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Verš pro sbor na rok 2014
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní,
oblečte milosrdný soucit, dobrotu
skromnost, pokoru a trpělivost.
Koloským 3:12
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Milí bratři a milé sestry,
našlo by se toho hodně, co bych vám mohla napsat, ale jelikož je tento
úvodník to poslední, co dávám dohromady v tomto Zpravodaji, vím, že mi
nezbývá moc místa. A tak jen krátce.
V tomto Zpravodaji naleznete výroční sborové zprávy, které se budou schvalovat na Sborové hodině, která se uskuteční v neděli 2.2.2014.
Doporučuji nepřeskočit. Možná se některé mohou zdát dlouhé, ale nejsou
to jen zprávy, ale i svědectví o tom, co Bůh dělá mezi námi.
Tento měsíc nás na půdě sboru čekají dvě zajímavé akce. Jedna
pro dospělé a jedna pro děti a dorost. Pozvánky na ně naleznete ke konci
Zpravodaje. Dospělí, nezapomeňte pozvat své přátele a známé na semináře v rámci Národního týdne manželství. Určitě je na co. Manžele Pavelkovi přece známe, nebudou tu poprvé.
A tak: “Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí.“ Římanům 12:12
V Kristově lásce
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v lednu
•
•

•
•

Setkání jsme zahájili čtením Žalmu 112 a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme program bohoslužeb na únor, diskutovali jsme
další akce, které budou během února a března (Výroční sborová hodina, služba manželů Pavelkových v rámci Národního týdne manželství, seminář Finanční kompas, koncert skupiny Credo aj.).
Probrali jsme body na únorovou sborovou hodinu.
Řešili jsme pastorační otázky.

Zapsal
Jiří Jíra

VÝROČNÍ ZPRÁVY
Zpráva za sbor BJB v Brništi
Rok 2013 byl naplněn společnou prací na Božím díle v církvi i ve světě.
Kdybych měl o všem psát, věcech radostných i bolestných, o všech našich
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setkáních, rozhovorech a službách, popsal bych mnoho papíru. Zmíním
snad jen některé chvíle, které věřím byly a jsou pro mnohé z nás povzbuzením.
Leden byl opět dobrým časem pro společné modlitby s bratřími a
sestrami ze Cvikova (BJB) a Jablonného v Podještědí (ECM) v rámci Aliančního týdne modliteb.
V únoru jsme připravili dvě akce v rámci Národního týdne manželství, jeden večer promítání filmu „ V jednom ohni“ a druhý večer společné
setkání manželských párů ke slavnostní večeři a hrám.
Březen byl časem „ProChrist“. 9 večerů plných hudby, svědectví a
kázání Božího Slova, nejen bratrem Ulrychem Parzanym.
V dubnu nám posloužila koncertem skupina Nitky.
V květnu se náš sborový dům i sborový život zapojil do Noci kostelů.
V červnu jsme zase mohli po dvou letech přivítat manžele Bedsolovi
ze San Diega a prožít požehnaný čas při jejich službě.
V červenci proběhl YMCA tábor pro děti a na přelomu července a
srpna YMCA „příměstský“ tábor s angličtinou, při kterém nám sloužili mladí lidé z New Jersey v USA.
Srpen byl také časem vzniku projektu „Druhá šance“, který vzešel
z potřeb lidí žijících kolem nás, jež se ocitli v hmotné a sociální nouzi.
V srpnu jsme prožili slavnostní křest 3 sester pod širým nebem
v nedalekém rybníce.
Říjen je časem slavnosti Díkůvzdání a v rámci toho vzájemných návštěv mezi naším, libereckým a cvikovským baptistickým sborem.
V prosinci se již tradičně zaplnil náš kostel při půlnoční Bohoslužbě
na Štědrý den. Měli jsme též dobrý čas při Vánoční bohoslužbě na 1.
Svátek a při Silvestrovském posezení.
Byl to nádherný čas, celý ten minulý rok! I mnohé další chvíle si
stále neseme v srdci s sebou a věřím, že nás posílily ve víře a v chození
s Bohem. Poznali jsme nové lidi a budujeme nová přátelství. S některými
jsme se pro změnu v dobrém rozloučili.
Členové našeho sboru jsou stále aktivní ve službě v rámci sdružení
YMCA. Podporujeme svým členstvím již několikátým rokem Českou evangelikální alianci. Ve skupině mužů jsme začali studovat výklady biblických
knih vzešlých z organizace CBSI (Komunitního studia Bible), a stali jsme
se tak součástí i tohoto sdružení, které ač vzniklo před více než 30 lety
v USA, působí již několik let napříč protestantskými sbory i v naší republice.
Rok 2013 byl také zlomový v tom, že jsme na podzim, po mnoha
letech, přerušili intenzivní každodenní modlitebně-postní stráž. Modlíme se
samozřejmě dál. Protože bez modliteb by náš vztah s Pánem Bohem brzo
vyhasl a církev by pozbyla chuti i moci. Kromě modliteb soukromých a
společných při všech našich pravidelných setkáních jsme začali ještě pravidelné setkání, zatím jednou měsíčně druhou neděli odpoledne, pouze
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k modlitbám.
Pane Bože, jsme tady a používej si nás ve službě ke Své slávě a záchraně ještě mnohých lidí. Kéž Tvoje církev v Brništi Ti dělá radost. Naplňuj nás neustále Duchem svatým, ať rosteme vnitřně i navenek. O to Tě
prosíme, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Miloš Matys

