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8. ročník

říjen 2014

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří.
Jen nemějte svobodu
za příležitost k prosazování sebe,
ale služte v lásce jedni druhým.
Galatským 5:13
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„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“
Jan 8:36

Drazí bratři a sestry, přátelé,
když se zamyslíte nad pojmem svoboda, co si pod ním představíte? Nikdo
mě neutlačuje, mohu si dělat, co chci…
Svým způsobem je to pravda, avšak podstatou těchto Ježíšových
slov je osvobození od hříchu a strachu. Toto je podstatou svobody v Kristu. Není to o tom pouze znát, co je dobro a co je zlo, ale prožívat to vnitřně ve svém srdci a podle toho žít a konat.
Mohu si dělat, co chci! Ano, ale nesmím přitom ubližovat nebo různým způsobem škodit druhým lidem a nezarmucovat tak Hospodina. Hřích
v nás myslí především na sebe. Od tohoto nás Kristus osvobozuje a pozvedá náš pohled k Hospodinu, kterého máme plně milovat a Jemu sloužit, a k druhému člověku, kterého máme upřednostňovat před sebou samými.
Žiju v zemi, kde je svoboda, mohu volně cestovat, projevovat beze strachu svůj názor, ale co když se to změní a bude problémem říci, co si myslím. A co křesťané žijící v zemích, kde za svůj zbožný život jsou pronásledováni a zabíjeni? Ježíš nás proto osvobozuje i od strachu. Nebát se vyznávat a žít plně podle Božího Slova, i kdyby mě to mělo stát… třeba výsměch nebo místo v práci nebo i pronásledování.
Jsme v Kristu svobodni, protože žijeme v Pravdě. Proto můžeme být
v mnohém, jak se říká, „nad věcí“, vždyť tuto svobodu nám nikdo vzít nemůže, leda bychom se jí zřekli. V této Kristově svobodě můžeme žít naplno svůj život na zemi se zodpovědností, kterou nás Hospodin vyučuje
ve Svém Slovu, ať už je to vůči druhému člověku nebo veškerému Božímu
stvoření a směle u toho vyznávat:
„Ježíš Kristus je můj Pán!“
Kéž nám k tomu Hospodin dává svou milost každý den,
Miloš Matys

OHLASY
Ohlasy ze setkání staršovstva v září
•
•

Na úvod jsme četli úvahu pro daný den ze Slov života a společně se
modlili.
Miloš nás informoval o koncertu vokální skupiny Vinesong v našem
sboru. Koncert bude ve čtvrtek 20.11.2014 od 18.00, je cca na 2
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hodiny včetně svědectví. Vstupné bude dobrovolné, rozhodli jsme,
že k vybrané částce za vstupné přidáme ještě 5000,- za sbor.
Naplánovali jsme program bohoslužeb na říjen.
•
První neděli v říjnu bude sborová hodina s těmito body: Přijetí křtěnců za členy sboru, Volby do misijního odboru BJB, Informace o projektu Druhá šance.
•
Druhou neděli, 12.10.2014 v 15.00, bude v našem sboru
slavnost Díkůvzdání. 19.10.2014 v 15.00 je slavnost Díkůvzdání ve Cvikově, 26.10.2014 v 15.00 pak v Liberci.
Řešili jsme pastorační otázky.
Technické věci
Sborová knihovna- Miloš bude postupně stěhovat své knihy a
věci z kanceláře ve sboru. Regály na knihy (knihovna),
kancelářský stůl a polička nad stolem jsou jeho. Odsouhlasili jsme, že sbor všechno toto vybavení od Miloše
koupí za pořizovací cenu, což je 20.000,- Kč. Staré skříňky se postupně zlikvidují. Následně se regály využijí pro
účely budoucí sborové knihovny, videotéky, na potřeby a
materiály Nedělní školy, Pixitu atd. Sestra Růženka Kucová se nabídla, že by sborovou knihovnu a videotéku vedla. V plánu je během 4-5 let nakoupit cca 200 ks knih
do sborové knihovny.
Půdní vestavba- stále platí, že Aleš koupí desky na malou
půdu na podlahu. Osloví p. Boháčka ohledně usazení
střešních oken a p. Matějku na zateplení a sádrokartony.
Aparatura- Jirka přislíbil, že se pokusí do slavnosti Díkůvzdání zapojit novou aparaturu (odposlechy, zprovoznění reproduktoru na chodbě) a zakoupit lepší mikrofon na kazatelnu, aby nedocházelo k ranám a praskání v bednách
v momentě, kdy se s mikrofonem manipuluje.
Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 89.
Závěrečnou modlitbou ukončil Miloš naše setkání.

