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7. ročník

duben 2014

Slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1 Korintským 1:18
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Milí bratři a milé sestry,
někdy před Vánocemi jsem si koupila novou knihu od amerického autora,
z jehož některých knih jsem si už četla během studií v Rakousku a moc se
mi líbily. Nesmírně mě potěšilo, že se tento autor konečně objevil i na českém trhu. Jde o Maxe Lucado a jeho knihu NEBOJTE SE!. Konečně jsem ji
dočetla a mohu vřele doporučit.
Možná si řeknete: „To se mě netýká, já se ničeho nebojím.“ Ale
strach je v tomto světě všudypřítomný a má mnoho podob, mnoho tváří.
Neunikne mu nikdo. Počátkem strachu jsou obavy, nervozita, starosti, tréma,… Pro někoho to může být impuls k překonání a vede ho to k akci, činu. Jiného to paralizuje, sváže, zcela ochromí, že není schopen udělat vůbec nic. Čím víc strach v nás roste, tím hůře se překonává.
Pán Ježíš věděl o našem problému se strachem. V evangeliích
od něj zaznívá nejčastěji příkaz z rodiny „neboj se“, a to celkem 125x.
A to, co se v Bibli několikrát opakuje, opakuje se proto, že je to důležité.
A Pán Ježíš věděl, že je nesmírně důležité nás lidi povzbuzovat, dodávat
odvahu, zahánět strach.
Naše mysl je největší bitevní pole. Sem ďábel zasévá svá semínka
pochybností, obav a starostí, které, pokud se s nimi nedáme do boje,
rychle přerůstají ve strach, který člověka ubíjí a svazuje.
Strach sám neuteče. Musíme se mu postavit. Nejlepší obranou je
Boží slovo. Když nám strach říká: „To nezvládneš! Jak vyjdeš s penězi?!
Tohle tě zničí! Je to pro tebe příliš veliké! Tohle nepřežiješ!“ můžeme, spíše musíme, odpovídat Božím slovem. Věříš, že Boží slovo je pravda? Tak
se s ním postav proti lži, i když v tu chvíli vypadá jako pravda.
Naším problémem je ale to, že nejsme schopni rozpoznat, že to, co
vypadá jako pravda, je vlastně jen špinavá lež, a tak na to často
skočíme a té lži uvěříme. Místo toho, abychom si řekli, že je to blbost, tak
si řekneme, že na tom asi něco bude, a už v tom lítáme. Tedy spíš se topíme, protože strach nás táhne ke dnu. A přitom by stačilo jen tak málo porovnat tu lež, co se tváří jako pravda, s pravdou Božího slova. Pozvednout své oči ke kříži a naslouchat tomu, který je osvědčený a říká o sobě:
"Já jsem ta cesta, pravda i život.“
Jan 14:6
On je pravda. On zná pravdu. On říká pravdu. A není v něm žádná lež. On
je jistota, na kterou můžeme vsadit. I Velikonoce, které budeme tento
měsíc slavit a připomínat si tak Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání, o tom vypovídají. Ujišťují nás, že v Kristu je VŽDY naděje, pokoj, radost, ale i svoboda. Nejen od hříchu, ale i od strachu.
Pravdou je, že strachu se nikdy nezbavíme. Bude neustále
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přicházet a zkoušet nás dostat. Ale můžeme se naučit, jak se mu postavit
a bránit se Boží pravdou, Božím slovem. Nemůžeme strachu zabránit, aby
útočil na naši mysl, ale můžeme mu zabránit se v ní usadit. V tom je ta
naše svoboda - nemusíme naslouchat strachu, nemusíme se jím nechat
ovládat. Máme něco lepšího. Máme Boží pravdu. Máme Ježíše, který nám
říká: „Neboj se!“ a ví, že je to možné. Člověk jen potřebuje přestat naslouchat strachu, ale více důvěřovat Božímu slovu.
Přeji vám požehnaný čas velikonoční, ale i každý všední den, prožitý
v blízkosti našeho Pána a v důvěře v Něj. Někdo řekl, že Boží láska je
mocnější než kterýkoli špatný den. Já chci jen ještě říct: Boží láska je
mocnější než jakékoli naše obavy a strachy. A miluje i tebe.
Martina Matysová
P.S.: Pokud byste si chtěli přečíst onu knihu o strachu, tak s chutí do toho.
A nebojte se. Toto jsou moje myšlenky o strachu, které se mi honily hlavou po přečtení této knihy. Neprozradila jsem vám skoro nic. Jen doufám,
že jsem vás kromě povzbuzení i navnadila ke čtení této knížky.