Zpráva za staršovstvo za rok 2013
Jako starší sboru se scházíme pravidelně v pondělí před poslední nedělí
v měsíci od 19 hodin.
Na úvod si čteme ze Slov života, hesel JB nebo jiného čtení na každý den, které zakončíme společnými modlitbami. Následuje plánování
služby při bohoslužbách na následující měsíc, projednávání témat a návrhů starších ve věcech služby, pastorace a věcí spjatých se správou sborového domu. Závěrem se věnujeme podnětům, návrhům a připomínkám
od členů sboru či vedení naší Jednoty. Jednání ukončíme modlitbou.
V září proběhly po čtyřech letech opět volby do pětičlenného sborového staršovstva. Zvoleni byli všichni navržení kandidáti: Jiří Jíra, Miloš
Matys, Martina Matysová, Aleš Matys a Milan Dvořák.
Koncem září
opustil
staršovstvo Milan Dvořák. Vzhledem
k nedostatku kandidátů na starší rozhodlo sborové shromáždění, že se
nebudou konat doplňující volby.
Ne vždy jsou jednání jednoduchá, ale s Boží pomocí to zvládáme, i
když možná ne vždy tak, jak by si někteří představovali. Proto jsou potřebné i vaše modlitby.
Za starší připravil
Aleš Matys

Zpráva za domácí skupinky a Rozhovory
nad Biblí
V našem sboru funguje mimonedělní setkávání ke společnému studiu Božího slova a rozhovorům ve dvou rovinách.
Tou první je setkání na půdě sborového domu Oáza v podobě Rozhovorů nad Biblí. Toto setkání je zaměřeno především na studium Božího
slova, ale jelikož je Boží slovo velice praktické i my se dostaneme často
do diskuse o osobních zkušenostech v té či oné oblasti či záležitosti.
Během loňského roku jsme se věnovali na střídačku jeden týden
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Janovu evangeliu a druhý týden knize Skutků. Ve službě se střídají Miloš a
Martina.
Druhou rovinou jsou domácí skupinky, které se setkávají ve středu
v Mimoni, v Brništi (půl roku i v České Lípě do přestěhování Kouřimských
do Brniště) a v Novém Boru. Skupinky neprobíhají všechny najednou, ale
jsou řádně prostřídány dle služby Miloše a Martiny. Ve čtvrtek pak je skupinka ve Stráži pod Ralskem. Ty domácí skupinky jsou naplněny modlitbami, chválou, Božím slovem a sdílením jedni s druhými o naši zápasech,
prohrách i vítězstvích.
Od každého něco z těchto dvou druhů setkávání má skupinka bratrů, která se setkávala jednou za měsíc ve sborovém domě ke studiu i sdílení.
Já osobně vidím tato mimonedělní setkání ke společnému studiu
Božího slova a rozhovorům/sdílení jako nesmírně důležitá a je pro mne
povzbudivé vidět, jak lidé rostou a jejich víra je upevňována právě díky
těmto setkáním, která jsou sice osobnější, ale o to hlouběji nás může Boží
slovo zasahovat a proměňovat.
Chtěla bych také povzbudit ty, kteří nejsou v žádném podobném
setkávání zapojeni, ať zváží, jestli by nebylo dobré k nějaké skupince se
připojit. Začněte tím, že se přijdete podívat. Jen tak zjistíte, zda by vám
to mohlo být přínosem a požehnáním.
Za všechny skupinky zpracovala
Martina Matysová

