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'Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.'
Matouš 25:40
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Milí bratři a milé sestry,
včera jsem se zúčastnila akce Noc kostelů, do které se zapojil i náš sbor.
Účast byla mizivá, a tak jsem si v jednu chvíli otevřela jednu z knih, které
má Miloš vystavené dole na chodbě a začetla jsem se do ní. Byla to kniha
„Další příběhy pro uzdravení duše“ od José Carlos Bermejo. Jeden příběh
mě dostal. Dostal svou obyčejností, ale zároveň úžasnou pravdivostí, jež
usvědčuje. A tak bych se o něj chtěla podělit i ve svém úvodníku.
Setkání s Bohem
Kdysi chtělo malé dítě poznat Boha. Vědělo, že to bude dlouhá cesta, a tak si do batohu zabalilo housky a trochu ovocné šťávy a nadšeně se
vydalo na cestu.
Když obešlo skoro tři bloky, potkalo v parku stařenku. Seděla na
lavičce a pozorovala holuby. Dítě se posadilo vedle ní a otevřelo batoh.
Zrovna se chystalo vypít trochu ovocné šťávy, když si všimlo, že stařenka
vypadá hladově. Nabídlo jí jednu housku. Stařenka ji vděčně přijala. Měla
tak krásný úsměv, že jej dítě zatoužilo znovu spatřit. A tak jí nabídlo trochu šťávy. Stařenka mu znovu věnovala nádherný úsměv. Dítě bylo šťastné.
Začalo se šeřit. Dítě bylo unavené a zvedlo se z lavičky. Než se vydalo domů, otočilo se a stařenku objalo. Ta jej odměnila nejširším a nejkrásnějším úsměvem.
Když přišlo domů, překvapilo matku štěstím, které z něj vyzařovalo.
Zeptala se ho na důvod radosti a dítě odpovědělo:
„Jedlo jsem dnes s Bohem. A představ si, že má ten nejkrásnější
úsměv na světě!“
Mezitím se vrátila domů i šťastná stařenka.
Udivila svého syna pokojem, který se jí rozléval po tváři. Zeptal se jí:
„Matko, co jsi dnes dělala, že jsi tak šťastná?“
Žena odpověděla:
„Jedla jsem v parku housky s Bohem. A představ si, že je mladší,
než jsem čekala.“
Je možné, že někteří z nás tráví život hledáním Boha, a přitom může sedět
vedle nich na lavičce v parku, může stát ve stejné frontě v obchodě, může
ho potkávat každý den cestou z práce… Jde jen o to, jak se díváme kolem
sebe.
Pán Bůh stvořil každého člověka. Na každém z nás jsou jeho otisky
prstů, ať už ho známe nebo ne. Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme vidět spoustu různých individuí, dobrých i zlých, těch kteří nám jsou
sympatičtí a ještě více těch nesympatických. Nebo můžeme vidět Boha
v jeho různých podobách, ale i potřebách. Někdy potřebuje úsměv, jindy
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zase housku. To ale nikdy nepoznáme, dokud Boha v lidech hledat nebudeme.
Boží přikázání jsou jasná. Miluj Boha Hospodina a miluj bližního svého. Přijde nám lehké milovat Boha. Vždyť nás zachránil. Dal místo nás
svého jediného syna. Tolik nás miloval. Je jednoduché milovat toho, kdo
miluje nás. Ale milovat bližního, člověka sympatického i nesympatického,
člověka v jeho nedokonalosti a s jeho slabostmi… To je složité, někdy i
nemožné. Ale Pán Bůh chce, abychom Ho hledali v každém člověku. On
tam je. Alespoň ty jeho otisky prstů. Když Boha zahlédneme, byť jen jeho
záblesk, v kterémkolik člověku, je mnohem jednodušší pak onoho člověka
milovat a svou lásku projevit skutkem jako to udělal i Bůh pro nás.
Je zajímavé, že nás podle toho Bůh bude i soudit jednoho dne:
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí
se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny
národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od
kozlů,ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm
po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali
jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za
mnou.' Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme
tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli
jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme
za tebou?' Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv
jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.' Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného
ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali
jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,byl jsem na cestách, a
neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tehdy odpoví i oni:
'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví:
'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.' A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
Matouš 25:31-46
Hledejme Boha. Nejen v super duchovních zážitcích, ale především v těch
všedních, zcela obyčejných, na první pohled neviditelných. Ale je to vše
jen úhel pohledu.
Úžasné na tom je to, že když se k tomu odhodláme a budeme vidět
Boha v lidech kolem nás, povede nás to k činu, k projevu lásky. Ano bude
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nás to něco stát, ale zároveň budeme i ti obdarovaní. Vždyť ani v tom
příběhu není poznat, kdo dával a kdo dostal. Obohaceni byli oba, dítě i
stařenka. Když dáš, bude ti dáno. Nejen věci hmotné, ale i ty vzácnější pokoj, radost, úsměv… Nikdy nebudeš chudší. Jen pozor: Nikdy nezůstaň
něco dlužen! Dlužen ve smyslu, že neuděláš to, co máš pro bližního svého, pro Boha svého. Tím bys ochudil i sám sebe.
Bůh je všude, v každém z nás. Tak měj oči k vidění, jak říkají kraličtí, a uvidíš ho i tam, kdes ho doposud neviděl. A když o něj budeš pečovat v jeho různých podobách a potřebách, budeš obohacen, nyní i pak na
věčnosti.
Pokoj vám.
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v květnu
•
•