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v březnu
•
•

•
•
•
•

Setkání jsme zahájili čtením z knihy Vírou k vítězství a společnými
modlitbami
Aleš nás informoval o technických věcech:
zajistil resp. objednal odvoz sborové popelnice u firmy AVE
na náklady sboru (doposud odvoz hradili původní správci sborové
budovy - M. a K. Matysovi)
učiní poptávku na cenu střešních oken pro půdní vestavbu.
Jirka informoval o pokračující práci na nových webových stránkách
sboru. Nyní zbývá finalizovat jejich strukturu, doplnit obsah
stránek a nechat se proškolit na jejich obsluhu.
Naplánovali jsme program na duben.
Podepsali jsme zápis č.83 z minulého setkání.
Na závěr jsme se modlili.

Zapsal
Jiří Jíra
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ODMĚNA ZA VĚRNOST
V roce 1991 jsem prožívala velice těžké období. 14. 2. odjel manžel, tak
jako vždy, do práce. Pracoval jako lékař-psychiatr v Psychiatrické léčebně
v Kroměříži. Už se nikdy nevrátil. Byla jsem si jistá, že se stalo něco hrozného. V tu noc, kdy se nevrátil, jsem měla zvláštní sen: plavali jsme spolu v moři, manžel držel v zubech nějaký předmět a plavali jsme k jižnímu
pólu. Připlavali jsme k místu, kde byl dřevěný kříž a manžel tam uložil ten
předmět a byl spokojený, že jsme dorazili k cíli. Po chvíli mě ale vyzval,
ať plavu zpátky a postarám se o děti. On prý tu musí zůstat.
Nevím proč, nedovedu to logicky vysvětlit, ale byla jsem si jistá, že
je mrtvý. Hned ráno jsem telefonovala k němu do ordinace, ale sestry mi
sdělily, že do práce nepřijel. Zalarmovala jsem policii, ti však nad tím mávli rukou. To se prý v manželství stává…
Po třech dnech se policie konečně rozhoupala a začali po něm pátrat. Pátrání však bylo bezvýsledné. Tento stav trval několik týdnů. V té
době se na mě obraceli různí jasnovidci s nabídkou, že po něm chtějí pátrat. Postačilo by jim, kdybych jim dodala manželovu fotografii. Vytrvale
jsem jejich nabídky odmítala. Nechtěla jsem se uchylovat k takovým
praktikám. Nebyla jsem si jistá jejich duchovním pozadím a ani jsem
po jejich duchovním pozadí nepátrala. Byla jsem rozhodnutá přijmout
z Boží ruky vše. I nejistotu, že se nikdy nedozvím, co se s manželem stalo.
Jednou ve středu odpoledne jsem potkala našeho rodinného přítele
Borka z jiné církve. Byl to skvělý právník. Rozebírali jsme spolu mou situaci. Nemohl pochopit, odkud beru jistotu, že je manžel mrtvý a rozčilovala ho moje pasivita a odevzdanost do Boží vůle. „To chceš žít 10 let
v nejistotě než ho prohlásí za mrtvého? Nebudeš mít nárok na důchod,
na nic.“ Nabídnul mi pomoc. Jeho žena má prý v Londýně přítelkyni, která
je členkou spiritistického kroužku. Večer je ochotná jí zavolat a oni se pokusí vyvolat ducha mého manžela, abych měla jistotu, že je opravdu mrtvý.Vzpomněla jsem si na příběh, kdy Saul vyvolával ducha Samuelova, i
na to, co mu Samuel odpověděl, jak se zlobil. Odmítla jsem.
Večer v 17:45 zazvonil telefon. Ozvala se mi Borkova žena. Dává
mi prý ještě šanci. Chce můj souhlas, aby mohla zavolat do Londýna a
mohla začít spiritistická seance, v níž by vyvolali ducha mého manžela.
Odmítla jsem její nabídku. Velice se na mne rozzlobila, vyčetla mi, že se
všichni okolo mne snaží mi pomoct a já jsem tak zatvrzelá. „Evi,“ řekla
jsem jí „nezlob se, bojím se Boha a toto počínání vnímám jako hřích, nemohu tvou nabídku přijmout. Modlím se za sílu, abych byla schopná přijmout i tu nejistotu, ve které budu žít.“ „Tak si tedy dělej, co chceš!“ a
vztekle praštila sluchátkem.
Druhý den za mnou přišli policisté a oznámili mi, že se našlo tělo
mého zemřelého muže ve slepém rameni řeky Moravy nedaleko Kvasic,
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cca 20km od Kroměříže. Jeho tělo se zachytilo ve spleti kořenů. Vlivem
tlení rozkládající se plyny vynesly tělo mého muže na hladinu.
„Náhoda“ (?) vedla kroky jednoho rybáře, aby zrovna v tu dobu na tomto
jindy opuštěném místě lovil ryby. Uhodnete v kolik hodin se to stalo?
V 17:50h.!! Stačila krátká chvilka a tělo by se ponořilo nazpět a už nikdy
by se nenašlo a já bych do konce života byla vystavena mučivé trýzni a
nejistotě, co se s manželem stalo. Mohli jsme jeho tělo důstojně
pochovat a rozloučit se s ním. Vnímám to jako Boží odpověď a jako odměnu za víru a za schopnost přijímat z Boží ruky vše, co se nám děje a jak
nás vychovává.
Daniela Cincibusová
březen 2014