Nedělní škola 2013
Přemýšlím, jak bych vám nejlépe charakterizoval nedělní školu našeho
sboru v minulém roce. Pro ty, kteří mají rádi statistiky, to shrnu následovně: v minulém roce jsme se scházeli zpravidla každou neděli v počtu dvou
až dvanácti dětí. Vždy probíráme nějaké biblické téma a kutíme.
V minulém roce přibyli dva noví členové, Artur a Antonín. No, a pokud by se vám to zdálo málo, určitě se zeptejte našich nejmenších: co
mají v sešitech, co se naučili za písně, proč mají každou neděli špinavý
prst, nebo proč nemá Artur zavázané boty.
Za vedoucí musím říct, že mám radost, že rosteme s dětmi. Vždy,
když si pro ně něco připravujeme, jsme i my oslovováni Bohem a dovídáme se nové věci, které nám Bůh říká skrze Bibli. Někdy se nám věci zdají
náročné: učení písní, příprava na hodiny, psaní třídnice, nácviky do sboru,
ale musím říct, že to není marné. Jelikož vidím, že to je dobré jak pro
nás, tak pro děti. A k tomu je to i baví.
Na závěr se podělím o zážitek z nedělky. Někdy se nám stane, že
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nestíháme vše, co jsme si na hodinu připravili, a tak tomu bylo i jednu neděli. Shromáždění už končilo, a tak jsem řekl, že se ještě rychle pomodlím. Vždy si sepneme ruce, a kdo chce, na závěr řekne amen. Když jsem
se domodlil, plynule se po mně začala modlit jedna malá holčička, ostatní
byli trochu v šoku, jelikož měli už nastartováno ke dveřím. Vydrželi však a
po modlitbě dokonce prosili, kdy se budou moci modlit oni. Slíbil jsem jim,
že budou mít prostor příště. Možná jste toto svědectví nepochopili, ale
většinou je při společných modlitbách ticho a nikdo se nemodlí. Teď byli
všichni taky rádi, že se modlím jen já a byli už připraveni s hurónským řevem běžet pryč, když náhle přišla modlitba jedné odvážné. Musím říct, že
naše dětské bohoslužby jsou úžasné, a i tato odvážná modlitba byla vedena Duchem Božím.
Modlete se, abychom mohli zažívat i v tomto roce 2014 Boží přítomnost na těchto dětských bohoslužbách, a i za společné rodinné bohoslužby, kde můžeme být všichni pohromadě a zároveň se tak pestře obohacovat.
Za nedělní školu
Lukáš Kuc

Zpráva za dorost a mládež
Jak bylo započato v loňském roce, tak pokračujeme i letos. Tedy Dorost
spojený s mládežníky se schází každý pátek v 17:00 pod názvem
PIXIT=pilgrim+exit (tedy poutník+výjezd, neboli poutník na cestě tímto
světem, který nejde s davem po dálnici, ale cestou úzkou s Kristem).
Ve vedení se střídá ob týden Miloš a Martina.
Na setkáních zpíváme, modlíme se, sledujeme Exit 316, na jehož
téma pak chvíli diskutujeme, a pak hrajeme hry. Někdy to může vypadat
u nás jako děsný zmatek, hukot jak v úle. To proto, že si užíváme to, že
jsme spolu. Učíme se starat jeden o druhého tím, že pro sebe navzájem
chystáme něco dobrého k snědku, a nezapomenout při tom na Vítka, který
má speciální bezlepkovou dietu. Jen málokdy se stane, že hostitel se netrefí až tak do naší chuti a něco zbyde.
Mě osobně nejvíce těší nadšení všech Pixiťáků, s jakým se pouštějí
do úkolů, které jim jsou překládány co se týče služby ve sboru i mimo.
Byli to především oni, kdo dali dohromady scénář ke scénce na téma Díkůvzdání V BOHATSTVÍ I CHUDOBĚ nebo vybrali scénku na Vánoce a vše
připravili pro nácvik. Kromě toho sloužili na Velikonoce, Den matek a před
Vánocemi i v Domě s pečovatelskou službou v Zákupech.
Letos nás čeká pravidelnější služba v podobě Rodinných bohoslužeb.
Zároveň nám docházejí témata Exitu 316, takže musíme najít nový prostředek k poznávání věcí Božího království a diskusím nad nimi. Kéž nám
v tom všem dá Pán moudrost a naše srdce hoří pro Pána víc a víc i díky
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našim setkáním. Prosíme o modlitby.
Za PIXIT
Martina Matysová

