prosinec

8. ročník

prosinec 2014

A toto je zvěst,
kterou jsme od něho slyšeli
a vám ji oznamujeme:
že Bůh je světlo
a není v něm nejmenší tmy.
1 Janův 1:5
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ÚVODNÍK

„V něm byl život a život byl světlo lidí.“
Jan 1:4
Kristus přišel, aby nám jeho život ukázal na jedné straně naše slabosti a
na druhé straně Boží slávu. Do tohoto světla nás uvádí celé Kristovo evangelium. Pokazili jsme, co jsme mohli, a nic si nezasloužíme, sami jsme totálně
slabí a dezorientovaní, Bůh se k nám však sklonil, aby nás pozvedl z bahna
prázdnoty a hříchu do naděje a svatosti.
Bohu nemůžeme nabídnout nic jiného než sami sebe. Pokud tak činíme, může v nás plně působit a pozvedat nás, naplňovat a povolávat ke službě. Ke službě lidem kolem nás, kdy se učíme druhým naslouchat, porozumět
jim a pomoci. Kristovo evangelium nás osvobozuje od hříchu, pýchy a sobectví a uvádí nás do plné pravdy, učí nás vidět věci takové, jaké doopravdy
jsou, umět si dobře posvítit a zorientovat se ve tmě vlastního života i tohoto
světa.
To, že Kristus nás přijal a změnil, je zavazující, jak vůči samotnému
Bohu, tak vůči lidem kolem nás. Umět vyzařovat Kristův život a Jeho světlo,
to je tajemství, to je zázrak, to je praktický skutek lásky… Kristus nás uvádí
do mnohých tajemství Božích, naplňuje naše životy každodenními, byť povětšinou všedními, ale vždy zázraky a bezmezně nás miluje. Jaká je moje a
tvoje odpověď na toto?! Žijeme a svítíme naplno? To se pozná nejlépe vždy
ve tmě, jak moc ji prozařujeme. Když jdeme Boží cestou a za Boží vůlí, a to
v jistotě, a když lidé kolem nás prožívají skrze nás alespoň záblesk světla,
naděje a poznání.
To je poselství adventu,
toho prvního – Kristus se ke mně sklonil a dal se mi nalézt
i toho posledního – očekávám na Něho, že znovu přijde a vytrhne mě připraveného z mé pilné práce.
Miloš Matys

OHLASY
Ohlasy ze setkání staršovstva v listopadu
•

Na začátku nás Anička Kouřimská informovala o tom, že by v Oáze byl
Baby klub, tedy místo, kde se budou setkávat maminky s malými dětmi k rozhovorům a různým aktivitám. Vedla by ho Anička spolu
s Katkou Eliášovou z V. Grunova. Patřil by pod aktivity YMCA Brniště.
Setkání by bylo 1x týdně dopoledne, začínalo by se 7.1.2015. Pozvánky jsou již hotové. Jako starší souhlasíme a tuto aktivitu podporujeme,
na prosincovém sborovém shromáždění bude tento projekt představen
sboru.
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Četli jsme zamyšlení z knihy Vírou k vítězství a modlili se.
Naplánovali jsme a diskutovali program bohoslužeb a dalších akcí
v prosinci, mimo jiné tyto:
- První neděli 7.12.2014 bude po shromáždění sborové shromáždě
ní s těmito body:
- Miloš bude informovat krátce o listopadové RZS
v Karlových Varech.
- Informace/dotazy k akcím na příští rok. Bratr Miloš vytvoří
„sumář akcí“, které probíhaly/probíhají, aby členové sboru mohli
přemýšlet nad tím, do čeho by se chtěli zapojit, resp. co by si
chtěli vzít na starost.
- Návrh rozpočtu na rok 2015, který by se dal členům na prozkoumání domů, pokud se stihne do té doby připravit.
- Druhou neděli 14.12.2014 bude v 17.00 Modlitební setkání
- Na Štědrý den 24.12.2014 bude Půlnoční bohoslužba
- Ve čtvrtek 25.12.2014 v 15.00 bude Vánoční slavnost s možností
kávy, čaje, cukroví a společného „vánočního“ povídání po jejím s k o n -

čení.

