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Pějte Hospodinu píseň díků,
zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,
tomu, který zahaluje nebe mračny,
který připravuje zemi deště,
který dává na horách růst trávě...
Žalm 147:7-8
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ÚVODNÍK
…A buďte vděčni…

„Nezapomeň poděkovat“, to jsou slova, která nám vštěpovali naši rodiče
od ranného dětství, jen co jsme se naučili mluvit (hned po slovech – máma, táta a ee). Umět poděkovat, nezapomenout projevit ten postoj, že si
něčeho vážím, že jsem za něco rád, že jsem něco dostal a že to oceňuji,
minimálně slovem „děkuji“.
Vděčnost dává našim společným vztahům důležitý pocit sounáležitosti - jsem za tebe rád a jsem vděčný za tvou přízeň, nejsem na světě
opuštěn, někdo na mě myslí. Společenství lidí, kde se vděčnost vytrácí,
vede k lidské samolibosti a nakonec k totální opuštěnosti a společenství se
vytrácí.
Vděčnost vede k dávání – chci se podělit o to, co mám, s druhým,
protože ve své podstatě jsem vše dostal, byl jsem prvně obdarovaný, a
to, co mám, nemám pouze k vlastnímu obohacení, ale abych tím dál sloužil.
Vděčnost vede k radosti - kdo dovede projevit vděčnost, projeví se
to v jeho srdci i na jeho tváři. Nemusí být člověk proto nutně „vysmátý“,
ale radost se může projevit i pokorou a přijetím.
Počátkem takovéto vděčnosti je vztah s Bohem:
„A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův,
k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.
A buďte vděčni.“
Koloským 3:15
Miloš Matys

OHLASY
Ohlasy ze setkání staršovstva v říjnu
•

Na úvod našeho setkání jsme četli úvahu pro daný den z knihy Vírou
k vítězství a společně se modlili.

•

Naplánovali jsme a diskutovali program bohoslužeb a dalších akcí
v listopadu, mimo jiné vybírám tyto:
Druhou neděli 9.11.2014 bude v Oáze od 17.00 Modlitební setkání.
Ve čtvrtek 20.11.2014 od 18.00 se v Oáze koná koncert skupiny Vinesong.
Čtvrtou neděli 23.11.2014 bude slovem sloužit br. Jan Jackanič
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ml.

•

1.11.2014 bude Rada zástupců sborů (RZS) v Karlových Varech.
Z našeho sboru na ni pojede Miloš a Aleš. Tématem RZS bude:
- diskuze nad rozdělením peněz od státu na platy kazatelů
- volba Finanční komise, která zpracuje návrh, který vzejde
z RZS, na přerozdělení peněz.
- volba Komise duchovní služby.

•

Miloš v rámci své služby ve vězení ve Stráži pod Ralskem zmínil akci
„Andělský strom“ - kdo by se chtěl zapojit do této akce, může přes
Veroniku Jírovou, protože obec Noviny pod Ralskem se zapojí.
Program Andělský strom je iniciativa pořádaná Mezinárodním vězeňským společenstvím, ve které dobrovolníci posílají vánoční dárky
dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení. Spolu s dárkem je poslán i
osobní dopis rodiče dítěti.

•

Miloš informoval o evangelizaci „Nový život“ - nabídka knížky Více
než tesař a DVD Ježíš. Princip je v tom, že se po schránkách
v našich vesnicích, městech roznesou letáky s nabídkou na tyto tituly - pokud lidé mají zájem o knihu či DVD, pak umístí na svou
schránku symbol (nálepku) z letáku. Podle počtu zájemců se pak
objednají knihy a DVD a roznesou se právě těm lidem, kteří měli
zájem. Je to dobrá možnost evangelizace před Vánocemi - přinést
lidem naději nebo pomoc.