Finanční kompas
Od února u nás ve sboru probíhá Finanční kompas. Jelikož je to uzavřená
skupinka, o které není moc slyšet, rád bych se s vámi podělil o to, co probíráme, tedy pouze z mého jednostranného pohledu.
Otázka finanční negramotnosti se na nás valí stále čím dál víc.
Spousty rodin končí osobním bankrotem, do organizací i škol proudí kurzy, jak děti vést k finanční gramotnosti. Já sám jsem byl dost hrdý a líný
zároveň, a tak jsem tomuto masírování doposud odolával. Nadšení,
s kterým přišla jedna nejmenovaná rodina z našeho sboru, že to
může být i pro „normální“ lidi, mě
udolalo. Už jen to, že se budeme
moci scházet v neděli ke studiu
nad Písmem, mne nadchlo. Musel
jsem překonat formu americkoanglických brožur vypadajících jako speciály Strážné věže
s nádechem návraťácké příručky,
která nás dovede ke světlým zítřkům. Ano, takové jsem měl předTitulní obrázek Finančního kompasu
sudky, a přesto jsem do toho šel.
Měl jsem několik předsevzetí na nic nehledět. Vytrvat ve studiu a
nevybírat si, co se mi líbí. Zpravidla každý den si číst z Bible a odpovídat
na všetečné otázky autora, zamýšlet se, co mi Bůh chce říct, a prosit
ostatní za modlitby, prokousávat se všemi tabulkami, prohrabat se domácími i firemními účty. Nechci být konkrétní, abych vás neochudil či neod-
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radil od překvapení, rozhodnete-li se do toho jít v budoucnu také.
Chci se zhruba za půlkou ohlédnout a říct si, i vám, co mi to dalo.
Zaprvé skvělé chvíle, kdy můžeme s Hankou společně číst Bibli, i když
jsme celý týden od sebe (a není to skutečně mnohdy jednoduché) a společně s ostatními se pak sdílet, ne jen debatovat o našich zážitcích
z uplynulého týdne. Naopak si sdělovat to, jak k nám Bůh mluví skrze dané kapitoly.
Zjistil jsem, že vztah k penězům a finanční otázce v rodině ovlivňuje
jak celou naši rodinu, tak i blízký vztah s Kristem (proto má cenu se v této
oblasti stále učit). Uvědomil jsem si, že v rodinách se nejen málo mluví
o sexuální stránce života, ale i o té finanční. Zjistil jsem, že (pro mnohé
zastaralé) slovo „správce“ má v životě křesťana výsostné postavení. Dokonce opouštím svoji mládeneckou hlášku, že práce je nutné zlo. Díky Bohu za moji práci, za našeho ředitele a ředitelku. Kéž Bůh je oslaven, z naší
pozemské práce. V našich životech nás nezotročuje jen televize, obžerství,
ale i tak skrytý nešvar, jako jsou dluhy (a to i v podobě opěvovaných hypoték). Jaké máme v životě přátele, rádce? Úžasné povzbuzení je pro mne
zjištění, že podstata křesťanského života není nezávislost na jiných věřících, ale naopak vzájemná závislost.
Schválně nezabíhám do podrobností. Jelikož v této skupince vše, co
si řekneme, má zůstat uvnitř. Je zvláštní, že Bůh nemluví jen k těm lidem
ve skupině, kteří „to tak potřebují“, ale i ke mně. Je úžasné, že nepotřebujeme školitele či finančního poradce, a přesto mě Bůh usvědčuje a mění
mé tak „protříbené názory“. Jsem rád, že nás to může s Hankou proměňovat.
Nacházíme se za půlkou studia a já chytám druhý dech, vracím se
k předsevzetí vytrvat až do konce. Možná se mě zeptejte nějaký čas
po studiu, co to do naší rodiny přineslo. Rozhodně nyní mohu říct, že je to
super, že finance nejsou v naší rodině tabu. Nenosí je ani Mikuláš, ani velký taťka nebo nám je neposílá Santa na naše kreditní karty. Jsme správci
Božího pokladu a finance jsou jeho částečkou a já si přeju, abych v této
„hře“ postupoval do dalších levelů a celá moje rodina se mnou.
Tolik reportáž z Finančního kompasu, který nás skutečně vytrhuje
z šedi všedních dnů.
Lukáš