•
•
•
•
•

- Další setkání najdete ve Zpravodaji.
Domluvili jsme se, že Pixit vyrobí návrh záložky pro verše na rok
2015 a starší vyberou biblické verše, které budou na druhé straně záložky.
Technické věci:
Půdní vestavba - v současné době probíhá montáž latí, v lednu by
se měla nastříkat izolace, a poté přijdou na řadu sádrokartony.
Řešili jsme pastorační otázky.
Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 91
Na závěr našeho setkání se modlil br. Miloš

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Ohlédnutí za 17. listopadem 1989
(velice zkrácené)
Letos jsme si s vděčností připomněli 25. výročí sametové revoluce.
V souvislosti s utrpením křesťanů ve světě (viz časopis Hlas mučedníků) si
opět velice uvědomuji, jak vzácná je svoboda. Svoboda vyznávat svoji víru
v Ježíše Krista. Jak málo jsme vděční Pánu Bohu za tuto skutečnost. Mnozí
z nás si asi neumí představit, co znamenalo žít v hluboké totalitě komunistic-
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kého režimu. To, že veškeré zboží bylo nedostatkové, to nás tak nemrzelo.
Jsou daleko chudší země ve světě. Ale mít v patách státní bezpečnost a církevního tajemníka, to bylo bolestivé.
Na vysvětlenou: církevní tajemník byl úředník pověřený komunisty,
aby dohlížel na vše, co se děje v církvi. Byl krajský a pod něj spadal okresní.
On rozhodoval, kdo bude kázat, tedy stát na kazatelně, a kdo ne. Nějaké
svědectví, třeba jen ze sousedního sboru bylo bez ohlášení církevnímu tajemníkovi nemožné. Mnoho kazatelů bylo díky tomu ve vězení. Mnozí podlehli
krutým výslechům STB a zemřeli. Nesčetněkrát mého tatínka odvedli uprostřed práce na národní výbor, zamkli dveře klíčem a vyslýchali. Odposlouchávali naše bohoslužby, kdy nesmělo ani v písni zaznít slovo „svoboda“. Nasadili i svého agenta, jakoby věřící člověka (dodnes si pamatuji na jeho falešný
obličej), který s Biblí v ruce přicházel za tatínkem a hovořil s ním. Jak těžké
byly tyto chvíle, kdy jsme nevěděli, zdali také nepůjde do vězení. Tatínek byl
v té době laickým kazatelem a zodpovídal za Brniště jako stanici libereckého
sboru. Pro své potěšení pak večer poslouchal velice rušené vysílání rádia Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy. Velice se těšil na vysílání bohoslužeb,
později pak také na rádio Monte Carlo, kam se pašovaly nahrávky kázání
našich kazatelů a duchovních písní.
Pak nařídili komunisté zbourat modlitebnu. Byl doručen spis, demoliční výměr. Zbourali dávno před tím katolickou faru, která stála na návsi a
zdivem zaváželi 6ha rybník ve V. Grunově. Plánovali zbourání katolického
kostela, ale nebyl k dispozici další rybník. Ani naši modlitebnu nezbourali.
Šikana ohledně náboženství ve škole, později na vojně. Nemožnost
studovat na školách, pro které jsme já a moje sestra Růža měli předpoklady.
I přes výborné přijímací zkoušky zákaz studia. Nic nás ale nezlomilo, zůstali
jsme Pánu věrni.
Soudruzi ředitelé škol museli také vykazovat nadřízeným orgánům,
kolik dětí chodí do kostela. Jednou si mě zavolal ředitel školy a žádal mě, aby
mohl škrtnout, že jeden žák chodí do kostela. To začal do školy chodit David.
Až jsem se tomu zasmál a řekl: „Ne, neškrtejte, příští rok si napíšete, že bohoslužby navštěvují 2, slovy dva, žáci, do školy půjde můj druhý syn Aleš!“ A
tak to zůstalo.
Pán Bůh se oslavil, nikdy jsme netrpěli nouzi. Za dob Husákovy normalizace k té vší šikaně patřily ještě tzv. prověrky každého čtvrt roku. Protože jsem byl tehdy vedoucím úseku přidružené výroby při místním JZD, týkalo
se to i mě. Předvolání před komisi složenou z různých místních komunistů
v Brništi, mnohdy neznalých až hloupých. Padaly různé otázky. Hlavně jestli
souhlasím se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Jistě si domyslíte, jaká byla moje odpověď. Vždy stejná - násilná okupace. Toho
