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Uslyšíte zvěsti o válkách
Učedníci stojí na hoře Olivetské a chtějí po Kristu, aby jim prozradil jízdní řád
posledních událostí dějin. Rádi by měli nějaké indicie (znamení), které by jim napověděly,
kdy by mohli Kristův druhý příchod očekávat. Ježíš jim však žádná jasná znamení nedává.
Pouze učedníky varuje, aby se ve svém očekávání nedali svést. V malé apokalypse čteme:
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to
ještě není konec. (Mat. 24:6 CEP)
Musím se přiznat, že od pondělí, kdy jsme se dozvěděli, že jeden blázen na východ od
nás uvedl zbraně hromadného ničení do nejvyššího stupně bojové pohotovosti, mi tato slova
přišla několikrát na mysl. Ujišťují mě a uklidňují, že poslední slovo nad dějinami nebude mít
nakonec nějaký šílenec, ale Kristus. U Matouše končí dějiny nikoliv jadernou apokalypsou,
ale Jeho Druhým Příchodem a v knize Zjevení Ježíš říká: „Já jsem počátek i konec.“
V Boží režii svět začal a v Boží režii svět, tak jak jej známe, skončí, aby byl vystřídán
novou útěšnou realitou. Kde přesně se nacházíme v Božích jízdních řádech nevíme, ale
smíme si ponechat jistotu víry, že se Bohu dějiny z rukou nevymknuly.
Petr Rohan

Výzva k modlitbám za situaci na Ukrajině
Jako představitelé Církve adventistů sedmého dne se připojujeme k modlitbám všech
křesťanů v České a Slovenské republice, kteří se znepokojením pozorují zhoršující se
bezpečnostní situaci na Ukrajině. Věříme a doufáme, že se podaří odvrátit nebezpečí
válečného konfliktu, který by svými dopady zřejmě ovlivnil celou Evropu. V modlitbách se
obracejme k Bohu, o kterém vyznáváme, že je Bohem pokoje (Ž 13,20), aby zabránil této
hrozbě. Modleme se za obyvatele ohrožených oblastí, aby i v těchto pohnutých časech našli
bezpečí a jistotu Boží blízkosti. Přejeme si, aby se členové církve a lidé dobré vůle slovy,
činy i modlitbami podíleli na obnovení pokoje mezi lidmi i mezi státy.
Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne
Vít Vurst, předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne
Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne
František Kolesár, předseda Slovenského sdružení Církve adventistů sedmého dne
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ADRA ČR otevřela sbírku na pomoc lidem na Ukrajině
Jsme v pravidelném propojení s pobočkou ADRA Ukrajina a díky tomu lépe
monitorujeme potřeby místních obyvatel. V této návaznosti jsme otevřeli veřejnou sbírku na
pomoc lidem na Ukrajině:
● přes portál Darujme, kde můžete darovat snadno několika platebními metodami:
cz/SOSADRA
● dar lze poslat i na účet: 66 8888 66/0300, var. symbol 500
Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za které si budou moci
obyvatelé zasažených oblastí koupit základní potraviny a hygienické potřeby.
Jsme opravdu vděčni za Vaši pomoc.
Česká ADRA pomáhá lidem na Ukrajině již od roku 2014. Soustředili jsme se na
pomoc lidem, kteří přišli o domov, na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na zlepšení
podmínek lékařské péče v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19.
S poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté
zkušenosti, pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i v Sýrii.
Proto vás prosíme také o modlitby – jak za všechny osoby v ohrožení na obou
stranách konfliktu, tak i za pracovníky Adry, které čeká mnoho práce v náročných a
nebezpečných podmínkách.
Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé. Vážíme si Vaší sounáležitosti.
Za organizaci ADRA
Martina Špinková

Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týden 1. - 5. 3.

týden 6. - 12. 3.

týdny 13. - 19. 3.

týden 20. - 26. 3.

týden 27. - 2.

