únor

7. ročník

březen 2014

'Duch Hospodinův jest nade mnou;
proto mne pomazal, abych přinesl chudým
radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil
zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu,
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.'
Lukáš 4:18-19
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ÚVODNÍK

Milí bratři a milé sestry,
zimy jsme si letos moc neužili. Někteří jsou rádi, jiní - hlavně děti - truchlí
a sní o troše sněhu či ledu k zimním radovánkám. I já se přiznám, jsem
trochu rozladěná tou zimou nezimou. Pravda, zimu mám ráda především
doma v teple za oknem, ale nějak mi chybí to kochání se bílou barvou.
Komu z vás to také chybí, pojďme se kochat bílou, i když trochu jinak.
Zavři oči a představ si bílou barvu. Co se ti vybaví za věc? Citronová
zmrzlina, bílé tenisky, tenis, papír, mráčky, bílé auto…?
V Bibli se bílá barva objevuje při různých příležitostech. Tak například bílá skvrna na kůži či bílá ruka byly znamením malomocenství - onemocnění kůže, kterému je v zákoně Mojžíšově věnována dlouhá sekce informací a instrukcí. To ale není věc, kterou bychom se chtěli kochat. Přesto se kochat můžeme, jen trochu jinak. Přestože malomocenství byla věnována slušná část zákona, v Bibli nenajdeme záznam o uzdravení malomocenství mezi Izraelci. Jediný, kdo byl uzdraven, byl Náman, ale ten byl
pohanem a toho se zákon netýkal. A tak se uzdravení z malomocenství
stalo znamení Mesiáše. Jediný, kdo mohl uzdravit z malomocenství, byl
Mesiáš. Jediný, kdo uzdravil z malomocenství byl Ježíš. On je Mesiáš!!! On
má moc uzdravit, spravit, zachránit i to, co se zdá nemožné.
Většinou když se v Bibli mluví o mouce, mluví se o ní jako o bílé
mouce. Mouka je určitým symbolem jídla - z mouky se peče chléb, rohlíky… I mana, pokrm, který jedli Izraelci 40 let putování na poušti, měla bílou barvu a nahrazovala jim chléb. Mana, pokrm z nebe, i mouka pro pečivo či knedlíky, je darem od Hospodina. A tak se nám v této souvislosti
s bílou barvou může vybavit verš z Matouše 6:25-34:
„Nemějte starost o svůj život, co budete jíst,… váš nebeský otec ví,
že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a
spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno…“
Bílá barva se nám může stát symbolem Boží péče o náš život.
Další bílá symbolika v Bibli spočívá v bílém oděvu. Daniel, když viděl
ve vidění Boha, popisuje ho takto:
...Jeho oblek byl bílý jako sníh…
Daniel 7:9
Pán Ježíš na Hoře proměnění - jeho oděv byl najednou zářivě bílý. Jako by
bílá byla barvou Boží. Jan vidí ve Zjevení Ježíše, jehož hlava i vlasy jsou
bílé. Vidí ho na bílém oblaku, vidí ho, jak jede na bílém koni… Říká se, že
bílá je symbolem čistoty. Kdo jiný je opravdu čistý než Bůh.
Bílá je barva Boží, ale i barva spasených. V Bibli najdeme výzvu
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k získání bílého oděvu od Krista (Zj 3:18), ale i obraz těch, kteří jsou spaseni a již se nachází v bílých rouchách před Božím trůnem, v Boží přítomnosti, a Boha oslavují a klanějí se Jemu.
Bílá je i barva zaslíbení v knize Zjevení :
„Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének,
a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než
ten, kdo je dostává.“
Zjevení 2:17
„Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu
z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před
jeho anděly.“
Zjevení 3:5
Když se řekne bílá barva, kromě sněhu se mi vybaví svatba. Tedy hlavně
ta tradiční, kdy nevěsta je v bílém. Bible mluví o církvi jako o nevěstě.
Takže bílá by měla být barva církve. Ale tady na zemi to nejde, protože
církev je plná omilostněných hříšníků, kdy nikdo z nás není dokonalý, tedy
ani církev. A především, každý z nás musí dojít až do cíle. Pak teprve bude
svatba. Svatba plná spasených hříšníků oděných v bílý šat a s bílým kamínkem v ruce. Uprostřed nich bělostný Ježíš, plný lásky, radosti a pokoje. To bude krása. Chci být tam a užít si to. Na naši svatbu s manželem si
moc nepamatuji. Uběhlo to nějak rychle, člověk byl nervózní, a tak si to
ani tak moc nevychutnal. Někde mám videokazetu z našeho svatebního
dne. Asi bych se měla na to kouknout dřív, než budou videopřehrávače
pouze v muzeích jako překonaná technika, a alespoň tak si ten den nejen
připomenout, ale i vychutnat. A Kristovu svatbu s jeho nevěstou církví si
nechci nechat ujít, ale naopak si ji chci plně vychutnat. Tak snad se tam
všichni sejdeme. Stačí jen vytrvat na cestě víry až do konce.
Omlouvám se za poněkud delší Úvodník. Minule byl moc krátký a
tentokrát příspěvků není tolik a tak jsem se rozepsala, protože mi ta bílá
tu letošní zimu opravdu chybí. O bílé barvě nemusíme jen snít. Je realitou
v mnoha ohledech. Jen je objevit. A tak nyní můžeme žít v radosti, že Ježíš je Mesiáš, v pokoji, bez starostí, protože náš život je v Jeho rukou, a v
naději, že když dojdeme až do cíle, čeká nás bílý kamínek s novým jménem od Boha, bílé roucho spasených a svatba beránkova, kde to spolu
pěkně rozjedem.
V Kristově lásce
Martina Matysová
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OHLASY ZE STARŠOVSTVA