K ZAMYŠLENÍ
Nikdo není jako ON!
Mnozí velikáni světových dějin vyjadřovali svůj obdiv, úžas a víru v Ježíše
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Krista. Zde je několik myšlenek Isaaka Newtona, jednoho z největších badatelů ve fyzice a matematice. Jeho svědectví ukazuje, že víra v Ježíše
Krista není v rozporu s vědou:
•
Ač byl pánem vesmíru, sestoupil z nebe na tuto zem. Svůj královský šat vyměnil za roucho pozemšťana. Oděl se v člověčenství,
abychom se my mohli stát syny Božími.
•
Narodil se proti přírodním zákonům. Stal se nejchudším na zemi a
neměl, kde by hlavu sklonil. Spal v cizích jeslích, jel po moři na cizí
loďce, vezl se na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě.
•
Když byl dítětem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem a samými základy Římské říše.
•
Ovládal přírodní zákony, chodil po mořských vlnách, tišil bouři, nasytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé.
•
Nenapsal žádnou knihu, ale do největší knihovny by se nevešly knihy, které jsou napsány o něm. Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel k písním chval více srdcí, než všichni
básníci světa.
•
Nezaložil žádnou náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář,
ale žádná škola se nemůže chlubit tolika žáky jako On. Nezřídil žádnou lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých duší než tisíce lékařů nemocných těl.
•
Nevelel žádné armádě a neodpíral zlu násilím, nedobyl železem ani
píď země a přece žádný vojevůdce neměl nikdy tolik dobrovolníků
jako On. Mocí své lásky a poselstvím evangelia přetvořil celý svět.
Všichni lidé zhřešili, On jediný zůstal svatý, věčný, nejkrásnější mezi lidskými syny.
•
Nepřátelé Jej nemohli přemoci, satan svést, smrt zničit a hrob zadržet. Jeho slovo přetrvalo největší útoky temnoty, zloby i lidské nevěry. Trvá dosud a je světlem i pokrmem jeho následovníků.
•
Velicí mužové přišli a odešli. On však žije a přijde zas. Bude mít poslední slovo k dějinám lidstva a rozhodne o věčnosti každého z nás.
•
A právě tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel a dárce věčného
života, přímluvce u Boha. Jestliže chceš, bude i tvůj. Pokoř se před
ním, provolej ho Králem svého srdce i života. Vyvol si Ježíše. Nikdo
není jako On!
Převzato z brožurky BTM „Proč slavíme Velikonoce?“
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová
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Protože Kristus vstal z mrtvých:
•
•
•
•