Michal S. (n)
František Ch. (n)

Jitka K. (n)

Pavel V. (k)

Roman M. (k)
Eva M. (k)
Tereza H. (n)
Tomáš H. (k)

Roman M. (n)
Daniel P. (n)
Noemi S. (n)
Šárka N. (n)

Kalendář
5. 3.
5. 3.
5. 3.
8. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
15. 3.
19. 3.
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so
so
út
so
so
so
út
so

10:00
10:45
19:00
10:00
10:45
19:00

Téma soboty: Modlitební den žen
Sobotní škola
Kázání: Radka ČÁSLAVOVÁ (youtube)
Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
Téma soboty: Den adventistického rádia, sbírka pro Mediální centrum
Sobotní škola
Kázání: Oldřich SVOBODA (youtube)
Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
Modlitební týden mládeže (13. - 20. 3.), sbírka MTM
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19. 3.
19. 3.
19. 3.
19. 3.
22. 3.
26.3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
29. 3.
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10:00
10:45
19:00

10:00
10:45
19:00

Téma soboty: Den dětí
Sobotní škola
Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY (youtube)
Atmosféra Brno
Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)
Modlitební týden mládeže (19.–26. 3.), Sbírka MTM pro EUD
Téma soboty: Den křesťanského vzdělávání
Sbírka: 13. soboty pro Jihoasijsko-Pacifickou divizi
Sobotní škola
VP: Petr ROHAN (youtube)
Modlitební online (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna)

Oznámení
● Každé úterý v 19 hod. večer se koná online modlitební hodinka sboru Lesná, a to na
●

●

●

●

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. Jste srdečně zváni.
24.-26.6.2022 se bohoslužba na Lesné nekoná. Strávíme víkend na Sázavě. Kapacita
je až 42 lůžek. Stále je možnost se přihlásit. Cena za první noc a osobu je 300,-, za
každou další noc 250,- bez ohledu na věk (bez stravy). Pouze ti nejmenší spí s rodiči
a jsou zdarma. Ubytování je bez stravy. V areálu je kuchyně, kde si můžeme sami
vařit. Plánujeme si víkend prodloužit a sjet si na půjčených lodích kousek řeky
Sázavy. Můžete se přidat. Zájemci se mohou hlásit ve sboru při bohoslužbě nebo na
email brnolesna@casd.cz.
Letos nás čekají sborové volby. První volební členské shromáždění proběhne 2. 4.
2022. Prosíme me vás o modlitby a aktivní účast.
Vzhledem k rozvolnění hygienických opatření je plánován návrat k původnímu
formátu bohoslužby. Bohoslužby začínaly v 9 hodin sobotní školou, následovala
přestávka. Je otázka k přemýšlení, zda se vrátíme cele k původnímu programu, nebo
jej modifikujeme.
Na jaře se tradičně zúčastníme akce Ukliďme Česko. Hlavním úklidovým dnem je
sice sobota, ale my se, jako obvykle, sejdeme na úklid v pátek 1. 4. 2022 v 16 hodin
na parkovišti u našeho sboru na Lesné.

Milé dámy, sestry, přítelkyně
od března 2020 jsme se téměř neviděly, kromě
konference 2021 v režimu online. Máme radost, že
Vás nyní můžeme srdečně pozvat na víkendové
setkání KONFERENCI ŽEN 2022.
Uskuteční se 22. - 24. 4. 2022 v Luhačovicích.
Pozvání přijali hosté:
Dagmar Dorn, předsedkyně služby žen EUD
Katarína Kernová, inspirativní žena, která umí
poutavě vyprávět svůj životní příběh
Jeroným Klimeš, uznávaný psycholog
Těšíme se na Vás všechny a přejeme Boží ochranu
a požehnání.
Oddělení služby žen, Iveta, Katka, Marcela
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Na běžkách v Čenkovicích
V neděli 13. 2. 2022 jsme se rozjeli do
Čenkovic na běžky. Nebylo nás mnoho, ale
i tak jsme si užili slunečného a zimního
dne v krásné přírodě. Nikdo se nezranil.
Tak snad příště zase po lyžařsku SKOL.

Na bowlingu v Žebětíně
A o týden později - 20. 2. 2022 - jsme se
domluvili na bowling. Účast byla hojná. Obsadili
jsme 4 dráhy po 6 hráčích. Někteří hráli poprvé,
jiní oprášili “staré” dovednosti. Uteklo to rychle a
užili jsme si to všichni :)

Advent 2022/02
Téma: Evangelizace
Cena: 30 Kč

Hospodinova je země...
Modlitební týden mládeže 2022
(https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/875)

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/
Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:45 – Kázání
Redakce zpravodaje: Tomáš Knobloch, 777645066
Zpravodaj vychází v 1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna.