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Okurkový salát
Bylo nedělní ráno, chystali jsme se do shromáždění. Protože celá rodina
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vstáváme docela brzy, stíhám ráno uvařit přílohu k obědu, který mám připravený od soboty, nebo udělat třeba salát. Dnes jsem se rozhodla udělat
okurkový salát s rajčaty. Je to rychlovka, nic složitého, máme ho rádi
se sladkokyselou zálivkou.
Když jsem ho již hotový uklízela do ledničky, škobrtla jsem o skleněnou poličku a BUM, salát se hezky téměř celý vylil do lednice. Ááá, to ne!
Pomóc!
A už se to lilo na talíř s obalenou cuketou pro Vítka, polévce se to
naštěstí vyhnulo, ale steklo to přes další 2 police až dolů. Měla jsem na
sebe takový vztek! Jaké já jsem nemehlo. A jiná, i horší jména jsem si
dávala, a to i nahlas. Bohouš hned přispěchal, zachoval jako vždy chladnou hlavou, shrábli jsme pevné části do misky a začali utírat tu spoušť. Já
pořád lamentovala, jak jsem hrozná a neschopná. Kluci, hned jak to uslyšeli, začali mě povzbuzovat, že se nic nestalo, a zároveň kárat: Maminko,
nenadávej si, vždyť je to jen salát. Nejde o život. Luky ještě dodal: Mami,
musíš se mít ráda, my tě taky máme rádi. Ale já se na sebe tak zlobila.
Přidělala jsem sobě i druhým tolik práce. Museli jsme všechno vyndat,
omýt, utřít, vysušit. Vřelo to ve mně, ale o to víc mě všichni moji kluci
uklidňovali, že to nic není, aspoň budeme mít umytou ledničku.
Musela jsem se zamyslet, proč mám takový vztek, a proč oni jsou
tak klidní. Kde se to ve mně bere? Vždyť opravdu nejde o život. Uvědomila
jsem si, že je to ve mně ještě z dětství, kdy mi můj táta pro všechno nadával, že jsem nemožná a hloupá atd. Ale vždyť jsem mu to už dávno odpustila, je to minulost. Šla jsem se osprchovat a modlila jsem se, Pane,
odpusť mi ten vztek, vím, že mě miluješ takovou, jaká jsem, pomoz mi
mít se ráda, i když jsem někdy tak nemotorná. A najednou mi to došlo.
Můj milující Bůh mi dal do života 3 úžasné muže, kteří mě milují a
vidí mě jinýma očima, než já. Jako by mi skrze mého muže a syny, jejich
slova útěchy a uklidnění, i skrze jejich objetí Bůh trojnásobně vynahradil
lásku, kterou mi nedal můj táta. Děkuji Bohouši, Víťo a Lukáši, jsem šťastná, že vás mám.
Martina B.

Z BOŽÍ LÉKÁRNY
Co nám pomáhá…
na základě studií vědců Kanadský týdeník World News zveřejnil, že je řada
nemocí, které mohou být úspěšně léčeny medem a skořicí.
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Nemoci srdce - smíchejte med se skořicí (mletou) a mažte na chleba
pravidelně k snídani. Tato kombinace snižuje hladinu cholesterolu v krvi
a cévách a chrání pacienta před infarktem. Pokud ho již prodělal a bude
jíst med denně, další infarkt se mu vyhne. Pravidelná konzumace také
ulevuje při zadýchávání a posiluje srdeční tep. Pečovatelské domy v Americe a Kanadě léčí takto seniory, jejichž cévy a žíly ztrácejí pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice jim tuto pružnost vracejí.
Artritida - pacienti s tímto problémem (při pravidelném užívání i s chronickou artritidou) by měli denně - ráno a večer - užívat šálek horké vody
s 2 lžícemi medu a 1 malou lžičkou skořice. Podle univerzity v Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice
před snídaní bylo 73 nemocných úplně zbaveno bolesti a do měsíce ti nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí.
Vysoká hladina cholesterolu - užívání: 2 lžíce medu a 3 čajové lžičky
skořice namíchané do 2dcl horké vody. Pacientům s vysokou hladinou
cholesterolu dokázala tato kombinace snížit hladinu cholesterolu o 10%
do 2 hodin. Pokud se bude podávat 3x denně, vyléčí se i pacient s chronickou hladinou cholesterolu. Podle týdeníku i samotný med, pokud je
užíván denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu.
Nachlazení - kdo trpí častým nachlazením by měl užívat 3x denně 1 lžíci
medu s 1 lžičkou skořice alespoň 3 dny. Vyléčí se tím nachlazení a chronický kašel a pročistí průdušky.
Bolest žaludku a vředy - směs medu se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů. 1 lžička skořice a 2
lžíce medu užité před těžkým jídlem zabraňují zvýšení kyselosti žaludku a
pocitu těžkosti.
Posílení imunitního systému - studie dále ukázaly, že med obsahuje
velké množství železa a vitamínů, což posiluje bílé krvinky, které vedou
boj s viry a bakteriemi. Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tím tělo před viry a bakteriemi.
Chronická únava - cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci
buněk a tělesných sil. Navíc senioři užívající med a skořici v poměru 1:1
jsou čilejší a ohebnější. Čaj vyrobený z medu a skořice, pokud je brán
pravidelně, zabraňuje potížím stáří, udržuje kůži čerstvou a hebkou až do
vysokého věku.
Rakovina - výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázaly, že i
pokročilá rakovina kosti, žaludku a střev může být s úspěchem léčena.
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Pacienti trpící těmito druhy rakoviny by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice alespoň měsíc, 3x denně.
Zdroj: Nové perspektivy 5/2014
Zpravodaj Brněnské tiskové misie č 131
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

OZNÁMENÍ
V sobotu 4.10.2014 proběhne podzimní úklid celé sborové budovy a okolí. Prosím bratry a sestry, kterým to zdraví dovolí, o účast na tomto úklidu. Čím nás bude víc, tím dříve to bude hotové.
Na spolupráci se těší
Růžena Kucová

ANDĚLSKÝ STROM
Charles Colson – ze zloducha světec
Charles Colson (1931–2012), člověk, spojený kdysi s aférou Watergate.
Patřil kdysi k nejtvrdším členům Nixonovy administrativy, byl dokonce
považován za nejvlivnějšího poradce a strůjce celého skandálu. Pak se
ale radikálně změnil a dalších 40 let života věnoval organizaci, kterou
založil na pomoc vězňům.
„Pamatujte si, že vždycky můžete říct: nepamatuju si“. Tak zněla
slavná instrukce amerického prezidenta Richarda Nixona jeho spolupracovníkům na prahu aféry Watergate. Zastavit se mu ji ale nepovedlo,
skandál otřásl americkou politikou, Nixon musel odstoupit a pár členů
administrativy skončilo ve vězení. Šlo o nelegální odposlechy, ze kterých
bylo v Americe pořádné zemětřesení.
Jako první šel za mříže Charles Colson, poradce, kterého měl prezident na špinavou práci. Byl označován jako „zlý génius zlé administrativy“, podle listu Washington Post byl „mistrem špinavých triků“. Používal skutečně metody zvláštní, včetně vlámání do ordinace psychiatra
svého odpůrce, kterého chtěl zdiskreditovat. Když stál Charles Colson
před soudem, nikdo ho nelitoval.
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Už tehdy měl za sebou rozvod, propadal alkoholu, byl těžkým kuřákem a bez lítosti ničil oponenty. Než ale nastoupil do vězení, nastala
změna. Oznámil, že se „znovuzrodil“, jinými slovy, obrátil se na víru. Kritici mu nevěřili. Podle nich mu šlo jenom o zkrácení trestu.
Jenomže Chuck Colson to myslel smrtelně vážně. Od základu změnil život, když se dostal na svobodu, odmítl výnosné nabídky a založil
organizaci Prison Fellowship na pomoc vězňům. Do ní dal všechny peníze, včetně Templetonovy ceny v hodnotě miliónu dolarů nebo honorářů
ze svých knih, kterých se prodalo 25 miliónů (z těch nejznámějších, vyšlých i v češtině, „Znovuzrozený“ a „Jak milovat Boha“).
Už nikdy se nevrátil do politiky, i když byl poradcem prezidenta
Bushe mladšího. Radil mu ohledně lidských práv, války v Súdánu nebo
reformy vězeňství. V Bílém domě ho tehdy znali jako mimořádně příjemného a empatického člověka. Jeho rozhlasový program BreakPoint pravidelně vysílalo více než 1200 stanic.
Co se týče aféry Watergate, Chuck Colson s humorem říkal, že patří k hrstce lidí, kteří jsou rádi, že k ní došlo. A dodával, že Bůh ji použil,
aby mu ukázal skutečný smysl života. Deník Boston Globe kdysi napsal:
Když může Colson činit pokání ze svých hříchů, pak je naděje pro každého.
______
Dobrý den,
ráda bych Vás oslovila s programem Andělský strom - vánoční dárky dětem odsouzených. Program letos probíhá již počtvrté, v loňském roce se
zapojilo 16 věznic a 28 církevních společenství. Díky nim mohlo být obdarováno více než 300 dětí, pro mnohé z nich to byl jediný vánoční dárek.
Zapojení je jednoduché, věznicemi předem vybraní odsouzení napíší osobní dopis svému dítěti, dobrovolníci z řad církví koupí dárek a
spolu s dopisem od odsouzeného odešlou na adresu dítěte.
Jako společenství se můžete zapojit nákupem a odesíláním dárků,
případně finančním darem na pomoc pokrytí projektu (dárky, poštovné,
režijní náklady na kancelář, mzdy).
Přeji požehnané dny,
Žaneta Dvořáčková
Koordinátorka programů
Mezinárodní vězeňské společenství, o.s.
www.prisonfellowship.cz
Vše o Andělském stromu dodal pro Zpravodaj Miloš Matys
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(Ne) známý klenot české kultury
BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatelským dílem 16. století a
ve svém původním vydání (1579-1594) byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou
hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů a podařilo
se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do podoby, která ani dnes neztrácí na své přímočarosti a jazykovém půvabu. Kralický překlad významně
ovlivnil nejen českou biblickou teologii, ale i pozdější české překlady a
v podstatné míře také vývoj české spisovného jazyka a jeho pravopisu.
Toto první kompletní vydání s původními poznámkami v jednom
svazku se vyznačuje moderní a dobře čitelnou grafickou úpravou, která
se snaží navázat na vysokou typografickou kvalitu původního tisku a
zprostředkovat ji dnešním čtenářům. Cílem edice je rovněž přestavit
v transkripci současnému čtenáři i kompletní text Šestidílky tak, aby byly
zachovány všechny podstatné jazykové vlastnosti původního tisku
při respektování současné bohemistické ediční praxe. Publikovaný text
zachovává některé jazykové zvláštnosti a odchylky od dnešního i dobového úzu, které byly v pozdějších edicích často odstraněny. Podává tak