•

•

•

•

Setkání jsme zahájili čtením úvahy pro daný den z Dobré setby a
společnými modlitbami
Nové webové stránky nabraly zpoždění, nicméně do konce května
by měla být hotova finální struktura stránek sboru, v červnu by nás
pak br. Adam měl proškolit, jak stránky editovat (vkládat texty,
fotky atd.)
Naplánovali jsme program na červen: první neděli bude po shromáždění krátká sborová hodina, kde budou informace ze Sjezdu
delegátů. (Po uzávěrce změněno na druhou neděli v 16:00 před
modlitebním setkáním, ale vzhledem ke kuličkiádě v 15:00 může
být setkání ještě změněno. Pozn. Redakce)
Z Výkonného výboru BJB přišla nabídka pro sbory na misijní tým
(12 lidí) z Kanady. Jednalo by se o 1 týden v březnu 2015. Rozhodli
jsme se, že bychom měli zájem o 3-4 lidi pro službu na školách a
v našem sboru.
Jsou návrhy na to, aby se v našem sboru uskutečnily přednášky/
diskuze hostů s různými tématy, tyto přednášky by byly otevřené
pro věřící i nevěřící. Zatím uvažujeme o Mojmíru Kallusovi (o Izraeli), Lukáši Lhoťanovi (křesťanství a islám), Liboru Michálkovi
(křesťan a politika) a dalších. Jednalo by se o 2-4 hosty během letošního podzimu a zimy.
Rozhodli jsme o nákupu Biblí a Nových zákonů s velkou slevou
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oproti běžným cenám, které lze takto koupit v rámci akce Noc kostelů. Nákup bude v hodnotě 3500,- Kč, Bible a Nové zákony lze pak
rozdávat v rámci misie, nelze je dále prodávat.
Na závěr jsme se společně modlili.

