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Drazí bratři a sestry, přátelé,
je před námi rok 2015… A co nám tento rok přinese? Přinese nám to, co
jsme zaseli v roce předešlém nebo i ve vzdálenějších letech minulých, přinese nám to, co budeme teprve zasévat.
Rok 2015 bude opět plný našeho přemýšlení, plánování, rozhodování. Co všechno nás v tomto ovlivňuje? Politická a ekonomická situace ve
světě nebo u nás doma, naše práce, vztahy,…? Určitě také. Budeme-li
však přemýšlet jen o těchto pozemských věcech, sklidíme jen věci pomíjivé a život bychom takto jen promarnili a skončili ve věčné smrti.
Potřebujeme mít neustále zrak upřený na Krista a Jeho Slovo. Především by nás v tomto měl ovlivňovat Duch svatý, který probouzí našeho
ducha a oslavuje skrze nás Ježíše Krista a Boha Otce. Potom se nemusíme
bát našeho zasévání, protože budeme zasévat dobré věci – dobré postoje,
dobrá slova, dobré skutky. Umět se zastavit a rozhlédnout kolem sebe a
uvidět krásu v Božím stvoření, umět naslouchat Jeho hlasu a nechat se
jím vést. Podívat se kolem sebe a vidět i potřeby jiných, ne jen ty svoje.
Nespoléhat se jen na sebe, ale umět přiznat chybu, slabost a umět požádat druhé o pomoc a modlitbu, vždyť i skrze to k nám mluví a s námi jedná samotný Bůh.
Pak, zachová-li nás Pán ještě při životě a zachová-li čas milosti tomuto světu, můžeme se s radostí těšit na sklizeň dobrého ovoce v roce
2016… a na věčný život!
„Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to
také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“
Galatským 6:7-9
Plnost Božího požehnání v roce 2015!
V Kristově lásce

Miloš Matys

OHLASY
Ohlasy ze setkání staršovstva v prosinci
•
•

Na začátku jsme měli rozhovor s Lubošem Kastnerem.
Naplánovali jsme a diskutovali program bohoslužeb a dalších akcí
v lednu, více viz kalendář akcí.
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Miloš informoval o projektu Druhá šance. Plánuje založení spolku a
spolupráci s obcí Brniště, která nemá sociální odbor a možnosti postarat se o lidi v nouzi, ovšem je ochotna finančně pomáhat právě
přes spolek Druhá šance. Jednalo by se tedy o jakési partnerství.
Technické věci:
Aparatura - Jirka dokončil úpravu aparatury - byly zapojeny
dva nové odposlechy, natažen nový kabel tzv. párák pro možnost nazvučení více lidí nebo nástrojů.
Půdní vestavba - do konce roku je plánován nákup a dovoz
desek na podlahu, v lednu pak montáž střešních oken.
Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 92.
Četli jsme zamyšlení z knihy Vírou k vítězství a modlili se.

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Milí sourozenci v Kristu,
na jednom našem nedávném shromáždění zaznělo svědectví o trápení
s kouřením cigaret. Hned jsem si vzpomněla, že i já jsem s touto svázaností zápasila. Prožila jsem, že je dobré, abych svědčila o Božím zázraku,
milosti a Jeho velkém zásahu do mého života.
Před mnoha lety jsem byla velmi silný kuřák. Tenkrát jsem ani nijak
nepřemýšlela o tom, že bych mohla skončit. Až do té doby, kdy jsem odevzdala svůj život Kristu. V ten čas se ve mně stále něco mlelo a věděla
jsem, že je něco špatně. Ano. Bylo to kouření! A najednou mi ten zlozvyk
začal velmi vadit. A tak jsem se rozhodla, že s ním skoncuji. Před oči a
do mysli mi stále přicházel verš z Bible z 1.Korintským 6:19: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,…“ Přišlo mi to najednou velice líto, že já vlastně vědomě začuzuji své tělo, kde přebývá Duch svatý!
Zhrozila jsem se a začala dělat opatření. Začala jsem si snižovat přísun
cigaret. Pak jsem úplně přestala kupovat cigarety. A nic. Ba naopak. Čím
více jsem chtěla přestat, tím více jsem si toužila zapálit. A začaly mě zaplavovat myšlenky jako, jak se budu bavit s lidmi, číst a dělat jinou činnost. Cigarety mi dodávaly falešnou jistotu a odvahu. S komunikací a se
sbližováním s lidmi mám věčný blok. Už od dětství. Protože cokoliv jsem
učinila a řekla, bylo špatně. K ničemu. A to samé přetrvává i v manželství.