Výroční zpráva-svědectví
za chválící skupinku za rok 2013
Milí bratři, milé sestry,
bude již téměř sedm let, co jsem převzal vedení chválící skupinky.
V loňském roce nikdo do skupiny nepřibyl ani z ní nikdo neodešel, ale to
sami dobře víte.
Naučili jsme se několik nových chval, ale stále nacházím ve zpěvnících a i jiných zdrojích mnoho krásných chval, kterým bych chtěl sebe a i
vás naučit. Co se naší skupiny týče, nácviku nových chval by pomohlo více zkoušet, ale je stále obtížné se v nabitém týdnu sejít.
Bohužel se mi v loňském roce nepodařilo udělat Večer chval v naší
vlastní režii, ale bylo to dáno i nedokončenou aparaturou. Nyní, kdy jsme
dokoupili potřebné vybavení (odposlechy, kabel „párák“), můžeme nazvučit více nástrojů a hlasů. Teď už to bude pouze o lidském faktoru, tedy
pustit se do toho. Tak snad do letošních Velikonoc Večer chval bude - kladu si to jako prioritu.
Chtěl bych, abychom nebrali chválu jen jako nějaké “písně“, ale
opravdové vyjádření naší vděčnosti a lásky k Pánu.
A také přemýšlím nad tím, že vás oslovím s anketou, díky které
bych mohl mít lepší přehled o vašich názorech na chvály, uctívání, repertoár, hudbu, naši skupinu.
Za chválící skupinku
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Milí bratři, milé sestry,
nevím, zda jsem neopomenula poděkovat všem, kteří se za mě modlili a
to konkrétně za zkoušky, které jsem nedávno absolvovala. Proto tak činím touto cestou. Zároveň bych ráda poděkovala a sdělila vám, jak si vážím toho, že na mě při modlitbách myslíte v záležitosti kolem mé rodiny.
Moc to pro mě znamená, protože vím, ze v duchovním boji nejsem sama.
A i my jsme velkou Boží rodinou a proto z nás není nikdo sám. Spo-
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juje nás jeden Duch pevným poutem lásky, jehož pečeť nám byla vtisknuta pro den vykoupení. On v nás a skrze nás žije. A upřímná modlitba je
tím zdrojem proudícím k nebeskému trůnu.
Mnoho z nás bratrů a sester prochází různými těžkostmi, tíživými
tlaky života, bolestnými situacemi. Bojujeme na modlitbách za nevěřící
členy našich rodin, blízké a známé. A to vše na nepřátelském území. Někdy se nám zdá, že už nemáme sílu jít dál, protože se nacházíme pod těžkým tlakem životních zkoušek. Sama jsem to prožila mnohokrát. Ten nepříjemný pocit bezmoci, zoufalství a bezvýchodnosti. Tolik jsem v tom
všem byla ponořená, že jsem nedokázala vidět dál než sebe, svoji bezvýchodnou situaci a všechny zlé okolnosti kolem sebe. Všemi smysly zaměřená na toto vše jsem ani nevnímala, že Pán je stále se mnou. Promlouval
k mému srdci. Vše však bylo tak zastřené bolestnými pocity a bezmocí.
Ale Duch Boží je tak trpělivý, laskavý, soucitný a svými provázky milování
mě znovu a znovu přitahoval k Tomu, v kterého jsem uvěřila.
A proto nachází-li se někdo z nás v takových životních situacích, tak
díky Boží milosti, můžeme být provedeni tím vším vítězně. Odvrátit se
od sebe samých a navrátit se vírou na pevný základ PÁNA JEŽÍŠE. A ON
je tím vítězstvím v nás. On nás povzbudí, potěší. Setře nám každou prolitou slzu. Bude se radovat, že jsme se odvrátili od sebe samých, abychom
se mohli rozlétnout k druhým. Začli se spoléhat na NĚHO a čerpat sílu
od NĚHO. A tak v lásce a víře bojovat jeden za druhého. A za ty, kteří
jsou ještě v područí toho Zlého.
Říká se: „Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.“ Zkoušky však
pro ty, jež Bůh miluje, nejsou trestem, ale milostí.
Vlaďka Danzerová
Milí bratři, milé sestry,
18.1.2010 – byla to středa. A víte jak to vím? Ten den začal můj pracovní
život. Do té doby jsem věděl, co je to škola či být doma a přihlášen
na pracáku. 18.1.2010 – den, kdy jsem nastoupil u nás v Johnsnu na noční 12ku. O několik dní později všichni věděli, že jsem křesťan, dostal jsem
přezdívku KAZATEL a tím začal jeden z největších duchovních bojů v mém
životě. Předák mě chtěl vyhodit, práce mi moc nešla, ale díky vašim modlitbám jsem mohl přečkat začátek a Bůh mi nechal tuto práci. A i po 4 letech se tam nadále pokouším být světlem a solí. Jde to kolikrát těžko.
Upadám. Ale není nad to, když máte hromadu práce, nevíte co dřív, jsou
4 hodiny ráno, a přesto všechno lovíte v mobilu Bibli a podáváte kolegům
číst z Matouše či se jim nějak snažite vysvětlit pro nás jednoduché otázky – co dělá Bůh ve 4 hodiny ráno, jak mohla Eva být stvořena ze žebra,
atd. atd.
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Tak jsem vám chtěl poděkovat za to, jak jste mě nesli na modlitbách v mých těžkých chvílích, které jsem prožíval na začátku. Děkuji.
Luboš Kastner
P.S.
Dovolil bych si ještě pár vtipů pro zasmání. Mě velice pobavily, tak snad
pobaví i vás:
Jeden bohatý muž zemře, přijde do nebe a ptá se, zda se může vrátit
na zem pro něco, co tam zapomněl. Jeho přání je výjimečně vyhověno.
Po návratu na zem začne sbírat všechno zlato, které za život získal. Naskládal si zlaté cihly na krosnu a vrátil se do nebe. U vstupní brány se ho
anděl ptá, pro co se na zem vracel, a on mu pyšně ukazuje své zlato.
Anděl odpovídá: „Ale proč sem do nebe nosíš tyhle dlažební kostky?"
(na vysvětlenou: Bible Zj 21:21: „A náměstí toho města je z ryzího zlata
jako z průzračného křišťálu.“)
Přijde papež před své nejbližší a říká: "Společnost Coca Cola nám nabídla 5 miliard dolarů, když místo Chléb náš vezdejší budeme říkat Coca
Cola náše vezdejší. Tak se vás ptám, kdy nám končí smlouva s pekárnami?"
Na konci bohoslužby kněz ohlásil: "Příští neděli bude kázání o lži. Abyste
se dobře připravili, přečtěte si předtím 17. kapitolu podle Marka."
Po týdnu na začátku kázání: "Tak co, kdo si přečetl 17. kapitolu Evangelia podle Marka?" Všechny ruce v kostele se ochotně hlásily... "Tak právě
s vámi bych si rád pohovořil o lži. V Evangeliu svatého Marka žádná 17.
kapitola není."

ZNÁTE JI?
POD OBLAKEM
Ludmila Hallerová
Sestra Hallerová napsala velice čtivě své životní svědectví. Píšu několik
jejich vlastních vět, abych vás povzbudila k přečtení knihy:
„Trvalo dost dlouho, než mi došlo, že seniory Pán Bůh zachovává
kvůli předávání vzpomínek a svědectví o Božím působení v lidském životě doma, v církvi, v obci, v národě… Nabyla jsem přesvědčení, že každý
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životní příběh je zajímavým románem… Tak ať je kniha mých vzpomínek
obětí díků Tomu, kdo si mne vymyslel a „od života matky“, jak říká žalmista, se mne ujal a nikdy mne neopustil, i když o mně se to říci nedá. I
o tom je to vzpomínání.“
Při závěrečné zkoušce na biblické misijní škole ve Švýcarsku dostala otázku: vyjmenovat všecky možnosti misijní práce v Československu.
Už myslela, že řekla vše, když jí zkoušející řekl: „Ještě něco jsi zapomněla. MODLITBA, dítě, modlitba. To je zásadní služba. Ovoce naší služby je
výsledek buď našich modliteb, nebo těch, které za ně vysílají druzí.“
Narodila se v r. 1928 ve Vsetíně. Po vystudování Biblického institutu sloužila jako kazatelka na Slovácku. Vystudovala též zdravotní školu a
mnoho let pracovala jako zdravotní sestra. Od konce 60. let překládala
křesťanskou literaturu a podílela se na jejím samizdatovém vydávání a
distribuci. Přeložila přes 70 titulů knih. Od r. 2000 organizuje a provází „
zájezdy lásky a solidarity“ do Izraele, přednáší v církvi o Izraeli a dalších
tématech. V r. 2001 založila semináře křesťanské psychiatrie a pastorace. Ve svých 85 letech nepolevuje ve věrné službě Hospodinu.
Kniha vyšla v r. 2013 před Vánoci. Vřele doporučuji k přečtení.
Růžena Kucová

NÁRODNÍ

TÝDEN MANŽELSTVÍ

Tipy pro vaše manželství
•
•
•
•
•

Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí.
Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života.
NTM je týdnem, kdy to vyzkoušíme v našem manželství.
Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo.
Alespoň pro jeden jediný den, udělejme svého partnera, partnerku, středem našeho
malého životního vesmíru - a uvidíme velké věci.

„Ohromné maličkosti“
„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“

G. K. Chesterton
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Národní týden manželství s podtitulem „Malé kroky k velkým vztahům“
přinese opět ve valentýnském týdnu od 10. do 16. února desítky akcí,
setkání, kurzů a kreativních způsobů, jak tvořit jedinečná manželství, a
bude příležitostí si připomenout, proč je manželství přes všechny problémy a zápasy stále něčím jedinečným.
Týden bude zahájen tiskovou konferencí v pondělí 10. února
od 10:30 na Ministerstvu práce a sociálních věcí a proběhne pod záštitou
náměstka Jana Dobeše. Na tiskové konferenci kromě dalších řečníků vystoupí například spisovatel a psychiatr Max Kašparů nebo herečka a moderátorka Ester Janečková.
„Miroslav Horníček kdysi prohlásil, že: „Manželství je úsilí a čin. Či
řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a
trpělivosti.“ A tento ročník bude právě o těch ohromných maličkostech,
které mohou často znamenat nesmírně mnoho pro to, aby naše manželství neztratila jiskru a lehkost. Chesterton, od kterého jsme si vypůjčili
letošní téma, věděl, že dva není dvakrát jedna, ale tisíckrát jedna – tisíc
okamžiků, kdy se dva stávají jedním, v úsměvech, dotecích, darech, porozumění, odpuštění, zápasech i službě jeden druhému. Tyhle ohromné
maličkosti tvoří naše velké vztahy,“ řekl k tématu NTM jeho mluvčí Jan
Frolík.
Svou podporu NTM opět vyjadřují i politici. Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda poslaneckého klubu
Top09 Petr Gazdík vyjádřil svou podporu osobním dopisem: „Iniciativu
Národní týden manželství sleduji již několik let a fandím jí. Ve svém
osobním životě mám neuvěřitelné štěstí, neboť už 12 let žiji ve šťastném,
spokojeném, láskyplném, zkrátka dobrém manželství. Byť to může znít
jako fráze, považuji manželství za loď, která se sice může občas zhoupnout, ale přesto nás stále bezpečně veze dál, přes někdy rozbouřené moře. O to větší radost mám, že na palubě té naší lodi přivítáme letos dalšího plavčíka.“
Po celé České republice se místní komunity, občanská sdružení,
církve, rodinná a mateřská centra, zástupci měst a obcí i jednotlivci
chystají do NTM zapojit. V Karlových Varech proběhne NTM pod záštitou
primátora Ing. Petra Kulhánka. V Mladé Boleslavi proběhne NTM pod záštitou náměstka primátora a poslance PČR Ing. Adolfa Beznosky a v průběhu týdne budou mít manželé příležitost buď soukromě, nebo před svými svědky a s doprovodem varhan obnovit svůj manželský slib v sále
společenského domu Lávka.
Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň
jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny.
Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho
hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Národní týden manželství
vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v sou-
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časné době se připravuje v dalších 21 zemích světa.
www.tydenmanzelstvi.cz
Pro Zpravodaj dodala
Kamila Matysová
(Kamila také doporučuje článek Dana Drápala na www.dan-drapal.cz „Co
víme špatně“. Bohužel se nevešel na stránky tohoto čísla. Pozn. Redakce)

FINANČNÍ KOMPAS
Seminář Finanční kompas
Rád bych vás informoval o biblickém studiu financí, kterého se může
zúčastnit každý, kdo má zájem o problematiku financí, správy majetku,
dluhů atd. To vše z pohledu Písma.
Studium by začalo během února (termín bude domluven se zájemci
na sborové hodině 2.2.2014), jedná se o 10 setkání, tedy celkem 10 týdnů.
Seminář bychom vedli spolu s Veronikou, ovšem nikoliv jako vyučující, ale jako moderátoři a zároveň jedni ze studujících.
Další informace k semináři:
•
studium je pro jednotlivce i manželské páry, bohaté i chudé, mladé i
starší
•
každý účastník by měl být přítomen na minimálně osmi z deseti setkání
•
doporučujeme si před zahájením studia přečíst knihu Peníze až na
druhém místě, která vám poskytne solidní přehled všeho, co je obsahem studia a uvede vás do dané problematiky (posledních pár kusů dostupných u M.Matyse)
•
studijní materiály stojí účastníka 200,- Kč (Příručka+Pracovní sešit)
•
studijní skupina bude mít max. 10 účastníků
Co studiem získáte?
•
navázání bližšího vztahu s Bohem
•
více času stráveného při studiu Bible
•
větší odhodlání modlit se za druhé lidi
•
snížení dluhu
•
zlepšení finančních dovedností
•
nárůst úspor
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Pokud vás to zaujalo, chci vás povzbudit, abyste do tohoto studia vstoupili.
Jiří Jíra

DRUHÁ ŠANCE
„Druhá šance“
Křesťanská komunita nabízející pomoc lidem
v sociální a hmotné nouzi
Od prvních myšlenek, které vedly ke vzniku tohoto projektu, již uplynulo
několik měsíců. V mém srdci se tato vize začala konkrétněji utvářet již
před rokem, v únoru 2013. Stejně tak se tato vize děje i v srdci mé manželky.
Teď jsme v situaci, kdy pomáháme přibližně 20 lidem z Brniště, dospělým i dětem, mužům i ženám. 8 z nich poskytujeme bydlení, všem
pak jídlo, radu a duchovní vedení.
Písemná podoba projektu a vše, co k tomu patří po stránce právní
a smluvní, se ještě stále tvoří. Nyní to vše zaštiťuji svou vlastní pozicí
pastora sboru BJB v Brništi.
První pracovní schůzka potenciálního týmu (ve složení: Miloš a Kamila Matysovi, Milan a Lucka Dvořákovi, Daniela Cincibusová, Lenka
Klicperová) se sešla 16. listopadu 2013. Druhá pracovní schůzka (ve složení: Miloš a Kamila Matysovi, Daniela Cincibusová, Karel Kuc) se sešla
12.1.2014. Stále se tým služebníků pro tento projekt utváří. Rád bych
zapojil i další, občas se někoho z vás zeptám, ale budu rád i za vaše zeptání a nabídnutí se.
Potřeby lidí jsou však tady a teď (ve smyslu nasytit hladové a obléknout nahé, podle Ježíšových slov z Matoušova evangelia z 25. kap.
verše 31 až 46) a v rámci možností jim tedy sloužíme.
Pomáháme v oblasti sociálně-právní, ve spolupráci se sociálními
odbory v České Lípě a v Mimoni. Pomáháme v hledání práce a povzbuzování k ní. Pomáháme s vyřizováním chybějících dokladů. Pomáháme hospodařit s vydělanými penězi. A samozřejmě pomáháme v akutní potřebě
s jídlem a teplem (tzv. „chodíme na dřevo“). Ohledně jídla teď navazujeme spolupráci s PBL (potravinová banka Liberec).Samozřejmě vedení lidí
k poznání Boha, skrze vztah s Ježíšem Kristem, je základem této služby.
Jsem vděčný za všechny vás, kteří se nějak na této pomoci podílíte. Modlitbami, radami, darem, ať už finančním či nějakým jiným hmotným, a také tím, že navazujete osobní přátelské vztahy s těmito lidmi,
našimi bližními, a zvete je třeba na oběd,… a hledáte spolu se mnou po-
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moc a řešení, tak aby to mělo smysl.
Moje služba v tomto projektu nyní sestává ze dvou způsobů pomoci – ze sociálního bydlení (poskytnout lidem střechu nad hlavou) se sociálním podnikáním (poskytnout práci za jídlo, nebo nějaký jiný druh výdělku) a z terénní služby především v rodinách, kde nemají co jíst, čím topit,
jsou třeba bez elektřiny a ve velkých neřešených dluzích, děti nemají na
svačiny ani na školní oběd, apod.
Doposud náklady na poskytované bydlení (v domě č. 30, v BrništiHlemýždí, který mám ve vlastnictví a nachází se hned vedle mého rodinného domu) činily 22.150,-Kč. Protože je to dům, který jsem převzal
ve velmi špatném stavu, další nemalé akutní náklady s ním budou ještě
spojené.
Náklady na poskytovanou potravinovou pomoc doposud činily bezmála 12.000,-Kč. A další nepřímé náklady spojené s cestami,
s vyřizováním dokladů a sezením se sociálními pracovníky a pomocí
se splácením dluhů činily kolem 5.000,-Kč.
Celkem od září 2013 ke koci ledna 2014 činily náklady cca 39.150,-.
Toto dotuji zatím z těchto zdrojů:
Z vlastních, ale velmi nízkých, příjmů samotných potřebných lidí (6.436,Kč)
Z darů jednoho přítele z Prahy (2.000,-Kč)
Z darů členů brnišťské církve (přispěly 2 rodiny částkou 13.250,-Kč)
Ze svého vlastního obchodu s knihami (ten zbytek…)
Budu a jsem vděčný za jakoukoliv nabídku pomoci z vaší strany. Již mám
od někoho přislíbené nějaké vybavení pro sociální bydlení, případně oblečení. Dále budu vděčný za stavební materiál (po dohodě) a vybavení dílny
potřebným nářadím (k opravě a údržbě domu i zahrady)
Také budu vděčný za finanční dary, které mi můžete předat buď
osobně, nebo poslat na účet č.: 161173535/0600 se zprávou „Druhá šance a (Vaše jméno)“
Ve službě spolu s Vámi v Kristu,
Miloš Matys