Za staršovstvo zapsal
Jiří Jíra

YMCA
YMCA
k oslavě

170

důvodů

YMCA ve světě 6. června slaví své kulaté
narozeniny. Je to velká událost! YMCA
v Brništi působí už řadu let, a tak bychom
tuto událost chtěli oslavit spolu s vámi i
u nás v Brništi akcí YMCA Kuličkiáda
v neděli 8.6.2014 u rybníka Vratislav
od 15 hodin. Při oslavách se budeme moci podívat do historie YMCA Brniště, poklábosit v místní čajovně nebo se zúčastnit turnaje v kuličkách
v kategorii dospělých či juniorů. Hudba, občerstvení a hodnotné ceny jsou
zajištěny.
Pokud patříte k těm, kteří zažili YMCA jen na papíře tohoto bulletinu
nebo jste ji zahlédli na plakátech a těžko hledáte alespoň jeden důvod
k oslavě, začtěte se do všetečných otázek mladé ymkařky a fundovaných
odpovědí letitého činného člena Ing. Lukáše Kuce, a poté vám mohu garantovat, že i vy najdete důvod k oslavě!
K čemu slouží YMCA?
YMCA je společenství lidí, které nás vede k aktivitě, ke vzájemnému sdílení. V této organizaci se může každý nalézt. V programech přináší harmonický osobní růst duševní, duchovní, ale i tělesné stránky člověka.
Kde vznikla YMCA a kde všude je rozšířena?
Vznikla v Anglii v roce 1844 jako organizace, která má pomocí svých programů nabídnout především mladým lidem prostor pro osobní rozvoj a
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plnohodnotný život.
Kdo může být zapojen do organizace YMCA?
Kdokoliv! Nabízí jednotu v rozmanitosti. Je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení,
fyzických i duševních schopností.
Kolik členů má YMCA?
Má přes 58 milionů členů. V České republice má 3 405 členů.
Chodil by J. A. Komenský do YMCA?
Těžká to otázka. Osobně si myslím, že „učitel národů“, zakladatel moderní pedagogiky, by určitě patřil mezi podporovatele či členy YMCA.
Sám kladl důraz na to, aby každé dítě poznalo samo sebe a následně i
svět (bylo všestranně znalé), ovládalo sebe mravně a zároveň sebe povznášelo k Bohu. Jeho důraz na celoživotní rozvoj při vzdělávání a cestování poukazují na velmi blízké cíle s ymcaři.
Co znamená název YMCA? A proč nemá český název?
Young Men´s Christian Association v českém překladu znamená Křesťanské sdružení mladých lidí. Podle mého názoru jsme v Čechách zůstali
věrni anglickému názvu z důvodu věhlasu a úcty k původnímu jménu
nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě.
Kde všude je YMCA rozšířena?
YMCA pracuje ve 124 zemích světa.
Znají YMCU v Africe?
Jelikož je na světě přibližně jen 195 států, je s největší pravděpodobností známa i v afrických zemích.
Může být YMCA v komunistických zemích, například v Číně?
Divili byste se, ale může! YMCA v Číně vznikla v roce 1900 – tedy o 19
let dříve než u nás. Většinou máme asi vybudovaný postoj „jó, ta rudá
Čína“, ale představte si, že tam YMCA fungovala až do roku 1966, kdežto
u nás přerušila činnost s nástupem fašismu a komunistický režim zakázal
činnost YMCA už v roce 1951. Nám se podařilo obnovit činnost až v roce
1990, ale čínská vláda povolila obnovení YMCA již v roce 1984! Dnes má
YMCA v Číně asi 13.000 členů a prožívá období velkého rozmachu. Mladí
lidé, především na vysokých školách, mají o YMCA a o křesťanství velký
zájem.
S jakými aktivitami se můžeme v YMCE setkat mimo sportu?
Je to vskutku pestrá paleta aktivit pro kvalitní trávení volného času dětí,
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mladých lidí a všech dalších mladých duchem. Od mateřských center,
infocenter pro mládež, Ten Singu (což je program pro mladé, kde je
prostor pro sebevyjádření pomocí kreativních uměleckých forem - zpěvu, hudebních nástrojů, tance, divadla), přes nízkoprahové služby, tábory, kluby (kterých je velká škála - výtvarné, doučovací, jazykové, deskové, atd.) a po skautské oddíly a školení hlavních vedoucích táborů.
V jaké nejmenší vesnici je YMCA?
To je velmi záludná otázka. YMCA se skládá z kolektivních členů, kteří
mají právní subjektivitu a sídlí převážně ve městech. Naše Brnišťská
skupina také nemá sídlo přímo v Brništi, ale patří pod YMCA Děčín. Přináší to sice zmatek v hlavách lidí, ale pro nás to je velká pomoc tím, že
nemusíme mít vícero účetních a jiných odborníků, které po nás vyžaduje
stát. Abych přeci jenom odpověděl na otázku, pokusím se tvrdit, že je to
víska Drnovec, kde máme skautský oddíl Medvědů, a pokud se neozve
žádná potrefená husa, berte to jako dobrý tip.
V kolika městech se vyskytuje YMCA?
Opět záludná otázka. YMCA v ČR má 26 kolektivních členů, a tak nelze
říci v kolika městech působí. Spíše lze říci, že působí v 11 krajích. Naše
YMCA Děčín má například skupiny v Děčíně, ve Cvikově, v Bělé pod
Bezdězem, ale i právě u nás v Brništi.
Jaké aktivity má tedy YMCA v Brništi?
V současnosti pořádáme kluby s výukou anglického jazyka nebo klub
deskových her Fajjún, který je otevřen jak dospělým hráčům, tak i dětem. Další naší aktivitou jsou akce pro veřejnost - Dětský turnaj deskových her, Kuličkiáda, Drakiáda, atd. Vrcholem školního roku je pak tradiční letní tábor YMCA a v roce 2013 se konal i úspěšný přívesnický anglický tábor. Naše aktivity završuje pochod po Lužických horách L7, který
má již svou tradici a celorepublikový věhlas (www.luzickasedmicka.cz).
Může člověk narazit i na YMCA v okolí?
Ano, jak jsem již výše zmínil, YMCA Děčín má vícero skupin, například
skautský oddíl ve Cvikově, ale i v Jablonci nad Nisou, v Bělé pod Bezdězem je také klub deskových her. YMCA Liberec se zase věnuje zájmovým kroužkům (elektronika, raketový modelář, atd.), v sousedství je to
pak ještě YMCA Mělník, která se věnuje hlavně Ten Singu.
Pokud se chcete dozvědět více důvodů k oslavě, zabrouzdejte na stránky
www.ymca.cz a v červnu u rybníku Vratislav naviděnou!
Pro Zpravodaj dodal
Lukáš Kuc
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Jsou jen dvě lásky
Jsou jen dvě lásky, Pane;
Sebeláska a láska k tobě a k bližním;
A vždycky když se oddávám sebelásce, zmenšuje se má láska k tobě i k
bratřím.
…
Dnes večer tě prosím, Pane, abys mě naučil milovat!
Dopřej mi, Pane, abych rozdával ve světě opravdovou lásku.
Učiň, aby skrze mne a tvé syny pronikla do každého prostředí,
do každé společnosti, do všech hospodářských a politických
řádů, do všech zákonů, do všech smluv, do všech nařízení;
učiň, ať vnikne do úřadů, továren, čtvrtí, bytů, kin a tanečních síní;
učiň ať pronikne do lidských srdcí, a ať nikdy nezapomenu,
že zápas o lepší svět je zápas o lásku ve službě Lásky.
Pomoz mi milovat, Pane,
abych nepromarnil sílu své lásky,
abych čím dál tím méně miloval sebe a více mé bližní,
aby v mém okolí nikdo netrpěl a nebo neumíral proto,
že jsem mu ukradl lásku, kterou potřeboval k životu.
Můj drahý, nikdy nedáš dost lásky lidskému srdci a celému světu,
poněvadž člověk a svět lační po nekonečné lásce,
a jedině Bůh může milovat láskou bezmeznou.
Ale chceš-li, můj drahý, dám ti svůj život,
přijmi ho do sebe.
Dám ti své srdce a dám je svým synům.
Miluj mým srdcem, drahý,
a všichni společně jím nasytíte svět...
Urývek z knihy Setkání od Michel Quoist
Modleme se za:

•
•
•
•

Zdravý vývoj miminka Veroniky Jírové a miminka Markéty Gabriškové
Zdraví a sílu při chemoterapii pro Růženku Krnáčovou
Petru Novozámskou a rehabilitaci, která ji čeká po operaci, aby
mohla opět chodit
Jirku Jíru, aby se opět postavil na nohy
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Hanku Šulcovou, která je v léčebně u Cvikova, aby jí bylo pomoženo
Studenty, které čekají přijímací zkoušky - Luboše Kastnera
(teologický seminář), Kamilu Matysovou (pedagogická fakulta),
Květu Kupkovou (tři různé fakulty)

Děkujme za:

•
•

Narození Dorotky Kucové
Zdárné složení maturitních zkoušek Květy Kupkové

Vyslyšené modlitby:
Chtěla bych přidat do modlitební přílohy důvod k díkům Bohu - protože vyslyšel ve své dobrotě modlitby za pracovní stáž v Německu, škola
mi ji schválila:-) Ještě teď budu řešit detaily smlouvy, ale věřím, že Bůh
ty správné dveře otevřel ve správný čas a nikdo je teď nemůže zavřít:-)
Zjevení 2,7b: "Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře."
To je i můj díky vám, rodině víry, za vaše modlitby, zájem a podporu:-)
Markéta Mildeová

Tato nová rubrika je otevřena příspěvkům od všech čtenářů, podnětům k modlitbám a vděčnosti.