Stále mi je připomínáno, že jsem k ničemu. Proto považuji za zázrak a
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milost Boží, když ze sebe před lidmi něco vysoukám a dokážu s někým
navázat nějaký i sebemenší kontakt. Ale to jsem odbočila.
Pamatuji si, že i Bibli jsem četla se zapálenou cigaretou. HRŮZA!
V zoufalství jsem stále přicházela před Pána a vyznávala a odmítala. A stále nic. Bylo mi hůř a hůř, jak se to ve mně pralo. Trvalo to opravdu dlouho.
Ne týdny, ale měsíce.
Až jednou z pocitu úplné marnosti a vysílení jsem tento boj odevzdala. Říkám Pánu: „Já už nemůžu. Nejde to. Já nemůžu nic. Ale Ty, Pane, můžeš. Ty můžeš vše. Dávám to do tvých rukou a věřím, že ty budeš
jednat.“ Myslela jsem to upřímně, bezradně a bezmocně, bez jakýchkoli
zadních vrátek.
Přestala jsem se spoléhat na svoji schopnost a na sebe a plně (cele)
se odevzdala s tím problémem Pánu a očekávala, že to bude On, kdo bude
jednat.
Jednoho dne jsem ráno přišla do práce. Dala si s kolegyněmi kávu. A
jak jinak, než že si některé zapálily svou oblíbenou cigaretu. Po kávě jsme
se rozešly do svých laboratoří a šly pracovat. Milé sestry a bratři v Kristu,
vidím to, jako by se to stalo dnes. Stojím v laboratoři a cítím, že se něco
stalo. Stále si to neuvědomuji a stojím. Ale vím s jistotou, že se něco stalo. Něco…!? Přemýšlím. A najednou jsem se rozbrečela a pocítila jsem nával tepla po celém těle. Zalil mě příval vděčnosti Bohu. Úžasnému Bohu.
Jedinečnému. A víte, co se stalo? Já si uvědomila, že jsem to ráno nekouřila. A o co úžasnější, já jsem už vůbec neměla chuť na cigaretu. Úžasný.
Úžasný. A já neudělala vůbec nic. Závislost byla pryč. Definitivně PRYČ!
Navždy! Ano. Já nemohu nic. Ale Bůh může vše. Ano, ve víře jsem tuto
závislost odevzdala Bohu. On jednal. Jsem nesmírně vděčná. Ale vím, že
to není úplný konec. Bůh očekává, že i v jiných svých selháních před něj
ve víře předstoupím. S upřímným pokáním, ve víře a s odevzdáním.
Jsem ráda, že s pomocí Boží jsem se s vámi mohla podělit o úžasné
svědectví Boží moci. Bůh ať vám žehná. A ať vám moje svědectví pomůže
k rozhodnutí a inspiruje vás.
V lásce s vámi všemi vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová

Milé sestry, bratři,
brzy skončí tento rok a přijde nový, ještě nepopsaný. Jako každý rok si
vytáhneme biblický verš, který nás má provázet dny příští. Zároveň si dá-
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váme různá předsevzetí, co a jak bychom chtěli vykonat a žít. A tak bych
chtěl touto cestou zabrousit zpět do naší historie.
Bohoslužbám jsme říkali shromáždění. Jdeme do shromáždění.
S rodiči jsme chodívali pravidelně a vždy včas tak, aby v modlitebně bylo
vždy jakžtakž teplo. Dřevo jsme vozívali se sestrou Růžou na vozíku nebo
na saních nasypané v pytlích (jiné nádoby tehdy nebyly). Vždy asi dvě
hodiny před začátkem jsme zatápěli, aby bylo teplo a mohli jsme si rozepnout kabáty. O svátcích jsme se více snažili a tak jsme si kabáty mohli
odložit – to byl svátek. Kamna byla všelijaká, hořela i nehořela, občas i
bouchala, tak jsme museli větrat. To nás ale nikdy neodradilo od toho,
abychom do shromáždění šli. Nikdy nám rodiče nemuseli připomínat, co a
jak máme na neděli připravit a co udělat, aby se všichni zúčastnění cílili
dobře. K tomu ovšem patřilo také náležité oblečení, že každý, kdo nás
potkal, věděl (poznal), že jdeme do kostela. Na to byl náš tatínek obzvlášť
pedant. Sám se vystrojil a maminku vždy skouknul, běda, kdyby měla
zanedbaný účes. Bylo radostí jít vedle takto vystrojených krásných rodičů.
Chození do shromáždění, snad díky té politické nesvobodě, bylo důstojnější a radostnější než dnes. Každý, kdo přišel, si našel své místo, kde se
v tichosti pomodlil a také v tichosti očekával kázání Božího slova. Samozřejmě že se každý s každým rukoudáním pozdravil. Nikdy nemusel kazatel zklidňovat lidičky, aby už šli na svá místa a ztišili se. Na řeči bylo dost
času po skončení shromáždění. V modlitebně byl záchod venku v podobě
dřevěné budky. Komu by se tam v zimě chtělo. Nebyli k dispozici PET lahve k napití, ani žádná jiná voda. Každý se připravil tak, aby jeho tělo bylo
poslušné Ducha. Bylo by to i dost nedůstojně, aby při kázání kdokoli (i
děti) přikládal cokoliv ke svým ústům. Co by tomu řekli lidé v divadle nebo v koncertní síni?
Ve shromáždění se dodržoval nepsaný zasedací pořádek. V předních
řadách seděly děti, potom rodiče s malinkými dětmi, pak staří rodiče a
další. Poslední místa byla pro pozdě příchozí. Nikdy nikomu nevadil pláč
dětí v modlitebně. Vzali jsme si k srdci moudrá slova jednoho váženého
kazatele, který říkal: „Nechte děti plakat ve shromáždění, abyste jednou
nemuseli nad nimi plakat vy.“
V rámci bohoslužeb se zpívaly nejméně 3-4 duchovní písně. Zpěv
byl doprovázen hrou na harmonium. To je hudební nástroj jako malé varhany. Jenže tady se vzduch nevháněl do píšťal jako u varhan, ale foukal
se přes mosazné plíšky různých délek a tloušťek. Vzduch se vyráběl šlapáním nohou na pedály, kde přes různé kožené měchy byl vzduch natlačován do velkého prostoru – zásobníku a odtud pak mačkáním kláves byly
utvářeny tóny. Nad jednou (někdy i více) řadou kláves byly umístěny táhla, tvz. registry. Byly označeny porcelánovými knoflíky a nápisy jako forte, piáno a další. Zručný hudebník si vždy před písní upravil různé registry
tak, aby to odpovídalo dané písni. A když zapnul forte II. – to byla síla,
někdy až omítka začala padat ze zdí. Jenže tento hudební nástroj velice
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trpěl střídáním teplot. Zima, pak jsme zatopili, nástroj se zapotil a lepené měchy se začaly rozpadat. Stálo to hodně úsilí mít harmonium
v pohotovosti ke hraní. Několik jsme jich vyměnili, později jsme zakoupili
elektrické, kde zase oxidovaly kontakty. Takže neustálá údržba. Dělali
jsme to ale s láskou a radostí. Po skončení bohoslužeb byla vždy pravidelná setkání u některé z rodin věřících – u Němečků, Hovorků, Matysů,
a pak u vzdálenějších Pospíšilových (dnes výroba krmení pro psy a kočky), Hejzlarů (osada Růžové). Šli jsme pěšky a jak rádi. Později to byli
také Kucovi a Líbalovi, kteří bydleli naproti kulturnímu domu v Brništi
na kopečku. Nic se neplánovalo, nikdo nikoho nenutil, jen se řeklo:
„Dnes přijdete k nám.“ A už se šlo – všichni i děti. Jsou to pro nás nezapomenutelné chvíle. Kazatel k nám jezdíval (a vystřídalo se jich hodně),
byl vždy u nás na obědě. Náramně chutnaly chlupaté knedlíky, které
maminka k poctě kazatele vařívala. A tak je mi moc líto, jak málo si někdy vážíme svobody shromažďování v krásné teplé modlitebně. Jak málo
ctíme ztišení se před Hospodinem.