21.8.1968 letadla spojeneckých vojsk létala nízko nad našimi hlavami a tanky jezdily pod okny našeho bytu. Bydleli jsme tehdy v Brništi – Jáchymově
na silnici k nádraží. Později tento náš první byt vyhořel. I k tomuto se váže
dnes už minulá historie. Ten den jsem pracoval ve Velenicích na opravě nějakého strojního zařízení, tedy v ohnisku, kam mířila vojska. To byl rachot a
hukot. Komunisté mě neustále přesvědčovali, abych vstoupil do strany. I ta-
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dy jsem jejich nátlaku odolal.
A po dalších dvaceti letech pronásledování a šikany přišel ten den –
pátek 17. listopadu 1989. V té době byl na vojně David v Písku u tankového
praporu a Aleš v Praze na Náměstí republiky. O to více jsme dění v Praze
sledovali. Oba byli v prvních dnech izolováni od veškerého dění v republice.
Následně druhý den všeho dění, v sobotu 18.11., jsme se jako rodina vypravili do Prahy, abychom zjistili, co se vlastně děje, a také hovořili s Alešem.
Prošli jsme Národní třídou a místy, kde předchozí večer došlo k rozehnání
studentů příslušníky pořádkových jednotek a veřejné bezpečnosti, dnes policie. Cítili jsme vnitřně, že se opravdu něco děje a ještě bude dít. Lidé se
chovali k sobě velice mile a pozorně.
V pondělí jsme vyprávěli své zážitky z Prahy v zaměstnání. Komunisté byli velice rozzlobeni, co si vymýšlíme a jaké vedeme řeči. Snažili se
nás umlčet, ale my jsme cítili ve svých srdcích první záchvěvy svobody.
Dne 25.11. jsme se opět vydali do Prahy celá rodina cinkat klíči
na Letnou. Aleše jsme si vyzvedli s sebou z kasáren. To je dodnes nepopsatelný zážitek. I když se můj tatínek těch akcí nezúčastňoval, byl vždy velice
nadšený naším vyprávěním. Dočkal se vytoužené svobody, pro kterou jeho
předci odešli do zahraničí. On se vrátil do vlasti v naději na svobodu, ale
dočkal se jen kruté až děsivé nesvobody. Velice pak omládl a všemožným
způsobem nás podporoval a pomáhal nám.
Při prvních svobodných volbách, díky naší agitaci a vysvětlování, byli
komunisté i v Brništi ze svých funkcí odstaveni. Pak rozhodování co dál? Být
starostou nebo pomoci naší začínající soukromé firmě v podnikání? Jsem
rád, i když mi to mnozí občané dodnes vyčítají, že jsem se rozhodl pomoci
vznikající firmě. Nebylo to vůbec jednoduché. Šli jsme do neznáma. Žádné
zkušenosti s podnikáním nebyly. A tak jsme četli různé brožurky, pomůcky
jak na to. Ze začátku jsme byli kvůli jednoduchému účetnictví dvě firmy –
David s 8 lidmi a já s 23 lidmi. Ovšem pracovali jsme jako jeden celek. Pracovali jsme v pronajatých prostorách JZD, kde nebyl ani telefon. K vyřízení
žádosti o telefonní přípojku bylo zapotřebí podplatit pracovníka jedním metrákem pšenice a jedním kusem svítidla. Psal se rok 1991. Telefonní linka
byla tzv. podvojná s místní hospodou. Když volali z hospody, nemohli jsme
volat my a naopak. A když se špatně položilo sluchátko, tak se nedovolal
nikdo. Kde jsou nedávné doby v dnešním světě mobilů a počítačů, které už
mají i malé školní děti.
Pro nás je uplynulých 25 let dobou krásné svobody a velikým životním naplněním. Není to nádherné, když si smíme připomenout datum
28.11.2004, kdy jsme měli první shromáždění v nově postavené modlitebně? Je to již deset let. Na mnohé dotazy před 14 lety „Proč v Brništi stavíte
modlitebnu?“ odpověď zní „Právě proto tady!“ tTdy nám Pán Bůh velice pomáhal překonávat těžkosti, bolesti a strádání. A tady nám pomohl postavit
svůj stánek. Stánek, který zve. Zve věřící i nevěřící, aby přišli ztišit svá srdce, nalézt pokoj i cestu za Pánem Ježíšem Kristem.
Proto, sestry a bratři, neumdlévejte, žijte a zvěte lidi ke Kristu. A
nebuďte smutní, když z deseti pozvaných přijde jen jeden. Veliká radost bý-
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vá v nebi i z jediného obráceného člověka. A nikdy nepřestávejte děkovat
za milost, které se vám dostává.
Pán vám všem velice žehnej.
Blahoslav Matys

