ČERVENEC-SRPEN 2022

ročník 5, číslo 7-8

Požehnané prázdniny
Nejen dětem a studentům, ale také učitelům začaly zasloužené prázdniny. Čas, kdy mohou
vypnout a na chvíli dát stranou starosti se získáváním nového poznání.
Občas vzpomínám, jak to bylo super, když jsem část prázdnin strávil na brigádě a pak s
kamarády vyrazil na „čundr“ obdivovat krásy přírody a vnímat v ní stopy Stvořitele.
Právě čtu znovu knihu Přísloví. Šalomoun ji napsal jako pomůcku pro každého, kdo touží po
moudrosti. Hned v úvodu uvádí důležitý princip: „Počátek poznání je bázeň před Hospodinem,
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ (Př 1,7) O dvě kapitoly dál přidává tři způsoby, kterými
můžeme dávat najevo svou bázeň před Hospodinem.
1. Důvěra v Boha
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech
svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ (Př 3,5-6) Moje zkušenost potvrzuje, že když mám
někoho, na koho se mohu spolehnout a komu mohu důvěřovat, je můj život klidnější, stabilnější
a také radostnější. Pro Šalomouna byl takovou bytostí Hospodin, Bůh Izraele – jeho osobní
Bůh.
2. Vyhýbej se zlu
Lidé jeho doby považovali Šalomouna za nejmoudřejšího člověka pod sluncem, ale on píše:
„Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a
svěžest tvým kostem.“ (Př 3,7-8) Spousta lidí utrácí tisíce korun za „zázračné pilulky“ s vírou,
že jim vrátí zdraví a mladistvou svěžest. Šalomoun nabízí radu zdarma: Chceš-li být zdravý,
odvrať se od zla a raději se boj Hospodina. To je nejen cesta k moudrosti, ale i k lepšímu zdraví.
3. Udělej z Boha svého finančního poradce
„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky,
moštem budou přetékat tvé kádě.“ (Př 3,9-10) Desátky a dary, které odevzdáme Bohu, ukazují,
nakolik ve svých základních životních potřebách spoléháme na jeho přízeň a ochranu. Tím, že
mu vracím deset procent příjmů, dávám najevo, že mu nepatří jen těch deset procent, ale vše co
mám. Nejsem majitelem tohoto majetku, ale jen jeho správce.
Jako správce si mohu být jistý, že tak, jako se o mne Bůh staral doposud, bude se starat i
nadále. Možná se nebudu mít stejně dobře jako dnes, ale mohu se spolehnout, že budu mít
naplněny základní životní potřeby. To mi do nitra přináší uklidňující pokoj a naplňuje mne to
radostí.
Přeji vám nádherný čas prázdnin a dovolených. Zkusme i během tohoto období praktikovat
tři Šalomounovy rady. Jsem si jistý, že to pozitivně ovlivní všechny oblasti našeho života.
Ať na vás i o prázdninách spočine Boží požehnání: „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať
Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a
obdaří tě pokojem!“ (Numery 6,24-26 B21)
Vlastík Fürst
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Den modlitby a půstu
Sobotní škola
Kázání - Oldřich Svoboda
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den misie, Sbírka pro celosvětovou misii
Sobotní škola
Kázání - Vlastimil FÜRST
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den evangelizace prostřednictvím médií
Sobotní škola
Kázání - Jan POLÁŠEK
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Sobota dětí
Sobotní škola
Kázání - Petr ROHAN
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Sobotní škola
Kázání - Mikuláš ŠÉTAFFY
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie
Sobotní škola
Kázání - Oldřich Svoboda
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den zakládání sborů
Sobotní škola
Kázání - Daniel STEHLÍK
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den vzdělávání
Sobotní škola
Kázání - Petr ROHAN
Odpoledne u vody
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den prevence zneužívání a domácího násilí
Sobotní škola
Kázání - Daniel STEHLÍK
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Sbírka na stavební projekty sdružení
Sobotní škola
Kázání - Andrea ZAJÍCOVÁ
Modlitební chvilka - https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Týden rodinné soudržnosti (4.-10. 9.), Sbírka pro celosvětovou misii
Sobotní škola
Památka večeře Páně: Petr ROHAN
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Narozeniny
týden 1. - 2. 7.

týden 3. - 9. 7.

týden 10. - 16. 7.

týden 17. - 23. 7.

Lenka P.
Zbyněk Z.
týden 24. - 30. 7.
Miroslav D.
Petra V.

Bohumil D.
Tomáš K.
týdny 31. 7. - 13. 8.

Pavel P.

Jaroslav Ch.
Kateřina D.
týdny 21. 8.- 3. 9.
Gabriela N.
Ludmila K.
Vladimír J.

týden 14. - 20. 8.
Marie S.
Miriam S.

