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Umět se zasmát
I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  (Gen. 11:5 CEP)

Text o stavbě města a věže patří ke klasickým pasážím Písma, které zná snad každý. Ne všichni však
v tomto textu dokáží zaslechnout jemný náznak ironie, když na konec vyprávění Bůh musí sestoupit,
aby si to lidské “monumentální” dílo sahající údajně až do nebes sám prohlédl. Ano, i Bible na
několika místech pracuje s humorem či ironickými prvky a tohle je jedno z nich. Humor, vtip,
schopnost zasmát se sám sobě, nebrat se smrtelně vážně je i pro člověka věřícího nesmírně důležitá a
pomáhá nám v tomto světě zmítaném lidským zlem přežít. Ne náhodou se smysl pro humor nejvíce
projevuje v různých kritických situacích. Jen vzpomeňme na nepřeberné množství vtipů, které se
vyrojily během covidového období nebo na vtipné fotografie a videa ukrajinských zemědělců
odtahujících svými traktory tanky a vojenskou techniku ruského agresora. Některé situace lze přežít
jen s humorem. Jednou se ptali slavného českého moderátora, věřícího evangelíka, zda dle jeho
názoru budeme humor potřebovat v nebi? Odpověděl zvláštně, řekl, že humor potřebujeme zejména
tady na zemi, abychom zvládli všechny těžkosti života. Nebeská skutečnost bude natolik ideální, že
tam humor není potřeba. V celku lze s tímto názorem souhlasit, a tak dokud žijeme zde v tomto
světě, smějme se, zlehčujme, ironizujme, neboť se nám i druhým bude žít lehčeji. Vždyť schopnost
humoru a ironie je dar od Hospodina.

Petr Rohan

Kalendář
3. 5. út 19:00 Modlitební online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
7. 5. so Den jednoty v  misii
7. 5. so 9:30 Sobotní škola
7. 5. so 10:45 Kázání: Roman Mičánek (youtube)
10. 5. út 19:00 Modlitební online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
14. 5. so Modlitba za Adru Česká republika, Sbírka pro Adru ČR
14. 5. so 10:00 Sobotní škola
14. 5. so 10:45 Kázání: Petr Rohan (youtube)
17. 5. út 19:00 Modlitební online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
21. 5. so Den zdraví v rámci EUD
21. 5. so 10:00 Sobotní škola
21. 5. so 10:45 Kázání: Petr Rohan (youtube)
24. 5. út 19:00 Modlitební online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
28. 5. so Den modlitby za ohrožené děti

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
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28. 5. so 10:00 Sobotní škola
28. 5. so 10:45 Kázání: VP Petr Rohan (youtube)
31. 5. út 19:00 Modlitební online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
4. 6. so Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
4. 6. so 10:00 Sobotní škola
4. 6. so 10:45 Kázání: Libor Kyncl (youtube)

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

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna.
● Stále platí nabídka knih a  časopisů z traktátu. Můžete si je objednávat buď telefonicky na

čísle 777 645 066 nebo e-mailem brnolesna@casd.cz.
● Plánovaný víkend na Sázavě se neuskuteční. V sobotu 25. 6. 2022 proběhne bohoslužba na

Lesné a na neděli 26. 6. 2022 plánujeme společný výlet do přírody. Více upřesníme v  příštím
zpravodaji.

● Kdo by měl zájem o studium teologie, může zkusit nový běh studia na ATI. Přijímací
zkoušky na ATI proběhnou 27. 6. 2022 v Brně. Informace o studijním programu a
předmětech, které se na ATI vyučují, najdete ve studijním programu, který je k dispozici zde.
Na našich stránkách je možné najít učitele, kteří na ATI vyučují a více o životě na ATI najdete
také na Facebooku. Rádi se se zájemci o studium setkáme osobně po předchozí domluvě v
naší kanceláři na Střední 10 v Brně. https://ati.casd.cz/prihlaska2022/

● Tradiční akce Helfštýn se bude opět konat po třech letech naživo, v termínu 10. – 12. 6. 2022.
Naše oddíly si tuto příležitost pochopitelně nenechají ujít. V případě zájmu se ale
nezapomeňte včas přihlásit u vedoucích – termín pro odeslání přihlášek je už 15. 5.!
https://brno-stredni.casd.cz/2022/05/neni-li-to-nemozne/