•

Výročí v roce 2015 - příští rok tomu bude 70 let od příchodu baptistů do Brniště. Rádi bychom v rámci tohoto výročí uspořádali různé
akce. Miloš je ve spojení s p. Smejkalem (historik, zabývá se náboženskou situací Žitavska a Lužice), který by se také zapojil. Stejně
tak bychom oslovili br. Bistranina, který by mohl přispět ohledně
reemigrace (baptisté ze Zelova).
Dále se nabízí i významné výročí upálení mistra Jana Husa, případně
již byvší výročí vydání Bible Kralické atd. - to vše by se dalo prezentovat veřejnosti.
Bylo by dobré tato výročí využít k besedám, seminářům pro veřejnost i pro školy. Prezentovat J. Husa v pravém světle, informovat
o tom, kdo jsou baptisté, aby nás lidé mohli více poznat, co baptisté
dali národu v oblasti náboženství. V prosinci na sborové hodině už
by mohly být konkrétnější návrhy na akce.

•

Technické věci:
Aparatura - Jirka po dohodě se staršími zakoupil novou sborovou
kytaru do chválící skupiny (cena 6 600,- Kč). Stávající kytara již
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po 4 letech věrné služby přestává ladit, nicméně stále je funkční
a Jirka ji věnuje pro hraní na Pixitu, případně v Nedělní škole,
na tábory, v YMCA a jiné akce.

•
•
•

Řešili jsme pastorační otázky
Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 90
Závěrečnou modlitbou ukončila Martina naše setkání.

Zapsal
Jiří Jíra

VÁNOCE

PŘICHÁZEJÍ

Andělský strom
V minulém čísle Zpravodaje mě zaujala stránka s projektem Andělského
stromu.
Výzvu jsem zveřejnila na kabelové televizi, kterou provozuje naše
obec a na internetových stránkách obce. Spojila jsem se také s hlavní kaplankou vězeňské služby, která tuto akci organizuje. Byla velmi potěšena,
že jsme první obec, která se kdy o projekt zajímala a zapojila se, doposud
to byly vždy jen církve.
Zároveň bych i všem z našeho sboru nabídla, pokud máte zájem
tuto akci podpořit (zakoupit vánoční dárek pro dítě, které má rodiče
ve vězení), prosím přihlaste se mi do konce října.
Akce bude probíhat takto:
•
já nahlásím počet přihlášených dobrovolníků
•
podle počtu dobrovolníků mi budou zaslány přihlášky dětí a dopisy
od rodičů
•
zavolám do rodin, co by dané dítě potřebovalo nebo ho potěšilo
•
dám vědět dobrovolníkům, co mají koupit
•
dárky převezmu, zabalím a vložím do balíčku i dopis od rodiče
•
dárek odešlu
Smysl celé akce spočívá v tom, že dárek na Vánoce dostane dítě, které by
jiný dárek nedostalo a navíc ví, že si na něj vzpomněl i rodič, který je
ve vězení.
Veronika Jírová