AFORISMY
Nespokojenost

Je-li křesťan s něčím nespokojen,
měl by si položit otázku, je-li Bůh spokojen s ním.

Dospělost

Dospělý ve víře je ten,
kdo je závislý na Bohu jako malé dítě.

Zápasy

Duchovní zápasy nejsou nehody, po kterých
bychom se měli zotavovat,
nýbrž kameny, ze kterých chce Bůh něco stavět.
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Celorepubliková misijní sbírka BJB

základní škola v Daggai v severním Kamerunu

alespoň jednou za rok na misijní pole
„Ty tam možná být nemůžeš, ale tvá víra, štědrost a srdce ano.“
Na svatodušní neděli 8. června vyhlašuje Misijní odbor BJB misijní sbírku na
podporu zahraničních projektů vedených Evropskou Baptistickou Misií
V roce 2012 jsme z výtěžku misijní sbírky podpořili školu pro evangelisty
v Kamerunu.
V roce 2013 byla misijní sbírka určena projektu EBM na podporu základních škol
v Kamerunu, jež jsou napojeny na místní baptistické sbory (viz foto).
Jsme rádi, že i my čeští baptisté se tímto způsobem můžeme podílet na misii ve
světě a podpořit naše bratry a sestry, kteří na různých místech světa naplňují Velké
poslání, které nám Pán Ježíš svěřil. Věříme, že i tento rok budeme moci i díky vaší
štědrosti nabídnout EBM finance na podporu jednoho z jejich projektů.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou připojit k této misijní sbírce.
Její výtěžek zašlete prosím na účet: 63112309/0800
var. symbol MO: 911823
Za radu MO, Pavel Novosad
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Nedělní bohoslužby
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.

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

Nedělní škola
pro děti
1.6. Aleš M. (Kristy)
8.6. Růžena K. (Ondra)
15.6. Petra M. (Tom)
22.6. - Slovo k dětem
- Lukáš K.
29.6. Kamila M. (Bety)

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 10. a 24.6. Janovo evangelium
3. a 17.6. Římanům

Smíšená skupinka:
Středa 11.6. v 18:00
v Brništi Hlemýždí
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 26.6. v 19:30
Skupinka v Mimoni:
u Hany Šulcové tento měsíc nebude

Pixit
pátek 17:00
6.6. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Deuter. 22,23,24,25

Skupinka v Novém Boru:
středa 11. a 25.6. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u Berkových
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13.6. Martina
(obč. Tom+Ondra)
Číst Deuter. 26,27,28,29

20.6. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Deuter. 30,31,32,33,34

27.6. Martina
Párty - všichni

KDY, KDE, CO?

červen

AKCE SBORU:
Neděle 8.6. Krátká sborová hodina před modlitebním setkáním v 16:00
Neděle 8.6. Modlitební setkání v 17:00
Neděle 22.6. Rodinná bohoslužba se společným opékáním buřtů
Pondělí 23.6. Setkání staršovstva v 19:30
DALŠÍ AKCE:
Neděle 8.6. Kuličkiáda v 15:00 u rybníka Vratislav
Čtvrtek 12.6. Fajjún - klub deskových her pro dospělé i děti v 16:00
TAXISLUŽBA:
Anna Kouřimská, tel. 728013812

BLAHOPŘEJEME
K narození :
Doroty Kucové, dne 21.5.2014
Narozeniny tento měsíc slaví:
1.6.

Marie Matysová

6.6.

Libuše Konfrštová

6.6.

Lukáš Kuc

6.6.

Eliška Kucová

9.6.

Markéta Mildeová

12.6.

Petra Marková

14.6.

Jiří Jíra

18.6.

Luboš Kastner

21.6.

Jana Kudibalová

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 26.6.2014
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