesis Era. Projekt Genesis Era je osvětový a vzdělávací portál zaměřený
na existenciální otázky týkající se původu a historie vesmíru, života a člověka, vztahu mezi
přírodními vědami, historií a biblickou křesťanskou vírou.
Více informací na www.genesisera.cz

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
http://www.cemucesiveri.cz
http://www.genesisera.cz
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3. Hledáme redaktora článků projektu Genesis Era
Abychom mohli tvořit kvalitní obsah v dostatečném množství, potřebujeme také Vaši
pomoc, a proto hledáme schopné a zapálené redaktory, kteří sdílejí podobné hodnoty
a mají chuť tvořit čtivé vzdělávací články v rozsahu tří až čtyř normostran.

Co by měl budoucí redaktor již znát:
• Základní pravidla psaní textů pro webové stránky (styly a formátování).
• Práci se sdílenými dokumenty >> Ovládat Google dokumenty (Word na sdíleném disku).
• Češtinu na výborné úrovni.
• Zkušenost s psaním pár desítek normostran souvislého textu.
• Orientace ve WordPressu výhodou.
• Výhodou je také zkušenost s psaním textů z oblasti Bible a teologie, přírody, vědy
a vztahů.

Jak postupovat v případě zájmu
Svou odpověď na inzerát napište na email terezie.dusbabova@maranatha.cz a uveďte
následující informace:
1. Kolik článků týdně a případně na jaká témata jste schopni psát.
2. Představu o odměně za 1 NS.
3. Preferovaný způsob spolupráce (Dohoda, IČ).
4. Relevantní reference formou odkazu na publikované články.

Přejeme vám radost a také Boží požehnání ve vaší službě.
Zdraví tým Maranatha z. s.

Plánované akce GENERACE 50 PLUS v roce 2022
Zasíláme nabídku na naše letošní setkání. Navýšení cen je minimální, vzhledem k různým
rekonstrukcím a vylepšováním podmínek pro ubytování během uzávěry. Doporučujeme
přihlásit se dříve, než bude naplněna kapacita hotelů. Věříme, že ani letos nebudeme muset
nic rušit a prožijeme radostné společenství obohacené poselstvím Božího slova. Jsme
vděčni, že nám bratr Jiří Moskala spolu s  manželkou Evou potvrdili účast v Luhačovicích.

Jsou pro vás připraveny dva týdenní pobyty od neděle do neděle. Součástí nabídky jsou
aktivity pro tělesné zdraví, ale také duchovní náplň. Nabízíme trávení času ve společenství
lidí, kteří hledají odpovědi na životní otázky u svého Stvořitele.

Hotel SŮKENICKÁ - Beskydy: 20. – 27. červen 2022

o horský hotel, 930 m nad mořem, plná penze: 3 990 Kč

o Wellness centrum – /pokud to covidová situace dovolí /

o Pobytem provází: Miroslav Starý

o Parkování zdarma

mailto:terezie.dusbabova@maranatha.cz
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Luhačovice – lázně: 11. – 17. (18). září 2022

Hostem setkání je bratr Jiří Moskala s manželkou Evou

o Hotel Harmonie II – plná penze: 6 nocí 6 300 Kč, 7 nocí 7 350 Kč – končí
v  neděli obědem

o V ceně balíčku máme 10 wellness procedur v areálu našeho hotelu: 2 x
zábal, 2x masáž klasická; parafin; inhalace, bazén; 2x kryo lokální. Navíc
možnost sauny a Kneippův chodník po celý den.

o Parkování zdarma.

Adresa: 763 26 Luhačovice hotel Harmonie: Jurkovičova alej 857 www.hotel-harmonie.cz

Informace o akcích budou uvedeny na našich oficiálních internetových církevních stránkách
v liště GENERACE 50 PLUS. Obracejte se na své sborové tajemníky.

V přihlášce NUTNĚ uvádějte: Jméno, adresu bydliště, mail, telefon a datum narození.

Za organizátory vás zve Alžběta a Miroslav Starý
Kontakt: Miroslav Starý 739 345 678, stary.misa@seznam.cz

Národní týden manželství 2022
● Od 14. - 20. 2. se v České a Slovenské republice koná tradiční Národní týden
manželství. Téma letošního ročníku je „Ztráty a nálezy v manželství”.
http://www.tydenmanzelstvi.cz

Časopis Advent 1/2022                       Národní týden manželství

Čemu lidé věří? Ztráty a  nálezy v  manželství

Cena: 30 Kč Cena: 0 Kč ke stažení zde

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

Zpravodaj vychází v  1. týdnu měsíce, kromě srpna.

http://www.tydenmanzelstvi.cz
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/872
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured

