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7. ročník

Červenec-srpen 2014

Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce,
Hospodin je dárce milosti a slávy,
žádné dobro neodepře těm,
kdo žijí bezúhonně.
Žalmy 84:12
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ÚVODNÍK

Milé setry, milí bratři,
Toto je zase na chvíli poslední úvodník, který píši. Po roce služby jako
předseda staršovstva, ke které se váže i tento závazek - psát úvodníky,
mě v této službě vystřídá bratr Miloš.
A tak tu sedím a přemýšlím, co psát. Jediné co mě v tuto chvíli napadá a to je naděje. Je to jedna z výsad, které máme jako Boží děti v
tomto světě. Ať se děje co se děje, můžeme mít naději. Není to planá naděje, založená na náhodě, shodě okolností nebo štěstí. Je to naděje pramenící z víry v našeho všemocného, milujícího a moudrého Boha. Je to
úžasné bohatství, které se nedá koupit ani zasloužit. Je do dar, který dostává ten, který svou důvěru a především svůj život vloží do Hospodinových rukou. Pak totiž i v té největší temnotě, krizi, těžkostech může mít
člověk naději. Není to automatika. Jako že by přišel problém či starosti a
my jen řekli: „To je v pohodě, já mám naději.“ Člověk musí „přiložit svoji
ruku k dílu“ a rozhodnout se, že bude důvěřovat Pánu Bohu a mít tak naději, že se najde řešení, že to bude dobré, že je to k něčemu dobré,…
Dnes ráno odjely naše dvě starší děti na puťák. Je to poprvé, co se
něčeho takového účastní. Moc jim to přeji, protože vím, jakým obohacením byla podobná zkušenost pro mne. Na druhou stranu nemají žádné
zkušenosti, nikdy nespaly v horách ve stanu, nevařily jídlo na ohni, nechodily s báglem plným jídla a prádla na celý týden,... a tak si člověk se zkušeností lehce představí, jak náročné to pro ně bude a jaká nebezbečenství
na ně mohou čekat. Nebo spíš je to jen mateřské ochranitelství?!? Jednu
chvíli jsem si myslela, že se snad sbalím a pojedu s nimi. Blbost! Já vím,
ale znáte to…
A když jsem šla kolem půlnoci spát, otevřela jsem ještě rychle Bibli
a vyslala k nebesům tichou prosbu o povzbuzení. A ono přišlo. Četla jsem
zrovna Žalm 56. Žalm, ve kterém se slovo v naděje, tedy alespoň v překladu 21, objevuje hned několikrát. David obklopený nepřáteli a plný strachu v něm volá k Bohu a zároveň jej i chválí, protože Bůh je jeho naděje.
„Smiluj se, Bože, lidé mě deptají, bojovníci na mě každý den útočí.
Každý den deptají mě moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně
bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo
chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal
smrtelník!“
Žalm 56:2-5
Schválně jsem zvýraznila ten jeden verš. Myslím, že je úžasný. Jak často
čelíme různým strachům a obavám, ale obtížně a mnohdy těžkopádně se s
nimi vyrovnáváme. Přitom by to mohlo být tak jednoduché. Jen se rozhodnout Bohu důvěřovat navzdory všemu. Navzdory okolnostem, pocitům… I David se to naučil, tak proč ne my? Proč ne já?
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A tak navzdory pocitům i okolnostem jsem šla spát s nadějí a modlitbou na rtech vycházející z posledních veršů tohoto Žalmu: „V tobě mám
naději Bože, naději, že je zachráníš od smrti, jejich nohy od zvrtnutí, aby
mohly stále chodit před tebou ve světle, mezi živými.“
Naděje je úžasná věc. Je to pokoj uprostřed bouře. Je to světlo v
temnotě. Je to dar. Dar, na který tak často zapomínáme. Raději si děláme
starosti a trápíme se. A co tím získáme. Nic. Jen šrámy na duši. Jak říká
Písmo, neprodloužíme si život ani o píď.
A tak mám v tuto chvíli naději, co se týče puťáku. Obavy přicházejí,
jak to děti zvládnou, jestli se jim nic nestane, apod., ale já je zaháním nadějí v Hospodina.
Dnes celý den se mi honí hlavou stará mládežnická píseň. Tak ji tu
na závěr ještě napíši. Snad to někoho spolu s tímto článkem povzbudí k
naději v jeho situaci nebo v tom, co přijde zítra.