● Zveme Tě na bohoslužbu INRIroad a mládeže v Brně 10. 5. 2022 v  19:00. Hostem bude
Víťa Těthal. Budeme společně chválit Boha písněmi, otevírat Boží slovo a také nás čeká
čajovna. Tak přijď! Těšíme se na Tebe! 😉
https://brno-stredni.casd.cz/2022/04/o-destniku-a-bozi-milosti/

● Pojďte se spolu s námi přenést do kouzelného světa Zemíků a prožít úžasnou bohoslužbu v
podání dětí. Bohoslužba je volně zpracována na téma knihy „Jsi úžasný!“ od Maxe Lucada.
Uskuteční se 7. 5. 2022 od 10:45 – tedy 2. část bohoslužby v modlitebně Církve adventistů
sedmého dne na ulici Střední 10 v Brně.
https://brno-stredni.casd.cz/2022/04/jsi-uzasny-detska-bohosluzba/

● Akce KD Střední: Splouvání Dyje – výlet tatínků s dětmi. Ideální akce pro děti od 3 let – s
sebou věci na kempování včetně jídla a ochotného tatínka 🙂5. – 7. 8. 2022.  Pátek nástup do
kempu pod hrází Znojmo / Vodácké centrum Znojmo. Sobota a neděle plavba, odjezd z
Hrádku domů. Vybavení na lodě možno kompletně půjčit. Kontakt: Petr Mikulka / 776 676
884 nebo kdbrnostredni@centrum cz / FB skupina „kdbrnostredni“

Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týden 1. - 7. 5. týden 8. - 14. 5. týden 15. - 21. 5. týden 22. - 28. 5. týden 29. 5. - 4. 6.

Veronika Č. (n)
Pavel K. (n)

Mikuláš Š. (n) Jarka Ch. (n)
Jiřina Ch. (n)
Petr J. (n)
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https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
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https://ati.casd.cz/prihlaska2022/
https://brno-stredni.casd.cz/2022/05/neni-li-to-nemozne/
https://brno-stredni.casd.cz/2022/04/o-destniku-a-bozi-milosti/
https://brno-stredni.casd.cz/2022/04/jsi-uzasny-detska-bohosluzba/
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Biblický týden MSS 2022
V termínu 10-17. 7. 2022 se můžete zúčastnit Biblického týdne s hostem Mikulášem Pavlíkem na

téma Kristovo Kázání na hoře.
Přihlásit se je možné od 1. 5. 2022. Cena 4900 Kč je za 7 nocí a  6-denní stravu. Děti mají slevu.
Přihláška zde: https://forms.gle/UH4TSRhV2jHAmUhg7

Modlitba za ADRU 2022 – slavnostní bohoslužba k ADRA 30 let
Modlitba pro Adru je pravidelnou událostí, ke které se sbory na celém

světě připojují s cílem podpořit tuto mezinárodní církevní organizaci, a
to jak modlitebně, tak i finanční sbírkou.

Letos bude pro nás v České republice Modlitba pro Adru výjimečná –
bude spojena s vděčností za 30 let od založení humanitární organizace
ADRA v České republice.

Ve sboru Bethany v Praze bude probíhat v sobotu 14. 5. od 10-13 hod.
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA s přímým přenosem, který zajišťuje
Mediální centrum HopeTV. Na YT kanále HopeTV bude možné
shlédnout přenos i záznam. V první části bohoslužby přivítáme všechny
ředitele ADRA od roku 1992-2022, hlavním hostem druhé části bohoslužby bude Michael Kruger,
President ADRA International.

Pálava
V  neděli 17. 4. 2022 jsem si v malé skupince vyšli z  Klentnice na
procházku na Pálavu. Příroda se právě probouzela do krásy a  my se
mohli kochat nádherou Božího stvoření. Příště pojďte s námi :)

NEWSTART / DOVOLENÁ PRO ZDRAVÍ
Dovoluji si upozornit, že ještě máme – kromě prvního pobytu v Krkonoších, ten je již obsazen –

volná místa na rekondiční pobyty NEWSTART, které pro vás již pětadvacet let pořádáme na řadě
krásných míst České republiky.