velmi zajímavé svědectví o češtině, která se později v době národního
obrození stala východiskem pro novodobý spisovný český jazyk. Publikace původních poznámek i nová možnost porovnání hlavního textu kralické Šestidílky a jednodílného vydání z r. 1613 tak nabízejí unikátní příležitost nahlédnout přímo do dílny kralických bratří.
Běžná vydání Bible kralické podávají text až jejího 3. vydání z roku 1613
v novodobé úpravě z 19. století. Poprvé však vyšla Bible kralická v šesti
svazcích, postupně mezi lety 1579 až 1594.
„ K vydání úplné biblí kralické šestidílné t. textu spolu s všemi výklady, se se pro velikou toho nákladnost dosud nikdo neodhodlal, a sotva
kdy kdo odváží.“ (Josef Kostomlatský, předmluva k vydání starozákonních poznámek v roce 1885)
Víte, že jezuitský kněz, kazatel, jazykovědec a překladatel katolické svatováclavská bible Matěj Václav Šteyer (1630-1692) o jazykových
kvalitách Bible kralické píše, že „způsob jejího Písma nemůže se než nad
míru pochválit… a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým
Učedlníkům jej míti, bedlivě čísti, a podlé něho psáti se učiti“?
Myslíte si, že současná čeština trpí nadužíváním přejatých slov, a vzhlížíte k čisté české kraličtině? Možná vás překvapí běžný výskyt slov jako
trošt, retovati, šturm, figúra či ceremonye… Nemůžete se smířit s některými novými pravidly českého pravopisu? Možná vás překvapí kralické
filozofie.
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Co to byl bituňk, šacuňk, mustruňk, trfuňk, retuňk, stavuňk a
hadruňk? Co to znamenalo bopomozi? Kdo byli močihubové a kdo si se
vším jako svině s věchtem pohrává? Naleznete zde formulace jako nedbanlivé vrchnosti a ouřadové malátní a hovadní.
Mohla zpráva o objevení Ameriky proniknout do poznámek Bible
kralické? Proč vyzývají překladatelé v předmluvě čtenáře, aby při čtení
pamatovali na lásku křesťanskou? A jak se do Bible kralické dostali jeleni se zlatými rohami na Pražském mostě?
Z kralického doporučení, že „pilného s Božím slovem se obírání
každé pobožné duši jest potřebí, zvláště v posledních sršlavých nynějšího světa se navíc dozvíte, že svět byl v posledním tažení již v 16. století.
Které téma bylo pro překladatele natolik zajímavé, že mu věnovali téměř
celostránkovou poznámku? Co říkají Kraličtí o „apokryfech“, tj. deuterokanonických a pseudoepigrafních knihách, zahrnutých do 5. dílu, a proč
se rozhodli je vydat?
Kdo komu v Bibli kralické vyprávěl pohádky? Co znamená z
pychuť jest to mluvil prorok ten? Koho Kraličtí nazývají opicemi Božích
ctitelů? Uzdravil opravdu Ježíš syna králíka? Proč Ježíš nabádá učedníky
k rozšafnosti?
Pro Zpravodaj dodal,
Miloš Matys
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Milí bratři, milé sestry,
již několik měsíců mezi nás chodí Tereza Bláhová. Většinou v mém doprovodu. Nedávno se také nechala na vyznání víry pokřtít spolu
s pixiťáky.
A ač máme k sobě s Terkou blízko, rád bych oznámil, že mezi námi je blízký kamarádský vztah, nikoliv vážný. Je to z několika důvodů.
Několikrát už jsem jednal svévolně a pokaždé to mělo stejný konec. Proto se již nevrhám bezhlavě do vztahu, ale chci znát Boží vůli. Je těžké ji
kolikrát slyšet a rozpoznat, zda-li je to naše vůle, nebo Boží. S Terkou si
velice dobře rozumíme, a i když spolu trávíme spoustu času, tak nechci
jednat podle své vůle. Mohl bych říct: „Bože, s Terkou budu chodit a ty
nám žehnej“. Zjistil jsem, že to takhle dělá spousta mladých věřících lidí.
Ale já se chci ptát: „Bože je Teraza ta, kterou máš pro mě připravenou“?
Rád bych znal Boží vůli pro sebe a také pro ni. Proto vás chceme poprosit o modlitby za Boží vedení a Boží vůli pro náš život. Máme-li být
spolu, či má pro každého z nás někoho lepšího. Děkujeme, že ve vás
máme Boží rodinu a že se na vás můžeme obrátit i v takové situaci.
Přejeme i vám Boží požehnání
Luboš a Terka
Prosme:
Za Luboše a Terku
Za Dorotku Kucovou, stále je to boj a potřebuje naše modlitby
Za studenty Luboše, Kamilu, Květu, kteří svá studia začínají a za
Hanku Kucovou, která potřebuje dopsat diplomovou práci a studia ukončit
Za Petru Novozámskou a její nástup do Jánských lázní na rehabiliataci
Za Růženu Krnáčovou, která prochází stádiem ozařování v boji
s rakovinou
Za Slavnost Díkůvzdání, za přípravu, řečníky i oslovení pro každého z nás
Za Konferenci mládeže v Brně, aby tam mohli jet i naši Pixiťáci a
mohli spolu s ostatními růst ve víře
Děkujme:
Za narození Terezky Sitařové, Beaty Jírové
Tato rubrika je otevřená příspěvkům od všech čtenářů, podnětům
k modlitbám a vděčnosti.
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POZVÁNKA