Ohlasy ze setkání staršovstva v lednu
•
•

•
•
•
•
•
•

Setkání jsme zahájili čtením z knihy Vírou k vítězství a společnými
modlitbami
Martina informovala o tom, že se v našem sboru uskuteční výstava s názvem Blahoslavení. Jedná se o výstavu fotografií a výtvarných prací ze života lidí s postižením. Výstava bude probíhat
od 1.4.2014 do 22.4.2014, otevřeno bude vždy v úterý, pátek,
sobotu od 15.00 do 18.00. Děkujeme sestře Růžence Kucové, která je ochotna v tyto dny být přítomna pro návštěvníky. Výtěžek
z dobrovolného vstupného z této výstavy půjde na potřeby Dětského centra Paprsek, které je zřizovatelem této výstavy.
Jirka informoval o započaté práci na nových webových stránkách
sboru. Ty nám tvoří br. Adam Novozámský.
Probrali jsme plánované akce - koncert skupiny Credo během Velikonoc, Noc kostelů, službu br. Libora Michálka.
Naplánovali jsme program na březen.
Zabývali jsme se pastoračními otázkami.
Podepsali jsme zápisy č. 81 a 82 z minulých setkání.
Na závěr jsme se modlili za členy sboru.

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Tímto vyprávěním bychom chtěli poděkovat Bohu, že nás chránil a chrání
na všech cestách.
Měli jsme porouchané auto. Už delší dobu – asi půl roku – byl vzadu u auta vždy po zastavení cítit benzín. Vždycky mě to znepokojovalo,
ale když manžel zkoumal, kde by mohla být závada, nic nebylo vidět, tak
jsme tomu nevěnovali pozornost. Navíc byl 4 měsíce bez práce a nezbývala ani koruna na servis či opravy. Takže jsme to odkládali.
Poslední měsíc se však přidala další závada, něco nám při jízdě neustále klapalo, mohlo to souviset s brzdami nebo s koly. Byli jsme nuceni
to řešit. Bohouš zajel k automechanikovi a přednesl mu oba problémy.
Automechanik auto prohlédl. Díval se pod zadní sedačku, kde je nádrž.
Když sundal kryt víka od nádrže, tak kolem el. kabelů byl vyteklý benzín,
který nám takto neustále po kapkách unikal, aniž bychom cokoli tušili.
Kdyby nastal zkrat, už jsme nemuseli být mezi živými. Určitě není zbyteč-
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né, že se před každou jízdou modlíme – ať už za to, ať nám stačí benzín,
anebo ať v pořádku dojedeme. Automechanik říkal, že jsme měli velké
štěstí, že se něco nestalo, že by se s tímhle bál jezdit. Když mi to Bohouš
doma vyprávěl, měla jsem velkou bázeň a pokoru, když jsem si uvědomila, jak nemáme svůj život v rukách a jak je Bůh úžasný, že se nám nic
nestalo. Navíc, ta druhá závada byly staré poškozené brzdové destičky a
bylo potřeba vyměnit kompletně celé brzdy, přední i zadní.
Je–li Bůh tak velký, že nás zachoval při životě, pak věřím, že nám
dá zvládnout tu velkou opravu, která stála 13 tisíc i s technickou kontrolou. Nejsem ráda, že si zase musíme půjčit, ale věřím, že to s Božím požehnáním zvládneme a splatíme. Nic jiného než věřit nám opravdu nezbývá. „Pane, ty vidíš náš život, ty vidíš náš napjatý rozpočet, prosím, postarej se o nás. Náš život je ve tvých rukách.“
Žalm 13, 6:
Já v tvé milosrdenství však doufám,
Moje srdce jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu,
Neboť se mě zastal.
Martina a Bohouš B.