•
•
•

je každé kázání o Kristu důležitější než řeč v parlamentu; neboť
v každém kázání o Kristu mluví sám Bůh k těm, kteří mu naslouchají…
je víra v Ježíše Krista spolehlivější než bankovní konto nebo životní
pojistka. Víra v Krista odhaluje lež, chybnou ideologii a zajišťuje
pravdu…
jsou všichni křesťané solí pro tuto zem a světlem pro tento svět.
Bez nich by náš svět pozbyl smyslu a naděje…
platí zaslíbení o odpuštění hříchů, zbavení vin a vysvobození ze závislostí. Lidé úpící pod vinou si mohou vydechnout, dlužní úpisy budou vymazány. Otevírá se naděje do lidského života. Umožňují se
nové začátky…
jsou všichni ti, kteří zemřeli ve víře v Krista kandidáty vzkříšení.
Obecenství s Bohem je pro ně nejkrásnější zárukou pro věčný život…
je život křesťanů naplněn nikdy nekončící nadějí. Ať se s nimi stane
cokoliv, tuto naději jim nemůže nikdo vzít. Jsou svobodni, aby přinášeli naději v chudobě, slabosti, utrpení a v umírání i jiným…
nemůže už platit: „Zahrej mi píseň o smrti.“ Tato píseň už není
pro ty, kteří v Něho věří. „Hrej mi píseň o životě“, tak zní píseň
křesťanů od Kristova vzkříšení. Ostatně: Každý je pozván, aby zpíval s radostí tuto novou píseň, protože Ježíš Kristus vstal skutečně
z mrtvých!
Převzato z brožurky BTM „Proč slavíme Velikonoce?“
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Žalm 84
Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů!
Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo
plesají vstříc živému Bohu!
Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,
aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!
Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.
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Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji
halí požehnáním.
Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.
Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!
Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.
Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,
vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy,
žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.
Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!
Modleme se za:
•
Výstavu Blahoslavení, která proběhne v prostorách našeho sborového domu, aby měla pokud možno hodně návštěvníků a štědrých
dárců a aby mohlo být oslovením pro všechny, kdo ji shlédnou
•
Aby k nám mluvil čas velikonoční, aby to pro nás byl čas ztišení,
pokání, ale i radosti s Pánem
•
Přípravu programu na Velkopáteční ztišení, Velikonoční slavnosti a
rodinných bohoslužeb, které tentokrát proběhnou společně
•
Koncert skupinky Crédo, aby pozvání přijali naši přátelé a známí a
mohl to být čas Božího oslovení pro každého z nás
•
Sjezd delegátů BJB v Olomouci, za moudrost při diskuzi a rozhodování
Tato nová rubrika je otevřena příspěvkům od všech čtenářů, podnětům k modlitbám a vděčnosti.

POZVÁNKY
Pozvání k modlitbám
Brzo, v neděli ráno, ještě před rozedněním, šly ženy k hrobu Pána Ježíše
Krista, aby pomazaly Jeho tělo… Když došly na místo, kámen od hrobu
byl odvalen a Ježíš v něm nebyl. Byl vzkříšen! Porazil smrt a vstal z mrtvých! Zvěst o Jeho vzkříšení se začala rychle šířit…
Zvu tě na velikonoční neděli, brzo ráno, ještě než vyjde slunce,
na cestu ke společnému čtení Božího Slova a k modlitbám pod Brnišťský
vrch. Pojďme se společně radovat z Kristova vítězství nad smrtí a modlit
se za naše vesnice a města, aby se všem donesla ta zvěst, že Kristus byl
vzkříšen!
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Sraz je v neděli 20. dubna u sborového domu ve 4:55 (slunce vychází v 5:45), cesta k vrchu je dlouhá přibližně 2km. Na sebe vhodné oblečení a s sebou Bibli.
Miloš