Jen Bohu věř
Jen Bohu věř, hleď vzhůru k nebesům,
On porozumí starosti tvé i snům.
Jen Bohu věř, naději novou měj,
jen Bohu věř, svou lásku jemu dej.
/:Zítřek tě čeká a může šťastný být,
předobrý Pán chce s tebou dále jít,
jen Bohu věř, svůj život u něj slož,
jen Bohu věř, svou ruku v jeho vlož.:/
S přáním požehnaného času prázdnin a dovolených, času plného naděje
Martina Matysová

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

Na úvod jsme četli úvahu pro daný den z Dobré setby a společně se
modlili.
Dopracovali jsme finální strukturu nových webových stránek.
Naplánovali jsme program bohoslužeb na období prázdnin.
Během prázdnin budou probíhat pouze Nedělní shromáždění a Modlitební setkání (13. 7. 2014 a 10. 8. 2014 v 17:00). Ostatní pravi-
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•
•

•
•
•

•
•
•

delné akce během týdne nebudou, ovšem lidé se mohou např. na
skupinku sejít po vzájemné domluvě nebo využít čas prázdnin
k vzájemným návštěvám.
V rámci shromáždění dne 13. 7. 2014 bude vyprošeno požehnání
pro Dorotu Kucovou.
První srpnovou neděli (3.8.2014) bude společný oběd a poté sborové shromáždění s těmito body: Zpráva ze SD a postoj staršovstva k
bodům od VV, Možnost dotazů k realizaci půdní vestavby, Plán akcí
sboru na další školní rok, Projekt Druhá šance- potřeba dořešit statut z důvodu financování (dary), účetnictví, tedy je nutno dořešit
právní zaštítění.
Odsouhlasili jsme nabídku na slevu el. energie od společnosti ČEZ,
o které informoval Miloš. Při fixaci do konce roku 2015 dostaneme
slevu 20%.
Řešili jsme pastorační otázky.
Diskutovali jsme křty dětí (zájem o křest projevila Markétka Matysová) a „dorosťáků“ v našem sboru. Miloš jim na posledním klubu
Pixit dá výzvu, aby nad křtem přemýšleli, a kdo bude chtít na vyznání víry být pokřtěn, měl by možnost v září.
Novým předsedou staršovstva byl zvolen od července Miloš Matys.
Podepsali jsme zápisy ze setkání staršovstva č. 85 a 86
Závěrečnou modlitbou ukončil Miloš naše setkání.

Za staršovstvo zapsal
Jiří Jíra

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Na sklonku zdánlivě promarněného dne
Můj Bože,
když si připomenu tvé slovo:
"Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou,
abych odměnil každého podle jeho činů"
(Zjevení 22,12)
narazíš u mě na velké rozpaky.
Já nemám žádné činy!
Nebudeš-li mi tedy moci odplatit podle mých skutků,
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pak mi budeš muset odplatit podle těch tvých…
Terezie z Lisieux
Převzato z YOUCAT. (KNa 2012)
modlitební předmět:
Jsme Bohu vděční za Dorotu (Bohem darovaná). Krásná je, když se usmívá, hezká, když spí, když pláče, je to dobré, ale byly už i chvíle, kdy byla
zticha a nedokázala popadnout dech. Pokud ji máte někdo z vás na srdci,
prosím modlete se nejen za dostatečný váhový přírůstek (na štíhlou linii
má ještě čas), ale i za to, aby se, je-li to Boží vůle, tyhle noční příhody už
neopakovaly. Děkuju.
Hanka