říjen

Občanské sdružení Exulant srdečně zve na
K O N F E R E N C I,
kterou pravidelně pořádá pro připomenutí významných událostí z
dějin české reformace, českého náboženského exilu a návratu potomků pobělohorských exulantů do vlasti.
Konat se bude 11. října 2014 ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů v Liberci, Malé náměstí č. 7. Zahájení v 10:00 hod.

Tématem je letošní 600. výročí obnovení slavení Večeře Páně
„pod obojí“.
Na programu budou přednášky:
Doc. ThDr. Petr Macek: Církev a Večeře Páně ;
Doc. PhDr. Eva Melmuková: Význam kalicha v české reformaci;
PhDr. Edita Štěříková: Večeře Páně a pobělohorští exulanti.
Všichni

jste srdečně zváni.
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KDY, KDE, CO?

říjen

Nedělní bohoslužby
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.

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

Nedělní škola
pro děti
5.10. Lukáš K. (Lukáš)
12.10. Kamila M. (Bety)
19.10. Růžena K. (Ondra)
26.10. Aleš M. (Kristy)

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 7. a 21.10. Janovo evangelium
14. a 28.10. Římanům

Smíšená skupinka:
Středa 15.10. v 18:00
v Brništi Hlemýždí
Skupinka mužů v Oáze:
středa 29.10. v 19:30
Skupinka v Novém Boru:
středa 8. a 22.10. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u R. Krnáčové

Pixit
pátek 17:00
3.10. Martina
(obč. Tom+Ondra)
Číst Římanům 13,14,15, 16

10.10. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst 1 Korintským 1,2,3

17.10. Martina
(obč. Kristy+Bety)
Číst 1 Korintským 4,5,6

24.10. Miloš
(obč. Miloš)
Číst 1 Korintským 7,8,9

31.10. Martina
(obč. Martina)
Číst 1 Korintským 10,11,12
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KDY, KDE, CO?

říjen
AKCE SBORU:
Sobota 4.10.
Neděle 5.10.
Neděle 12.10.
Pondělí 20.10.
Čtvrtek 20.11.

Úklid modlitebny od 9:00
Sborová hodina po skončení shromáždění (bez obědu)
Díkůvzdání v Brništi v 15:00
Setkání staršovstva v 19:00
Koncert skupiny Vinesong od 18:00

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 9.10.
Sobota 11.10.
Neděle 19.10.
Neděle 26.10.
25.-28.10.
Sobota 1.11.

Fajjún - klub deskových her od 16:00
Konference Exulant v Liberci od 10:00
Díkůvzdání ve Cvikově v 15:00
Díkůvzdání v Liberci v 15:00
Konference mládeže v Brně
Konference pro pracovníky s dětmi v Praze od 9:00

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
K narození:
Dne 12.9. se narodila
Dne 26.9. se narodila

Tereza Sitařová
(52 cm, 3500g)
Beata Jírová
(51 cm, 3761g)

Narozeniny tento měsíc slaví:

28.10.

Filip Matys

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 23.10.2014
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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