STROJ

ČASU

Stroj času je ohromný vynález. Po letech vývoje je konečně připraven
k použití, otestován na zvířatech i lidech, je zaručena jeho funkčnost,
schopnost vrátit se do naší doby. Nyní vybíráme první tým cestovatelů,
které stroj přenese do rozličných období historie. I vy máte možnost stát
se nezbytným členem posádky.
Ukryt v houští budeš s kopím v ruce sledovat stádo mamutů a vyčkávat na příhodný
okamžik k útoku. Tvoje večeře ještě nikdy nebyla tak obrovská. Ženy zatím v jeskyních odrbávají zbytky masa z kůží. Prý už nemají co na sebe, a tak si musí vytvořit nové oblečení.
Starověké Řecko a jeho městské státy netuší, koho přivítají. Athéňané nás naučí demokracii – správný občan je aktivní a prospěšný
své obci, vede sáhodlouhé rozpravy o obecných
otázkách, jako je svoboda, etika, nesmrtelnost
duše. Naproti tomu ve Spartě se naučíme, že to, co dnes považujeme
za přísnost, je procházka růžovou zahradou. Tvrdá výchova nese ovoce v
podobě vyhraných bojů. O taktiku boje nebude nouze, nejen síla a početní převaha, ale i odvaha a chytrá strategie může překonat soupeře.
Doby polárních výprav byly soubojem o vítězství. Kdo dosáhne pólu
jako první? Polárníků je mnoho, ale prvenství jen jedno. Kdo ho získá? Co
kdybychom to byli my a s pomocí přístroje změnili historii dobývání pólu?
Nebo se budeme jen z povzdálí dívat, jak se dobyvatelé vydávají všanc
mrazu a hladu a snaží se o téměř nemožné s pro nás zastaralým vybavením?
Egypt, jehož pyramidy možná
známe z dovolené, před námi ožije i se
svými faraóny a otroky. Zažijeme záplavy, komáry, žáby a kdejaké další
pohromy. S pomocí Boží je překonáme.
Dlouhá plavba do Indie nebere
konce. Avšak když už naděje pohasíná,
vynoří se země na obzoru. Konečně v
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Indii, myslí si Kolumbus. Až do své smrti se však ale nedozví, že to není
Indie, ale nový kontinent. Nový svět. Amerika. Domorodým obyvatelům
však zůstane přízvisko Indiáni. Vydejte se s námi objevovat nový svět,
jeho rostliny, zvířata i rozmanitost obyvatelstva.
Napoleon Bonaparte, malý muž s velkým plánem podmanit si Evropu. Jaké je to být v jeho armádě a putovat napříč
Evropou? Každý začne jako pěšák, ale schopní
jedinci, nehledě na svůj původ, se mohou stát
důstojníky, generály. Kam se dostaneme my? Budeme schopni plnit rozkazy a dodržovat disciplínu?
Co přinese rok 2050? Technický pokrok?
Maximální lenost lidstva? Světovou válku? Přírodní katastrofy? Nadvládu strojů? Elixír života? Bude konec světa? Nebo se svět zas tak moc nezmění?
Uvidíme.
Drobná nevýhoda našeho stroje je, že navštívené epochy si vybírá sám, a tak do poslední
chvíle netušíme, kam přesně nás zanese. Jisté je,
že se vrátíme do naší doby obohaceni spoustou
zážitků, zkušeností, možná suvenýrů a i historických vědomostí.
Těší se na vás zkušení průvodci cestování časem.
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Nedělní bohoslužby
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.

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

Nedělní škola
pro děti
6.4. Petra M.
13.4. Kamila M.
20.4. (slovo k dětem Růžena K.)
27.4. Aleš M.

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 1. a 15. a 29.4. Janovo evangelium
8. a 22.4. Římanům

Smíšená skupinka:
Středa 9. a 23.4. v 18:00
v Brništi Hlemýždí
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 17.4. v 19:30

Pixit
pátek 17:00

Skupinka v Mimoni:
středa 2., 16. a 30.4. v 18:00
u Hany Šulcové

4.4. Miloš
(obč. Květa)

Skupinka v Novém Boru:
středa 9. a 23.4. v 17:00 u Korolusových

11.4. Martina
(obč. Martina)

Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u Berkových

Číst Deuter. 13,14,15

Číst Deuter. 16,17,18

18.4. Martina
(obč. - )
Číst -

25.4. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Deuter. 19,20,21
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AKCE SBORU:
Neděle 6.4.
Neděle 13.4.
Pátek 18.4.
Neděle 20.4.
Neděle 20.4.
Neděle 20.4.
Úterý 22.4.

Společný oběd, sborová hodina
Modlitební setkání v 17:00
Velkopáteční ztišení v 18:00
Svítání na Brnišťáku, odchod v 4:55 od Oázy
Velikonoční slavnost a rodinné bohoslužby
(nácvik dětí z NŠ v 8:45 hod)
Koncert skupiny CRÉDO v 16:00
Setkání Staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
1.-21.4.
Čtvrtek 10.4.
Sobota 26.4.

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

TAXISLUŽBA:
Anna Kouřimská, tel. 728013812

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
3.4.

Růžena Kucová

4.4.

Alena Ptáčková

5.4.

Vlaďka Danzerová

7.4.

Markéta Matysová

17.4.

Geňa Pospíšilová

19.4.

Vítek Berko

20.4.

Artur Kuc

29.4.

Michal Proch

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 24.4.2014
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