Prázdninový režim bohoslužeb
Bohoslužby na Lesné se konají ve zkráceném režimu. Začínáme společnou sobotní školou v
sále v 10:00, bez přestávky pokračujeme druhou částí v 10:45, končíme kolem 12:00 hodin. Ze
sboru je přenášeno kázání online na Youtube nebo https://brnolesna.casd.cz/. Po prázdninách
plánujeme změnu zkráceného režimu. Sledujte oznámení v sále nebo na našich stránkách.

Modlitební úterky
I přes prázdniny budou probíhat modlitební úterky u Smolinů každé úterý od 18:00 hodin.
Online modlitební se budou konat také v úterý v 19 hodin. https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna

Vycházka do Moravského krasu 26. 6. 2022
Červnová vycházka nás v úmorném vedru zavedla do
chladných lesů u Holštejna. Kdo chtěl mohl se ochladit
v potoce nebo v jeskyni. Využili jsme i příležitosti si
poslechnout výklad o místním kuriózním silničním mostě,
který se ve velkém rozpětí klene jen pár metrů nad terénem.

Informace z církve
● Biblický týden MSS 2022 se letos NEKONÁ.
https://mss.casd.cz/2022/06/02/biblicky-tyden-mss-2022/
● Biblický týden ČS 2022 se letos uskuteční 31. 7. – 7. 8. 2022 v konferenčním centru
Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hostem je Dr. László Szabó, vedoucí
institutu Arthura Daniellse pro evangelizaci při Vysoké škole teologické v německém
Friedensau. Téma je WELLNESS PRO TVOJI DUŠI.
https://ceskesdruzeni.cz/organizace/dulezite-akce/biblicky-tyden/
● Týždeň duchovnej obnovy 24. – 31. 7. 2022. Kde: hotel SOREA Ľubovňa, v Starej Ľubovni
na severe Slovenska v Prešovskom kraji. Téma: JEŽIŠ KRISTUS V KRÁĽOVSKÝCH
KNIHÁCH. Prednášateľom bude kazateľ bratislavských zborov, ALEXEJ MURÁŇ.
https://tdo.casd.sk
● KONGRES RODÍN 2022. Termín 1.-5.7.2022. Miesto: Hotel TRIGAN*** Štrbské pleso.
Téma: LABYRINT VZŤAHOV A CESTA VON. Hlavným hosťom bude Prof. PaedDr.
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ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. ako spisovateľ, známy
tiež pod autorským menom Max Kašparů.
https://www.domadobre.eu/udalosti/kongres-rodin-2022/
● Manželská setkání 2022. Kdy: 10. - 17. 7. 2022. Kde: Horský domov Herlíkovice, Strážné
157. Letní kurz Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství.
Jeho náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná činnost v
přátelské atmosféře ve skupinkách.
https://www.casd.cz/lepsi-vztahy-lepsi-manzelstvi/
● V létě se konají různé akce mládeže:
YOUTH FOR JESUS 2022 – PIEŠŤANY, SLOVENSKO 8. 7. 2022. https://yfj.cz
Evropský kongres mládeže: „Plug In“ 31. 7. 2022 LAHTI, FINSKO
Festival UNITED 18. 8. 2022 VSETÍN https://festivalunited.cz/vstupenky/
Rail tour 8. 8. 2022 https://www.railtour.cz
Summer holiday pro vysokoškoláky 14. - 21. 8. 2022 https://www.inriroad.org
Advent 6/2022 Téma: ADRA oslavila 30 let Cena: 30 Kč (advent-orion)
SETKÁNÍ S NEVIDITELNÝM Ludvík Švihálek
Autor - mnohaletý kazatel, obdivuhodný znalec
historie, který se nebojí i filozofických úvah, zve k
přemýšlení nad neviditelnými věcmi. Ty však tvoří
podstatu našich vztahů, víry v Boha i samotného bytí.
Na pozadí myšlenek významných postav minulosti a
svých osobních postřehů autor vykresluje běh dějin
jako výsledek objevování neviditelného. Stejné hledání je však trvalou
součástí i nás samých. Bez setkání se svým vnitřním já a s neviditelným
Zachráncem nenajdeme smysl všech věcí. Protože to opravdu důležité, je očím
neviditelné. Cena: 35 Kč (advent-orion)
Průvodce studiem Bible 3/2021 : V žáru zkoušek
Hlavní autor lekce je Gavin Anthony. Vyrůstal na Srí Lance jako dítě misionářů.
Pracoval jako kazatel v Anglii a také působil jako předseda sdružení církve na
Islandu. Cena: 50 Kč (advent-orion)
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/881
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.