Z BOŽÍ ZAHRÁDKY
Mléko: Proti vysokému tlaku
Přes některé laické názory, že zahleňuje organismus, lékaři ho pokládají
za nejkomplexnější a nejzdravější potravinu. Obsahuje tuky, které jsou
zdrojem energie, minerálů (důležité pro kosti a zuby), vitaminy, enzymy,
bílkoviny s protirakovinnými, antisklerotickými a imunostimulačními vlastnostmi. Je dokázané, že lidé, kteří pravidelně pijí mléko, mají nižší riziko
problémů s vysokým tlakem.
Zelený čaj: Proti rakovině
Obsahuje polyfenoly, které zpomalují růst nádorů. Brání také vzniku zubního kazu. Pití zeleného čaje upravuje krevní tlak, odbourává cholesterol
z krve a zabraňuje kornatění tepen. Neutralizuje vlivy záření. Kofein obsažený v čaji podporuje činnost centrální nervové soustavy, vitamin E zpomaluje degeneraci buněk, fluor brání vzniku zubního kamene. Přítomný draslík
pomáhá správnému fungování mozku a nervů, je účinný při detoxikaci organizmu. Hořčík je stavebním kamenem kostí a zubů, zinek se účastní
tvorby červených a bílých krvinek, hojení ran a dělení buněk. Železo napomáhá vstřebávání kyslíku do krve, fosfor, sodík a mangan posilují kosti,
podporují metabolismus, spalování tuků, aktivují důležité enzymy a vitamíny.
Rajčatová šťáva: Proti spálení na slunci
Lykopén, obsažený v rajčatech, se usazuje pod kůží a zmenšuje následky
škodlivého ultrafialového záření. Zjistilo se, že 10 polévkových lžic rajské
omáčky a nebo 4 poháry rajčatové šťávy týdně snižují riziko rakoviny prostaty i rakoviny prsu. Rajčata obsahující vitamíny, minerály, stopové prvky
a vlákninu jsou považovány za všelék, protože posilují imunitu, chrání srdce i cévy, tělo před infarktem, zabraňují tvorbě krevních sraženin, snižují
cholesterol.
Jablečný ocet: Při stresu a nadváze
Vyrábí se kvašením šťávy z celých čerstvých jablek. Svoje léčivé účinky
získává díky kombinaci minerálů, organické hmoty a kyseliny octové, která
mu dodává charakteristickou vůni a chuť. Ukrývá v sobě mnoho draslíku,
vápníku, fosforu, sodíku a stopových prvků. Pomáhá zastavit průjem, zvyšuje okysličování krve, zlepšuje metabolismus, posiluje trávení, působí jako
desinfekce proti střevním parazitům a zvyšuje srážlivost krve.
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Šťáva z červené řepy: Při chudokrevnosti
Cenné minerální látky, nejvíce hořčík a měď, podporují vylučování žluče,
povzbuzují chuť k jídlu, chrání před volnými radikály a působí proti chudokrevnosti. Řepa podporuje vylučování cholesterolu, olova a radioaktivních
látek z organismu. Dodává pružnost a lesk pokožce, vlasům a nehtům, pomáhá odvodňovat organismus a zbavuje ho toxických látek. Velmi důležitá
je v těhotenství, protože chrání před různými vývojovými vadami.
Převzato ze Zpravodaje Brněnské tiskové misie - dodala R. Kucová