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Dej, ať zakouším tvou spásnou přítomnost
Anselm Grün
Pane Ježíši Kriste, seslal jsi nám svého Ducha,
aby v nás přebýval a žil.
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Děkuji ti, že sis ve mně vybudoval příbytek a že
necouvneš před vnitřním zmatkem mého
srdce ani před mými rozháranými pocity.
Prosím tě, dej mi zakusit svou uzdravující a
milující přítomnost tak, abych byl osvobozen
od skličující blízkosti lidí, kteří ode mě něco
očekávají a kteří se snaží se mnou manipulovat.
Když ty přebýváš ve mně, jsem i já sám u sebe
doma, nalézám svůj vlastní střed a objevuji,
kým ve skutečnosti jsem.
Dopřej mi zakusit osvobození, jež prožil svatý
Pavel, že už nežiji já, ale ty ve mně. Dej, ať
z této zkušenosti vzejde světu dobré ovoce.
Převzato z knihy A. Grün: Moje modlitební kniha (KNa 2011)

Děkuji Bohu za sborovou rodinu, za blízkost a za vše dobré, co se mohlo v
loňském roce uskutečnit. Prosím, abychom se dokázali navzájem povzbudit a také poučit se a vyrůst v tom, co zrovna neklaplo na první dobrou. S
vděčností za zaslíbení Ježíšovy přítomnosti mezi námi se těším na to, co
nás čeká v nové sezóně, prosím, abychom mohli žít s radostí a lehkostí,
zbaveni břemen, a aby tahle naše radost byla důvodem dalším lidem ptát
se po Bohu, původci všeho dobrého.
Hana Kucová
Modleme se za:
Práci s potřebnými v Brništi a za finance k tomu potřebným
Uzdravení Jiřího Jíry, který je po operaci kolene
Otce Shirley Bedsole, který má rakovinu, ale není věřící
Výroční sborovou hodinu
Národní týden manželství a semináře v našem sboru
YMCA Turnaj deskových her

•
•
•
•
•
•

Tato nová rubrika je otevřena příspěvkům od všech čtenářů, podnětům k modlitbám a vděčnosti.
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VI. ROČNÍK MEMORIÁLU
JANA AMOSE KOMENSKÉHO
přijďte si s námi v sobotu 1. února 2014 v Žacléři připomenout 386.
výročí nuceného odchodu bratrských exulantů z vlasti.
Sraz je v 11,00 hod. u železniční zastávky, vzpomínkové setkání u
památníku J.A.Komenského na Růžovém paloučku
Srdečně zve občanské sdružení Exulant
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Nedělní bohoslužby
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.

vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
Nedělní škola
vedení: Martina Matysová
pro děti
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
2.2. Aleš M. (Kristy)
kázání: manželé Pavelkovi
9.2. - (Slovo k dětem Lukáš K.)
vedení: Martina Matysová
16.2.
Hana K. (Vítek)
kázání: Miloš Matys
23.2. Růžena K. (Ondra)

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 4. a 18.2. Janovo evangelium
11. a 25.2. Skutky/Římanům

Smíšená skupinka:
12. a 19.2. v 18:00
(kde bude upřesněno po domluvě)
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 27.2. v 19:30
Skupinka v Mimoni:
středa 5. a 19. v 18:00 u Hany Šulcové
Skupinka v Novém Boru:
středa 12. a 26.2. v 17:00 u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
čtvrtek v 17:30 u Berkových

Pixit
pátek 17:00
7.2. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Numeri 20,21,22

14.2. Martina
(obč. Kristy+Bety)
Číst Numeri 23,24,25

21.2. Miloš
(obč. Květa+Petra)
Číst Numeri 27,31

28.2. Martina
(obč. Martina)
Číst Numeri 35,36
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AKCE SBORU:
Neděle 2.2.
Neděle 9.2
Neděle 9.2.
14.-16.2.
Pondělí 17.2.

DALŠÍ AKCE:
Sobota 1.2.
Čtvrtek 13.2.
Sobota 22.2.

Výroční sborová hodina po skončení bohoslužeb a společném
obědě
Rodinné bohoslužby (Nácvik dětí z NŠ v 9hod)
Modlitební setkání v 17:00
Přednášky a semináře v rámci Národního týdne manželství
viz pozvánka uvnitř časopisu
Setkání Staršovstva v 19:00

Vzpomínkové setkání exulantů u památníků J.A.Komenského
na Růžovém paloučku v 11:00
YMCA Klub deskových her Fajjún
Dětský turnaj deskových her od 8:30

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
3.2.

Elisabeth Matysová

20.2.

Jiří Korolus

28.2.

Lucie Dvořáková

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová
martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Hana Kucová
Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 20.2.2014
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