TROCHA HUMORU
Ráno po svatbě v Káni Galilejské... Hosté se pomalu probouzejí, většina
z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště "přejásaný a přepitý" muž
prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu..." Ježíš se zvedne,
že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."
Sedí babička v parku na lavičce a modlí se: „Pane, já už jsem zase nevyšla s důchodem, pošli mi prosím nějak stovku." Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: „Prosím vás, babičko, přece nebudete věřit takovým pověrám... Tady máte padesátikorunu a už se nemodlete." Babička chvilku
počká, až se onen muž vzdálí a pak říká: „Děkuju Ti, Pane. A příště mi to
prosím neposílej po takovém neznabohovi.“
Dav lidí přivede před Ježíše ženu a lidé říkají: „Tato žena zcizoložila a zákon nám nařizuje takové ukamenovat. Co říkáš ty?" Ježíš odpoví: „Kdo z
vás je bez viny, hoď první kamenem." Dav se pomalu rozchází, když tu
přiletí kámen a trefí ženu do hlavy. Ježíš se otočí a povídá: „No tak, mami."
Na netu našel a s námi se podělil
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ZNÁTE JI?

Tim Guénard
V ringu s Bohem
příběh obrácení slavného boxera
„To, co vyprávím na těchto stránkách, jsem prožil...
Své svědectví jsem vydal až po smrti svého
otce, z úcty k tomuto muži, kterého jsem chtěl
zabít a kterého jsem se naučil milovat...
Můj život je stejně pošramocený jako můj
obličej. Jen na obličeji spočítám sedmadvacet zlomenin. Třiadvacet je jich z boxu, čtyři od mého
otce.
Já, syn alkoholika, opuštěné dítě, jsem
uštědřil osudu ránu. Vzepřel jsem se genetice.
Svědčím o tom, že odpuštění je nejtěžší čin. Nejvíce hodný člověka. Můj nejkrásnější boj.“
Toto je jen několik úvodních vět z této knihy. Více není třeba dodávat.
Přečtěte si ji sami.
Doporučuje
Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
Evangelium
Chci ti ukázat, o čem je evangelium. Ať si to chceš přiznat nebo ne, jsi ve
vzpouře proti živému Bohu. Je to tvá přirozená povaha. Proč? Protože jsi
se narodil v hříchu. Nacházíme se ve vězeňské cele. A je zapotřebí si uvědomit Boží milost, milost předcházející našemu rozhodnutí, abychom si
uvědomili, že jsme ztraceni a sami se ven nedostaneme. Blížíme se do záhuby rychle. Nepřítel má díky naší vzpouře proti Bohu právo nám v životě
ubližovat a pronásledovat nás.
Takže jsi za mřížemi ve vězení. Nemůžeš ven. Tyhle mříže jsou silnější než cokoliv, co jsi dosud poznal. Jsou neproniknutelné. Není cesty
ven. Jsi odsouzen ke zkáze. Protože až na konci nepřítel přijde, tak s te-
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bou skoncuje, protože na to má právo. A každou minutu si vychutná.
Ale najednou vchází tvůj přímluvce. Mocný muž. A stojí mezi
tebou a žalobcem. A bere na sebe ránu, která právem patřila tobě. Bere
úder, který byl zamýšlen pro tebe. Je to neskutečné: On byl rozdrcen. On
opravdu zemřel. BŮH PRO TEBE ZEMŘEL! Nad tvou celou byl vždy nápis:
ODSOUZENÝ. NA VĚKY ODDĚLENÝ OD BOHA. VINEN. A najednou přichází
změna, když si uvědomíš, co pro tebe udělal JEŽÍŠ KRISTUS. Nyní je tam
napsáno: OSPRAVEDLNĚN. VYKOUPEN. SPASEN.
Ale je tady další problém. Většina z nás skončila s dobrými zprávami právě zde. Krev Ježíše Krista byla prolita a On byl zabit. Chci, abys věděl, že to jsou neuvěřitelné zprávy. Ale ty jsi stále ve vězení. A tak chválíš
Boha z vězeňské cely a stále říkáš:
„Díky za tvé odpuštění, díky, že jsi změnil nápis nad mou celou.“
A Boží slovo říká: „Můžeš se kouknout na ty dveře cely z venku.
Protože má krev byla prolita za více než jen odpuštění.“
Odpuštění je cesta, kterou připravil, abychom byli svobodni. Ale
nezajímá ho jen vypořádat se s následky hříchu nebo s trestem za něj.
On vyřešil problém hříchu. Dveře jsou odemčeny. Jen za ně zaber. Nadechni se čistého vzduchu svobody, života v Kristu Ježíši.
Když vyjdeš z vězení, venku čeká kočár. Před ním stojí královi vyslanci a řeknou: „Král tě zve do své přítomnosti.“
Uvědomíš si, jak je to bizarní, když ti dojde, že jsi byl povstalec.
Že sis to vůbec nezasloužil. Živý Bůh za tebe doslova položil život a teď tě
vysvobodil. A ten samý Král tě teď zve do své přítomnosti. Máš chuť se
zeptat: „Určitě máte toho pravého? Já jsem povstalec. Postavil jsem se
proti svému Bohu. Plivl jsem mu do tváře. Jak by mohl chtít mě?“ Ale Král
tě očekává.
Nasedneš do kočáru, a zatímco vjíždíte do Království, rozhlížíš se,
kde by tě mohli vysadit. Hledáš chudinkou čtvrť a ptáš se:
„Kam mě to vezete?“
„No, přece do blízkosti samotného Krále. Chce, abys žil tam, kde
žije i On.“
Nejen trest, nejen problém hříchu, ale pozvání do Jeho blízkosti.
Ale když vjíždíte, vyslanci řeknou:
„Chce tě adoptovat jako své dítě.“
„Mě? Jako své dítě?“
Ano, zve nás a přitahuje nás do své blízkosti, aby s námi sdílel své
srdce.
Do Jeho blízkosti přicházíš úplně zlomený, zlomený před tím, co pro