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Anselm Grün: V předvánoční čas
Dobrý Bože, Vánoce jsou za dveřmi.
Odveď mého ducha ode všech starostí, které na mě ještě doléhají. Otevři
mé srdce tajemství, jež budeme slavit za několik dní.
Ať tyto svátky neprojdou jen tak kolem mě, jak se to k mé lítosti stalo už
tolikrát.
O Vánocích budeš společně se mnou oslavovat nový počátek, protože v ten
čas se narodil tvůj Syn z Panny Marie. A tak ti chci odevzdat všechno staré
a opotřebované, abys mě od toho osvobodil.
Rád bych ti odevzdal i svou vinu a to všechno, co letos nebylo úplně dobré.
Přijmi ode mě všechno, co mě tíží, abych mohl o Vánocích prožívat skutečně nový počátek.
Dej, ať dokážu nově přistupovat k těm, se kterými budu o Vánocích, ale i
k těm, s nimiž začnu spolupracovat zase po svátcích.
Naplň všechny lidi, kteří se mnou sdílejí obyčejný život, duchem nového
počátku. Osvoboď je ode všeho, co je tíží, a v narození svého Syna jim
ukaž, že nejsou spoutáni minulostí, ale že ty s námi začínáš každý den nanovo, protože tvoje láska v nás vše obnovuje.
Díky:
Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit. (Žalm
71:14) Tenhle můj novoroční verš, vlastně slib Bohu, je velikou výzvou.
Kombinace slov vytrvale a čekat se zdá být v ostrém protikladu k mé povaze. A tak děkuju Bohu, že mi letos dal dost času a příležitostí trénovat pod
jeho svrchovaným dohledem a ochranou. Hanka
Prosme:
Za Aničku Kouřimskou, zdravý vývoj miminka i porod
Za Hanku Kucovou, která potřebuje dopsat diplomovou práci a studia
ukončit
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Za Petru Novozámskou
Za přípravu adventních a vánočních akcí
Tato rubrika je otevřená příspěvkům od všech čtenářů, podnětům
k modlitbám a vděčnosti.

VÁNOČNÍ KVÍZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Co je důležitější: vzhled nebo to jaká/jaký jsi uvnitř?
Když se díváš na lidi okolo sebe, čeho si nejvíc všímáš?
Na co se dívá Pán Bůh: co ho na tobě nejvíc zajímá?
Zkus najít alespoň jedno místo v Bibli, ve Starém zákoně, kde se
předpovídá narození Pána Ježíše.
Proč přišel Pán Ježíš na svět?
Proč si Pán Ježíš vyvolil Marii za matku Božího Syna? Jaké má vlastnosti?
Je Josef otcem Pána Ježíše?
Proč se Pán Ježíš narodil ve stáji a ne v paláci? Udělal Pán Bůh chybu?
Jak víme, že pastýři pochopili, co je skutečně důležité na Vánocích?
Co udělali?
Co je o Vánocích nejdůležitější?

Kvíz je pro děti, dorost, mládež i pro dospělé! Odpovědi můžete předat R.
Kucové do 18.1.2015. Všichni budou zařazeni do slosování. Tři vylosovaní dostanou sladkou odměnu.

Vánoční bludiště
Pomoz pastýřům najít cestu
k miminku - Ježíši.
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POZVÁNKA

BABY K LUB

Vždy ve středu od 9.30 do 11.30
v klubovnách sborového domu Oáza BJB Brniště 13.
Srdečně zveme všechny malé ratolesti s maminkami
do Baby klubu. Čeká vás příjemné a přátelské prostředí plné her, říkanek a hraček.

Začínáme 7. ledna 2015.
Pobytné 20,- Kč.

Kontakt: Anna Kouřimská 728 013 812, Kateřina Eliášová 605 251 554.
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Nedělní bohoslužby
7.12.

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

14.12.
21.12.
28.12.

Nedělní škola
pro děti
7.12. Boží lid - vítězství
nad nepřítelem
(Aleš, Bety)
14.12. - slovo k dětem:
Pozvání anděly
(Růžena)
21.12. Pozvání k objevení
Ježíše
(Kamila, Lukáš,
Kristy)
28.12. Mudrci přijímají
pozvání
(Lukáš, Ondra)

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 2., 9. a 16.12. List Římanům

Pixit
pátek 17:00

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 3. a 17.12. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u R. Krnáčové

5.12. Miloš
(obč. Miloš)
Číst 2 Korintským 10,11,12,13

12.12. Martina
(obč. Tom+Ondra)
Číst Galatským 1,2,3

19.12. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Galatským 4,5,6

22.12. PÁRTY V 16:00
(obč. VŠICHNI)
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AKCE SBORU:
Neděle 7.12.
Neděle 14.12.
Pondělí 22.12.
Středa 24.12.
Čtvrtek 25.12.
Středa 1.1.

Sborové shromáždění po skončení bohoslužeb
Modlitební setkání v 17:00
Setkání staršovstva v 18:30
Půlnoční ve 24:00
Vánoční slavnost v 15:00, občerstvení
Novoroční bohoslužba v 15:00

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 11.12.

Fajjún - klub deskových her od 16:00

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME

Narozeniny tento měsíc slaví:
11.12.

Bohuslav Berko

12.12.

Blahoslava Bártová

26.12.

Zuzana Bártová

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 v pondělí 22.12.2014
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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