strana 4

SVĚDECTVÍ

listopad

Milí sourozenci v Kristu,
píši vám z německé vesnice Rietschenu, kde momentálně bydlím a pracuji
na archeologickém výzkumu. Chci vám moc poděkovat za modlitby.
Od začátku jsem mohla vidět, jak Pán Bůh otvírá mnohé dveře a chce,
abych jela a poznala nové věci i Jeho novým způsobem. Po několika měsících vyřizování jsem mohla konečně 1. září vyrazit do neznáma – do ciziny. Chci vás opět poprosit za modlitby nejen za mě, ale také za mé kolegy z pracovního týmu. Moc vřele mě tu přijali a díky nim jsem se tu docela zabydlela. Kéž by Pán Ježíš otvíral jejich srdce a dal příležitosti sdílet
s nimi evangelium k jejich záchraně.
Dnes se chci s vámi rozdělit o jednu nedávnou povzbudivou zprávu
z Čech. Doufám, že i vás mé svědectví povzbudí. Ještě před mým odjezdem do Německa jsem přišla o práci. Stalo se to nečekaně. Jednou jsem
přišla do práce a kolegyně mě vesele pozdravila větou: “Tak ty prý prodáváš drogy, jó? To je hustý, to bych do tebe neřekla.“ A tak začal kolotoč
podivných událostí na mém (dnes již bývalém) pracovišti. Pomluva je
hrozná věc, nejhorší na ní je ta bezmocnost, která se člověka zmocní.
Tehdy jsem se dost zuřivě modlila: „Bože, to snad nemohou myslet vážně! Kvůli nesmyslným pomluvám přijdu ze dne na den o práci! To si přeci
nemohu nechat líbit!“ Ještě toho dne jsem mluvila s nejbližší kamarádkou.
Chtěla mě utěšit, sama zažila něco podobného v zaměstnání. Ale také mi
ukázala na Krista: „Markét, nemyslím si, že si křesťané musí nechat vše
líbit. Ale v tomto případě, nejde ti hlavně o to, vybojovat svou pověst
zpět? Myslíš, že to, co lidé udělali Pánu Ježíši, bylo fér? To také nebylo
spravedlivé, nic špatného neudělal, byl dokonalý Boží Syn.“ To bylo odhalení! Postupně mi vše došlo. Ježíš to také zažil, ví, jak mi je… Byl nespravedlivě odsouzel a zabit, ale po svém vzkříšení se nešel mstít, ale oznámit
své vítězství nad smrtí svým učedníkům. Navíc mi dal svou spravedlnost,
Jeho úžasnou spravedlnost. Žádnou lepší nemohu dostat ani vybojovat.
Najednou jsem byla vděčná Bohu a prosila za odpuštění mého hněvu i
touhy se obhajovat. Zloba a bezmocnost zmizely. I paní ředitelce jsem
později odpustila. Když mi pak dal Ježíš sílu k rozhodnutí nepodniknout
žádné kroky, abych se veřejně očistila v očích paní ředitelky a dalších zaměstnanců, že se vzdám touhy po pomstě a nechám to na Bohu, hrozně
se mi ulevilo. Pokoj Boží přišel, když jsem se spolehla, že Bohu patří soud,
on odplatí (parafráze z Římanům 12:19).
Na závěr bych chtěla dodat, proč to celé vlastně píšu. Minulý týden
jsem dostala povzbudivý e-mail. Poslal mi ho můj učitel, vedoucí katedry
archeologie v Hradci králové, kde stále studuji. Mj. se v něm vyjádřil
o tom, že se k němu donesly pomluvy, kterým jsem čelila v bývalém zaměstnání. Ujistil mě, že mi důvěřuje a je si jist mým čistým štítem a považuje takové jednání za nespravedlivé. Hrozně mě ta zpráva potěšila a

strana 5

listopad

SVĚDECTVÍ

jsem vděčná Bohu, že mě obhájil lépe, než jsem si dovedla představit.
Jemu patří chvála!
Žalm 116:7 „Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“.
Ta, které se Bůh z velké lásky zastal,
Markéta Mildeová

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Buďte si jisti, že nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, která naprosto zničí všechna rozptýlení, která na
nás dotírají v našich nejlepších okamžicích. Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno o této věci, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli
modlitební metoda, která vám pomůže tady a teď udržet vaše srdce a
mysl pozvednuté k Bohu a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou,
je pro vás ideální modlitební metodou. Používej takový způsob modlitby,
který ti pomáhá nejlépe...
Z knihy O modlitbě s Davidem Torkingtonem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
"Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. Bůh
je určitě i básník, ale především je Otec. Jako by pěkná slova byla zárukou pěkné modlitby! Důležitost naší modlitby tedy nespočívá ve stylu,
který při modlitbě používáme, netkví v pěkných slovech, která vybíráme,
ale v tom, že přebýváme s Ním." (podle Eliase Velly)
Prosme:
Za Aničku Kouřimskou, zdravý vývoj miminka i porod
Za Luboše a Terku
Za Dorotku Kucovou, aby i nadále mohla přibývat na váze a aby
se jí vyhýbaly nemoci
Za zdraví vývoj a rozvoj pro Beatu Jírovou
Za studenty Luboše, Kamilu, Květu a za Hanku Kucovou, která
potřebuje dopsat diplomovou práci a studia ukončit
Za Petru Novozámskou, která nastoupila do Jánských lázní na rehabilitaci
Za koncert skupiny Vinesong, přípravu, průběh…
Za přípravu adventních a vánočních akcí

