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11. ročník

Duben 2018

Není zde, byl vzkříšen.
Lukáš 24:6a
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Hospodin mě opustil, Panovník na mne zapomněl. Cožpak může
žena zapomenout na své miminko a nesmilovat se nad synem
svého lůna? I když ony mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní: … .
Izajáš 49:14 – 16

Bratři a sestry,
je tady další nový měsíc. Prvního dubna máme v neděli, a tak nový Zpravodaj vychází už týden před novým měsícem. Musím napsat, že mě to
trochu zaskočilo, protože jsem měl v hlavě uzávěrku až příští čtvrtek (jak
dobré je mít Zpravodaj). Ale jelikož se účastním Rozhovorů nad Biblí,
dostala se mi od Martiny inspirace. (Povzbuzuji vás k účasti. Toto úterý
bude mít vedení můj nejmilejší bratr na téma „Pokušení Božích dětí“ a
budeme mluvit o Mojžíšovi.)
Ano, pokušení se nevyhýbalo ani velkým mužům víry. A ty bys chtěl, aby
se vyhnulo tobě? Když jsi uvěřil, vyznal jsi Ježíše jako svého Pána a Spasitele a vykročil jsi za Ním, vstoupil jsi zároveň do války. Do války vítězné, protože Ježíš je vítěz, ale ještě stále se vede boj o lidská srdce. Musím ti připomenout, že i o tvoje. Protože ďábel obchází jako lev řvoucí a
hledá, koho by pohltil. I na tebe jistě přichází zkoušky a pochybnosti.
Proč se děje to, co se mi děje? Proč, trpí moji blízcí? Proč si nerozumím
se svou manželkou či manželem? Proč, proč, proč? Vím, že ses ptal Boha
proč a odpověď jsi často nedostal.
Víte, ale Bůh k nám mluví. Mnohokrát a mnoha způsoby k nám
mluvil v prorocích, skrze lidi a skrze okolnosti. A nakonec k nám promluvil ve svém Synu. Po roce tu jsou Velikonoce. Opět si budeme připomínat
tu největší oběť, která kdy byla dána. Opět budeme alespoň v duchu stát
před prázdným hrobem, ale budeme mít také na rtech tu otázku PROČ?
Proč to muselo být?
Izajáše jsem si osobně nazval prorokem povzbuzení. Zkus si ho
jednou přečíst a podtrhej si třeba žlutě, všechna zaslíbení, které nám
v něm Bůh dává. Dnešní text je snad jedno z nejkrásnějších a nejsilnějších. Vždyť láska matky je jedna z nejsilnějších, kterou můžeme mezi
lidmi zažít. Ale zároveň nás Písmo nenechává na pochybách, že i tato
zklamává. Možná i tvá matka nebyla takovou, jakou by sis přál, jaká by
měla být. (A jestli ty jsi vždy nebyla matkou, jakou sis přála, stále je čas
k pokání, k omluvě, k nápravě – protože hrob je prázdný, Ježíš je v tobě.
Haleluja!) Znám mnohé, na které matka zapomněla nebo lásku k svým
dětem vyměnila za lásku k mužů či k různým modlám tohoto světa. BŮH
VŠAK NA TEBE NIKDY NEZAPOMENE! Na kříži si tě nechal dobrovolně
vyrýt do dlaní. On tě má stále nejen na očích, ale i ve svém srdci.
Víš, možná nemáš lidský titul, ale On ti dal titul – Boží syn/dcera.
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Myslím, že ani nejsi úplně zdravý, ale v tobě přebývá ten, který nesl
na kříži všechny tvoje nemoci, Jeho jizvami jsi uzdravený a v Jeho vzkříšení máš věčný život. Jestli neuvidíš svoje uzdravení na této zemi, UŽ
HO MÁŠ V NĚM. Tam, kam jdeš, není ani bolest, ani nemoc, ani pláč. To
i mnoho dalšího je vyryto v Jeho dlaních.
Jsi vzácný a jedinečný. Tak vzácný, že i sám Pán všeho se rozhodl si tě
vyrýt do svých dlaní.
Ať pokoj Ježíše a vděčnost za to, kým jsi a co v Něm máš, naplňuje tvoje srdce.
Haleluja!
Jiří Šimek

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v březnu
•
•
•

•

•

1.
2.
3.