tebe udělal.
„To si nezasloužím! Proč jsi to pro mě udělal?“
„MILUJI TĚ A MÁM PRO TEBE POSLÁNÍ.“
„Pro mě? Ty chceš, abych pro tebe pracoval?“
„Ano, chci, abys pro mě pracoval. Chci, abys mě zastupoval.“
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„Dobře. Rozhodně ano. Cokoliv pro tebe můžu udělat, jen řekni.“
„Chci, abys šel zpět do toho vězení, ze kterého jsem tě vysvobodil,
protože je tam mnoho dalších, kteří potřebují slyšet o MNĚ a MÉ LÁSCE a
o MÉ PRAVDĚ. Půjdeš tam kvůli mně?“
„Ano, bez váhání. S vděčností Ti budu sloužit.“
„Musím tě ale varovat. Vysílám tě, ale budeš jako ovce mezi vlky.
Zabijí tě. Zničí tě. Budou tě nenávidět, pronásledovat, udělají cokoliv, aby
ti ublížili.“
„Ano, jdu do toho, Bože. Je mi to jedno. TYS ZA MNE PROLIL SVOU
KREV. S radostí proleji svou krev pro tebe. Vezmi si mou krev, mé tělo.
Nalož se mnou, jakkoliv chceš. Jsem ti zavázán. Vezmi si mě, Pane Ježíši!
Vyšli mě!“
Poslání. Nejen trest, nejen problém hříchu, nejen pozvání do Jeho
blízkosti. Nejen adopce jako syna nebo dceru Krále králů, ale jsme posláni, abychom Jej zastupovali. Chci, aby sis uvědomil, že je to výsada nad
všechny výsady. Nést totéž jméno, tentýž obraz, nést reputaci VŠEMOHOUCÍ BOHA.
A On říká:
„Žádám tě, abys šel. Jdi, čiň mi učedníky ze všech lidí. Jdi a nestyď
se za mé evangelium, ale hlásej ho všude. Jdi a zachraň ztracené v síle
MÉHO JMÉNA, neboť nebyl snad zabitý Beránek hoden odměny svého utrpení?“
„Půjdu.“
A když už se chystáš vyjít na cestu s Jeho požehnáním, On řekne:
„Zastav! Počkej! Je tu ještě jedna věc.“
Nejen trest, nejen problém hříchu, nejen pozvání do Jeho přítomnosti, nejen adopce za syna nebo dceru Krále, nejen poslání. Toto je vyvrcholení. Pokud si myslíš, že tohle je dobré, to všechno se nemůže měřit
s tím posledním. Je to tak ohromující, tak mimořádné. Tak úžasné. A toto
je pravda, která převrací svět naruby.
„Než půjdeš. To, co tě posílám vykonat, je nemožné. Já vím. Pokud
se budeš snažit ze své síly, tak selžeš.“
„O to se nestarám. Udělám, cokoliv řekneš. A jestli chceš, abych
tam šel a prostě zemřel, tak půjdu.“
„Ale já tě posílám, abys byl vítězem. Mé děti neprohrávají. Dáš-li mi
své tělo, vejdu a učiním z něj svůj domov. A ze tvých rukou udělám své.
A ze tvých nohou udělám své. Vezmu tvá ústa a budou mluvit MÁ SLOVA.
Vezmu tvé oči a ony najednou uvidí a já chci, aby v tom světě bylo viděno. A vezmu tvé srdce z kamene a učiním z něj srdce z masa. Takže bude
tlouct pro to, co tíží mé srdce. A bude ti záležet na těch věcech, na kterých záleží MNĚ. A ze tvých modliteb se stanou mé modlitby. A tvůj život,
tvé postoje a tvé chování, každá minuta každého dne... bude samotného
Boha. Dovolíš mi převzít tvůj život?“
Protože pak půjdeme do tohoto světa jako malí beránci s tvářemi
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lvů. Protože živý, svrchovaný a všemohoucí Bůh přebývá uvnitř svých
dětí. A když stojíme a vlčí smečka nás obklopuje, stojíme v moci a
ve jménu Ježíše a nezalekneme se a nedáme se na útěk, protože jsme
nevyšli do války prohrát. Vyšli jsme do světa i pekla, jsme malé heboučké ovečky. Jeho ovečky přemůžou smečku vlků. Evangelium přemáhá
všechny mocnosti světa i pekla. A celému světu dáváme na odiv podivuhodnou Boží moudrost, že On vládne, a přestože se zdáme být slabí, a
přestože přirozeně i fyzicky slabí jsme, duchovně je větší TEN, který je
v nás, než ten, který je v tomto světě. To jsou dobré zprávy! A je to o
tolik lepší než to, co se dneska rozdává v církvi. Musíme povstat, vyhlásit evangelium a říct, že se za něj nestydíme.
Drahý Pane Ježíši, vezmi si, co ti právem patří. Neposílej nás takové, jací jsme. Pošli nás se sebou samotným, pevně zakořeněným
v našich duších. Nedokážeme vykonat tvou práci. Nedovedeme ti přinést
slávu. Protože bez tebe nedokážeme nic. Prosíme, pokud ty chceš s námi jít, proč bychom se měli snažit sami?
Nemusíš jít sám. Nemusíš se snažit o nemožné. Tvůj Bůh je připravený to vše udělat v tobě a skrze tebe. Ty sám to nedokážeš. Nedokážeš se donutit k poslušnosti. Nenajdeš v sobě dost moudrosti. Nemáš
dost síly. Nemáš, kde vzít vytrvalost a statečnost. On to DOKÁŽE! Nedokážeš milovat ztracené. Nedokážeš milovat ty, kteří ti plivou do tváře.
Modli se, aby tě Bůh naučil milovat, tak jako miluje ON. Modli se,
aby tě naplnil sebou samotným. A aby miloval uvnitř a skrze tebe. Nemodli se, aby tě naučil radovat se. Modli se, aby živý Bůh plný radosti
vstoupil do tebe. Nemodli se, aby tě naučil být pokojným. Ale žádej Boha pokoje, Knížete míru, aby tě naplnil. Protože pokud se snažíš to vše
napodobit ze své síly, bude to jen mizerná kopie. Ale pokud dovolíš Ježíši Kristu na tebe sestoupit a převzít tvůj život, tak najednou vše funguje. Protože to On napodobuje sám sebe. A být Bůh mu opravdu jde.
Na internetu našla a pro Zpravodaj zpracovala
Vlaďka Danzerová