Modleme se za:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorotu, její váhu i požehnané dýchání
Děti na prázninách, rodiny na dovolených
YMCA tábor, jeho přípravu, průběh, děti, praktikanty i vedoucí, za
Boží světlo a zázraky
Luboše Kastnera, Květu Kupkovou a Kamilu Matysovou a jejich studia po prázdninách
Sborovou hodinu a plánování sborových akcí a aktivit v příštím
školním roce
Zdravý vývoj miminka Veroniky Jírové a miminka Markéty Gabriškové
Zdraví a sílu při chemoterapii pro Růženku Krnáčovou
Petru Novozámskou, která nastupuje 7.7.2014 do Jánských Lázní
na rehabilitaci po operaci, aby mohla opět chodit
Jirku Jíru, aby se opět „postavil na nohy“

V úterý jsem jela do Děčína na kontrolu do nemocnice. Vždycky tam moc
dlouho čekám, a tak jsem se modlila, aby tam nebylo moc lidí. Když jsem
přišla do čekárny, velice mně překvapilo, že jsem byla hned na řadě. Překvapit by mně to nemělo, vždyť jsem se za to modlila! Otevřely se dveře
a sestřička mně sdělila, že tam pan doktor není, protože se mu naskytla
na poslední chvíli zajímavá dovolená a ona nemohla najít moje telefonní
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CHVÍLE

číslo, aby mně to sdělila. Nebyla to cesta zbytečná, protože mám v Děčíně sestru, a vždy se u ní zastavím. Ale příště už budu vědět, že musím
svoji modlitbu dostatečně podrobně formulovat. Že se mám modlit za to,
aby tam nebylo moc lidí a nezapomenout přidat, aby tam byl hlavně pan
doktor. LK
Tato nová rubrika je otevřena příspěvkům od všech čtenářů, podnětům k modlitbám a vděčnosti.

DRUHÁ ŠANCE
V Brništi 28.6.2014

Novinky z Druhé šance
Začalo léto a s ním vám přinášíme aktuální zprávy z Druhé šance
v Brništi. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a přispěli,
děkujeme za finanční příspěvky a dary, děkujeme za nábytek, oblečení a
hygienické prostředky. Děkujeme i za další nabídky, které už jsme pak
ale nevyužili, protože např. těhotenského oblečení se nám sešlo opravdu
hodně. Ze zbylého oblečení se chystáme zařídit šatník.
K dnešnímu dni obývá dům 5 osob a na konci prázdnin očekává
Markéta narození miminka. V červnu jsme se rozloučili s Matějem, nejprve odešel do Bételu u Kralup nad Vltavou, který vedou manželé Tišší. Ani
zde se však nechtěl přizpůsobit jednoduchým pravidlům a podmínkám a
po několika dnech odešel. V současné době se za něj modlíme a dáváme
mu čas, aby si ujasnil, co vlastně v životě chce. Zatím to vypadalo na
život plný výhod, užívání si a nerespektování jednoduchých mezilidských
vztahů a domluv.
Vojta dokončil ZŠ a byl přijat do učení na zedníka v odborném učilišti v České Lípě.
Sami obyvatelé dům a zahradu udržují. Zatím se učí pilné práci a
na zahradě vytrvalosti v boji s pleveli a slimáky, ale první plody svého
úsilí už mohou sklízet. Budoucí tatínek Martin od dubna pracuje v novém
zaměstnání v zinkovně v Brništi.
Pro miminko jsme začali s přípravou výbavičky. Sourozenci z KS
v České Lípě darovali krásný kočárek s autosedačkou. Máme dětskou vaničku a postýlku s peřinkami, ale to je všechno. Sháníme oblečení na
podzimní období od narození do 3 měsíců, fusak do kočárku, látkové ple-
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ny a osušky, hygienické prostředky pro miminko i maminku. Pokud máte
nějaké pozůstatky po vašich dětech a leží nevyužité, budeme rádi, pokud nám je po domluvě předáte.
Další velmi významnou potřebou je vybudování koupelny a nového septiku. Současný stav je zcela nevyhovující. WC je od chodby
oddělené pouze závěsem a vana není vůbec používaná, protože nemá
odtok. Osobní hygienu řeší obyvatelé buď v malé vaničce nebo se po domluvě mohou osprchovat ve sborovém domě.
Současná „koupelna“ a WC