Staršovstvo se sešlo v plném počtu.
Na úvod jsme si četli z knihy Zjevení a společně se modlili.
Zhodnotili jsme již proběhlé akce a setkání - Národní týden manželství, Výroční sborovou hodinu - jak případně změnit nebo uspořádat jinak v příštím roce.
Bratr kazatel referoval o regionálním setkání kazatelů v lednu tohoto roku, kterého se účastnil.
Dále jsme probírali akce, které nás čekají – Velkopáteční ztišení,
Velikonoční neděli (ranní modlitby na Brnišťáku), Den spolků
v Brništi, pozvání litoměřického sboru BJB na návštěvu našeho
sboru, English camp během letošních letních prázdnin.
Naplánovali jsme program na duben – druhou neděli v dubnu bude po rodinných bohoslužbách společný oběd, sborové shromáždění, poté společný výlet do Sloupu. Také nás čeká Sjezd delegátů
v Praze.
Body na projednání na sborovém shromáždění jsou:
Materiály ke sjezdu delegátů
Výsledek hospodaření sboru za rok 2017 + schválení rozpočtu
na rok 2018
Rozhodnutí, na který fond letos přispějeme v rámci platby členských příspěvků na VV BJB
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Rozhodli jsme o příspěvku na československou konferenci mládeže
v B. Bystrici pro naše mládežníky ve výši 25,- EUR/osobu.
Diskutovali jsme o obnovení setkávání sborové rady.
Podepsali jsme zápisy z předchozích setkání (č. 135, 136 a 137).
Setkání ukončila modlitbou sestra M. Matysová.

Zapsal
Jiří Jíra

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: Pod Boží ochranou
Autor: Neil T. Anderson, Pete a Sue Vander Hookovi
Dr. Neil T. Anderson je zakladatelem organizace Svoboda v Kristu. Pracoval jako vedoucí katedry praktické teologie. Již dvacet let působí jako
pastor.
Budí se vaše dítě v noci s křikem? Třese se strachy, že je někdo
v místnosti? Sužují ho nutkavé myšlenky? Tato kniha vám pomůže odhalit kořeny těchto jevů a zvolit adekvátní přístup. A zjistíte, jak takovým projevům účinně předcházet. V knize naleznete dramatický příběh
o duchovních útocích na život jedné rodiny a o vítězství, které tato rodina prožila.
pro děti:

Název: Další Tomova dobrodružství
Autor: Ursula Marcová
Pokračování úspěšné knihy „Tom a jeho velké dobrodružství“ nás zavede
do zámku dobrého a mocného Krále, ve kterém Tom žije. Právě přišel
loupežnický kmen, ke kterému malý Tom kdysi patřil, a on se je snaží
seznámit s novým prostředím. To odstartuje řetěz dalších Tomových
dobrodružství a objevů.
V kouzelném příběhu pro malé i velké znovu objevíme, jak nás
Bůh přes mnohá úskalí a zápasy vede do svého Království.
Pro Zpravodaj dodala
Růžena Kucová
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Nedělní bohoslužby
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.

vedení a kázání: Jiří Šimek
vedení a kázání: Jiří Šimek+ Večeře Páně
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Šimek
Kázání: Lukáš Stejskal
vedení a kázání: Jiří Šimek

Nedělní škola
pro děti
1.4. Velikonoční slavnost
8.4. rodinné bohoslužby
Slovíčko: Hanka
15.4. Aleš
22.4. Veronika
29.4. Růžena
(program dle příručky)

Dorost
čtvrtek 16:00
5.4. Tom, občerstvení: Filip
12.4. Hana, občerstvení: Mája
19.4. Kristy, občerstvení: Ema
26.4. Tom , občerstvení: Markét
(program dle domluvy)

Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

Téma 3.4.:
volné
Téma 10., 17. a 24.4.:
Pokušení Božích dětí

Pixit
pátek 17:00
6.4. Zpěv a hra
na nástroje s Jirkou J.
13.4. 20.4. dle domluvy
27.4. dle domluvy
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Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 11. a 25.4. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
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AKCE SBORU:
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

1.4.
1.4.
1.4.
8.4.

Modlitební svítání na Brnišťáku, sraz u Oázy v 5:45
Nácvik NŠ, Dorostu a mládeže v 8:45
Velikonoční bohoslužba
Rodinné bohoslužby, společný oběd, sborová hodina, výlet do Sloupu
v Čechách
Středa 11.4. Setkání staršovstva v 19:30
DALŠÍ AKCE:
Pátek 13.4. Koncert pěveckého sboru z Ukrajiny v BJB Liberec od 18hod.
Sobota 21.4. Sjezd delegátů sborů BJB v ČR v Praze
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
3.4.

Růžena Kucová

4.4.

Alena Ptáčková

5.4.

Vlaďka Danzerová

6.4.

Petr Malý

7.4.

Markéta Matysová

17.4.

Geňa Pospíšilová

19.4.

Vít Berko

20.4.

Artur Kuc

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová, martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 26.4.2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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