Bližší informace na letáčku v příloze, možnost přihlášek na našich stránkách, viz:
https://www.magazinzdravi.cz/mista-konani-a-prihlasky.

Srdečně zdraví a na viděnou se těší,
ROBERT ŽIŽKA, organizátor pobytů

SoNS 2022 (sdružení odvážných nepřátel samoty)
Kongres hotel „Selský dvůr“, Strážovice 26 (nedaleko Kyjova), 19.–26. června 2022.
Ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) vás při současných zvyšujících se cenách a po bratrském
zvýhodnění 😊 vyjde na 4 900,- Kč. Radek a Zbyšek Jonczyovi
https://ceskesdruzeni.cz/organizace/oddeleni/oddeleni-adventisticke-sluzby-rodinam/sons

https://forms.gle/UH4TSRhV2jHAmUhg7
https://www.magazinzdravi.cz/mista-konani-a-prihlasky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWxVEDOTt8d-9wZ_WbE4fo2_z4xH_cawQEdbxbQGye8mTt3g/viewform
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MYŠLENKY O NADĚJI
Ellen Gould Whiteová
Těžko bychom hledali známější novozákonní biblickou pasáž, než je Kázání na hoře. Některé
Kristovy výroky, vyslovené během tohoto kázání, se staly součástí našeho morálního
přesvědčení, jiné nás provokují vysokými nároky. Ukazují na nové vidění světa – ne
takového, jak ho známe, kde důležití jsou ti úspěšní, majetní a asertivní, ale světa,
ve kterém se cení laskavost, soucit a poctivost k sobě i druhým. Pokud přijmeme
tyto rady za své, otevře se nám cesta k životu v naději a lásce.  Cena: 23 Kč
https://www.adventorion.cz/knihy/myslenky-o-nadeji

CESTA K VNITŘNÍMU POKOJI
Ellen Gould Whiteová
Třináct dojemných příběhů nádherně ilustruje 13 témat, které přinášejí inspiraci a ukazují řešení
základních otázek lidské existence statisícům čtenářů po celém světě.
Naznačuje řešení základních otázek člověka a chce mu ukázat, kde a jak najde
skutečný vnitřní pokoj, vyrovnanost, cíl a smysl svého života.
Představuje a vysvětluje kroky na cestě víry, které vedou ke skutečné a trvalé
radosti, po níž všichni toužíme.  Cena: 29 Kč
https://www.adventorion.cz/knihy/cesta-k-vnitrnimu-pokoji--brozovana

CO BY MĚLA ŽENA VĚDĚT O MUŽI
Nancy van Peltová
Mužský svět není tak jednoduchý, jak se ženám může na první pohled zdát. Přestože
je muž symbolem síly, ochrany a jistoty, bez ženy se obejde jen stěží. V knížce se
dozvíte nejen mnoho o mužích, jejich psychických potřebách i sexuálních touhách,
ale zároveň pochopíte, že pro rovnocenný vztah s mužem potřebujete zůstat sama
sebou.  Cena: 19 Kč https://www.adventorion.cz/knihy/cobymelazenavedetomuzi

CO BY MĚL MUŽ VĚDĚT O ŽENĚ
Nancy van Peltová
Vy muži to máte skutečně složité. Vaše žena je tajuplná jako vzdálená planeta v jiné
galaxii. Každým dnem vás něčím překvapuje, a ať se snažíte sebevíc, pořád není
vedle vás zcela spokojená. V této knížce najdete to nejdůležitější, co by vám vaše
žena chtěla říct a co se vám pravděpodobně pokusila svojí ženskou řečí už vícekrát
naznačit. Dozvíte se v ní, co od vás očekává, proč potřebuje tolik mluvit, jaké jsou
její základní podmínky pro důvěrný vztah, co s ní dělá premenstruační syndrom i
jaké je tajemství její sexuality. Cena: 19 Kč
https://www.adventorion.cz/knihy/cobymelazenavedetomuzi

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, 10:45 – Kázání
Redakce zpravodaje: Tomáš Knobloch, 777645066

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