Vybudování koupelny plánujeme v neužívané místnosti, jejíž stav ale vyžaduje poměrně významnou rekonstrukci, což znamená částečnou opravu střechy, několik nových trámů, vybudování příčky, zateplení, sádrokarton, nové okno, dlažbu, sprchový kout a WC. Sháníme také lázeňský
válec, aby se voda dala ohřívat co nejúsporněji. Sháníme tedy veškerý
materiál, finance, ale i ochotné a šikovné ruce, které by s vybudováním
pomohly.

Místnost, kde se plánuje vybudování nové koupelny s odvodem
odpadních vod do nového septiku
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Čeká nás ještě předělání rozvodů elektřiny, ty současné jsou naprosto
nevyhovující a do zimy ještě vymyslet v čem budeme topit (máme kamna i krbovou vložku) a jak teplo dostaneme do všech pokojů. V této
souvislosti také zateplujeme - Martin dává v patře pod dřevěný strop
polystyrénovou izolaci a plánujeme ještě odizolovat dvě strany domu
kvůli velké vlhkosti v přízemních místnostech.
Potřebujeme:
Polystyren (5cm tloušťku, cca 30m)
Radiátory (do 5 místností)
Lázeňský válec
Septik minimálně 12cm3
Lepenku na strop garáže (cca 20m), který pokud se včas neopraví, tak
se zbortí a přišli bychom tak o potřebné úložné prostory
Zaplatit elektrikáře, instalatéra-topenáře, …
Za Druhou šanci
Miloš a Kamila Matysovi

PRO ZASMÁNÍ
Malý chlapec pozoroval svého otce faráře, jak píše kázání.
"Jak víš, co máš napsat?" optal se.
"No, Bůh mi to říká."
"Aha. A proč Mu v tom pořád škrtáš?"
Apokryf ze zasedání Velerady. Jeruzalém, Velký pátek 30 (?) po Kr.
Kaifáš: "Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!"
Josef Arimatejský: "No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!"
Malá holčička sedí na klíně dědečkovi, který jí čte pohádku na dobrou
noc. Čas od času vzhlédne od knížky a natáhne ruku, aby se dotkla jeho
vrásčitých tváří. Potom si sáhne na svoji tvář a pak zas na dědečkovu.
Nakonec řekne:
„Dědo, stvořil tě Bůh?“
„Ano, zlatíčko,“ odpoví děda. „Bůh mě stvořil už před mnoha lety.“
„Aha,“ řekne holčička a pak: „Dědo, mě taky stvořil Bůh?“
„Ano, samozřejmě,“ odpoví děda. „Bůh tě stvořil docela nedávno.“
Holčička se znovu dotkne obou tváří a poznamená: „Bohu to jde čím dál
tím líp, že jo?
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Nedělní bohoslužby
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

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

Nedělní škola
pro děti

Prázdniny

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Prázdniny

Skupinka v Hlemýždí:

Skupinka v Novém Boru:
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
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AKCE SBORU:
Neděle 13.7.
Neděle 13.7.
Pondělí 28.7.
Neděle 3.8.
Neděle 10.8.
Pondělí 25.8.

Požehnání pro Dorotu Kucovou v rámci bohoslužeb
Modlitební setkání v 17:00
Setkání staršovstva v 19:30
Sborová hodina se společným obědem
Modlitební setkání v 17:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
19.-26.7.
Stroj času, YMCA tábor
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
11.7.

Marie Vošvrdová

11.7.

Miloš Matys

20.7.

Veronika Benčíková

24.7.

Petra Matysová

27.7.

Hana Matysová st.

28.7.

Lea Jírová

9.8.

Lukáš Berko

13.8.

Hana Šulcová

13.8.

Petr Řeháček

14.8.

Veronika Jírová

17.8.

Anežka Matysová

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová
martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Růžena Kucová
Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 28.8.2014
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