OZNÁMENÍ
V sobotu 29.3.2014 od 9 hod se bude konat společný jarní úklid
modlitebny a okolí. Pokud nebude sněžit. Prosím, kdo budete moci,
přijďte.
Růžena Kucová
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MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Pane mých hodin a let
Martin Luther
Pane mých hodin a let,
daroval jsi mi mnoho času.
Zůstává za mnou a otvírá se přede mnou,
byl můj a bude můj,
však dostal jsem jej od tebe.
Děkuji ti za každý úder hodin,
za každé ráno, které mohu spatřit.
Prosím tě, abych si kousíček toho času
mohl podržet pro sebe bez rozkazů a povinností,
jen trochu času pro ticho a trochu pro zábavu,
a trochu pro lidi na okraji mého života,
kteří potřebují někoho, kdo by je potěšil.
(Převzato z knihy A. Grün: Moje modlitební kniha; KNa 2011)
Hospodine, děkujeme za děti, které nám svěřuješ navzdory tomu, že znáš
všechny naše nedostatky a slabosti. Děkujeme, že při péči o ně sami můžeme růst. Prosíme za první intenzivní táborové přípravy, kéž vše vrcholí
oslavou tebe.
Hana Kucová
Modleme se za:
•
Práci s potřebnými v Brništi a za finance k tomu potřebné
•
Uzdravení Jiřího Jíry, který je po operaci kolene
•
Otce Shirley Bedsole, který má rakovinu, ale není věřící
•
Za dědečka Markéty Mildeové, který je v nemocnici a doktoři mu
nedávají naději a který je nevěřící
•
Za studia Luboše Kastnera, který se chce přihlásil na Evangelikální
teologický seminář v Praze k dálkovému studiu a potřebuje, aby měl
školu především o svých volných sobotách a nemusel to složitě řešit
v práci
•
Za Lukáše Malého, který vede „příliš poklidný život“, tak aby s tím
Bůh něco udělal, v tom dobrém slova smyslu