Tato rubrika je otevřená příspěvkům od všech čtenářů, podnětům
k modlitbám a vděčnosti.
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MILÉ SESTRY
Chci Vás pozvat ke společným modlitbám se setrami
z celého světa u příležitosti
Světového dne modliteb baptistických žen
Téma : VĚRNOST – OVOCE DUCHA SVATÉHO
Milé sestry,
zdravím vás ve jménu Pána Ježíše Krista slovy žalmisty (Žalm 4:4):
,,Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když
k němu volám.“
Pro letošní první pondělí v listopadu, to je 3.11.2014, je připraveno téma právě o věrnosti.
Věrnost jako ovoce Ducha Svatého, jak o tom čteme v Galatským
5:22, kde je zdůrazněno, abychom byly věrné, oddané a neochvějné,
abychom se nechaly vést Duchem Svatým (Ga 5:25).
Věrnosti lze dosáhnout, jen pokud zůstaneme v blízkosti toho,
který takový je, Pána Ježíše Krista. Výzvou je: BUĎTE VĚRNÉ
A NEOCHVĚJNÉ v životě víry. Ovoce věrnosti bude chutnat i vašemu
okolí a bude libou vůní pro Pána Ježíše.
S ním zvládneme i situace, kdy do našeho života přijdou různé katastrofy, hurikány, konflikty, přívalové deště. Kéž naše neochvějná víra
je svědectvím pro ty, kteří Kristovu lásku nepoznali. Zůstaňme věrné
v modlitbách a čtení Božího slova. To je základ pro pevný vztah lásky
a věrnosti s Pánem Bohem.
Přeji vám i sobě, abychom jednou mohly slyšet slova zapsaná u
Matouše 25:23 ,,... správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl
věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi a raduj se u svého Pána.“
Věřím, že setkání a zamyšlení nad tématem se může uskutečnit
i ve sborech, kde se pravidelně sestry nesetkávají a byly jste třeba jen
dvě. Pozvání přijměte jako osobní výzvu. Protože modlitba má smysl.
Kéž Hospodin střeží váš život naplněný chutným ovocem Ducha Božího,
láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, VĚRNOSTÍ,
tichostí a sebeovládáním. (Ga 5:22)
V Jeho lásce s vámi zůstává
Helena Včeláková
za Odbor sester BJB
V našem sboru se setkání uskuteční ve čtvrtek 6.listopadu 2014
ve Stráži pod Ralskem u sestry Růženy Krnáčové od 17:30. Všichni (i bratři) jsou vítáni.
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Možno objednávat u br. Miloše Matyse.
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Nedělní bohoslužby
2.11.
9.11.
16.11.
23.11.
30.11.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Miloš Matys
kázání: Jan Jackanič ml.
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys

Nedělní škola
pro děti
2.11. Lukáš K. (Ondra)
9.11. - Rodinné bohoslužby
16.11. Petra M. (Vítek)
23.11. Kamila M. (L+K)
30.11. Růžena K. (Tom)

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 4. a 18.11. Janovo evangelium
11. a 25.11. Římanům

Skupinky
Skupinka mužů v Oáze:
středa 26.11. v 19:30
Skupinka v Novém Boru:
středa 5. a 19.11. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u R. Krnáčové

Pixit
pátek 17:00
7.11. Miloš
(obč. Tom+Ondra)
Číst 1 Korintským 13,14,15,16

14.11. Martina
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst 2 Korintským 1,2,3

21.11. Miloš
(obč. Kristy+Bety)
Číst 2 Korintským 4,5,6

28.11. Martina
(obč. Martina)
Číst 2 Korintským 7,8,9
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AKCE SBORU:
Neděle 9.11.
Čtvrtek 20.11.
Pondělí 24.11.

Modlitební setkání v 17:00
Koncert skupiny Vinesong od 18:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Sobota 1.11.
Sobota 1.11.
Čtvrtek 13.11.

Konference pro pracovníky s dětmi v Praze od 9:00
Rada zástupců sborů BJB v ČR v Karlových Varech
Fajjún - klub deskových her od 16:00

TAXISLUŽBA:
Blahoslav Matys 602155319

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

1.11.

Blanka Bucharová

6.11.

Božena Novozámská

25.11.

Antonín Bárta

29.11.

Aleš 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 27.11.2014
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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