Tato nová rubrika je otevřena příspěvkům od všech čtenářů, podnětům k modlitbám a vděčnosti.
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Nedělní bohoslužby
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.

vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys
vedení: Martina Matysová
kázání: Teen Challenge
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys

Nedělní škola
pro děti
2.3. Petra M. (Tomáš)
9.3. - (Slovo k dětem Kamila)
16.3. Růžena K. (Ondra)
23.3. Lukáš K.(Lukáš)
30.3. Aleš M. (Kristy)

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 4. a 18.3. Janovo evangelium
11. a 25.3. Římanům

Smíšená skupinka:
Středa 12. a 19.3. v 18:00
(kde bude upřesněno po domluvě)
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 27.3. v 19:30
Skupinka v Mimoni:
středa 5. a 19.3. v 18:00 u Hany Šulcové
Skupinka v Novém Boru:
středa 12. a 26.3. v 17:00 u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
čtvrtek v 17:30 u Berkových

Pixit
pátek 17:00
7.3. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Deuter. 1,2,3

14.3. Martina
(obč. Tom+Odra)
Číst Deuter. 4,5,6

21.3. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Deuter. 7,8,9

28.3. Martina
(obč. Bety+Kristy)
Číst Deuter. 10,11,12
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AKCE SBORU:
Neděle 9.3.
Neděle 9.3.
Neděle 16.3.
Pondělí 24.3.
Neděle 20.4.

Rodinné bohoslužby (nácvik dětí z NŠ v 9 hod)
Modlitební setkání v 17:00
Návštěva a služba z Teen Challange
Setkání Staršovstva v 19:00
Koncert skupiny CRÉDO (čas bude upřesněn)

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 13.3.
1.-21.4.
Sobota 26.4.

YMCA Klub deskových her Fajjún od 16 hod
Výstava Blahoslavení v Oáze (út, pá, so 15-18 hod)
Sjezd delegátů sboru BJB v Olomouci

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
K narození:
dne 18.2.2014 se Markétě a Markovi Kucovým narodila
dcera Lucinka - 3000g, 49cm
Narozeniny tento měsíc slaví:
2.3.

Milan Dvořák

15.3.

Marek Kuc

17.3.

Blahoslav Matys

22.3.

Petra Novozámská

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 27.3.2014
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