Sestry a bratři byli velice vděčni, že mohou být spolu a mohou
Pánu Bohu hlasitě děkovat při společných modlitbách. To vše se jaksi
vytratilo. Kam zmizela touha Pánu Bohu poděkovat za to, že vůbec
jsme? Jsem z toho někdy velice rozčarován a moc smutný. Někdo řekne,
je jiná doba. Není Pán Bůh a Jeho slovo už tisíciletí stále stejné? Rozumíme v dnešní uspěchané době, co nám chce říct? Tolik různých biblických
příkladů. Každý si může vybrat, jaký chce a kterému nejlépe rozumí. A
když ne, tak klikne na klávesnici a počítač mu vše objasní. Nasloucháme
dobře Božímu slovu nebo si v průběhu bohoslužeb stavíme v mysli své
domy a lodě a už se těšíme, až budeme u svých počítačů? Náš tatínek
nám vždy říkal: „Nenechte si zasetá zrnka pravdy vyzobat zapnutou televizí.“ Zvedáme své ruce. Co máme ve svých dlaních? Jsou plné lásky,
dobroty, pokory, anebo plné listí, které odfoukne vítr neznámo kam?
Touha po Bibli v minulé době bylo taková, že když jsme se dozvěděli, že
v bývalé Jugoslávii vydali českou ilustrovanou Bibli, tak jsme si o ni napsali. Ani jsme nevěřili, že může k nám do Československa v době hluboké totality přijít. A najednou byla tady. Nádherná, těžká, červená
s krásnými biblickými výjevy. A jak voněla tiskem a barvou. Prostě nádhera. Týž den jsem ji vzal do práce. Radost ukázat Bibli všem zaměstnancům byla silnější, než obavy z následků šíření křesťanství. Každý si
chtěl na ni sáhnout, přivonět. Událost a pozdvižení. Bylo to pozdvižení
nahoře u „soudruhů“. Co následovalo, to už si domyslíte z předchozích
vyprávění. Za Bibli jsem zaplatil 100,- Kčs (korun československých).
Byla to asi desetina měsíční mzdy mé manželky.
A tak nám všem moc přeji do nového roku 2015 to správné rozhodnutí a
předsevzetí. Velice mnoho lidí na světě tuto možnost volby nemá. Křesťané jsou mučeni a zabíjeni a také hladoví. Mysleme na ně, když si jde-
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me sednout na svá místa v modlitebně, modleme se a děkujme Bohu
z celého svého srdce.
Blahoslav Matys
P.S.: Velice mě potěšila slova jedné pracovnice sociálních služeb při vystoupení mládeže v Mimoni. Slova díků jsou proti tomu slova příliš laciná.
Řekla: „Kde jste ty děti vzali, hezké, krásné, čisté. Jejich čistota z nich
přímo vyzařuje.“ A tak Bety, Kristy, Vítku, Lukáši, Ondro, Tomáši, přeji
vám, abyste tak, jak vás viděla paní dne 22.12.2014 v Mimoni, abyste
tak zářili odleskem Boží slávy celý svůj život.

Z BOŽÍ ZAHRÁDKY
Co nám pomáhá…
Ořechy by měly tvořit součást jídelníčku každého člověka. Jsou důležitým zdrojem vitamínů, minerálů, bílkovin a dalších biologicky aktivních
látek a živin. Ořechy mohou ochránit před nejhorší formou rakoviny rakovinou slinivky. Ta se většinou projeví, když už je pozdě
na záchranu života. Její léčení je náročné a úspěšnost vyléčení je malá.
Především proto, že je choroba diagnostikována pozdě. U tohoto typu
onemocnění je tedy nezbytná prevence. Nádorové onemocnění slinivky
častěji postihuje kuřáky. Ořechy jsou dlouhodobě považovány za zdroj
látek, které působí v těle člověka jako prevence rakoviny. Vědci
z Harvardovy univerzity získali důkazy, že pravidelná konzumace ořechů
vede ke snížení rizika rozvoje rakoviny slinivky. Naše výsledky ukazují,
že konzumací hrsti ořechů dvakrát či vícekrát týdně se sníží riziko rakoviny slinivky o pětatřicet procent ve srovnání s těmi, kdo nekonzumují ořechy vůbec, tvrdí autoři z Harvardovy univerzity.
Lípa působí léčivě na spoustu chorob, zejména podpůrný prostředek při
horečnatých onemocněních. Lipové listy se dříve vkládaly do úst, aby se
zabránilo tvorbě puchýřků, šťáva z nich měla zabránit vypadávání vlasů.
Ano, jistý drobný efekt v tomto případě lípa má. My ale víme, že aftů v
ústech se daleko lépe zbavíme pomocí borůvek. Listy spařené vodou a
smíchané s vínem se přikládaly na končetiny při svalových křečích a na
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popáleniny (k těmto účelům se listy - jen bez přídavku vína - používají i
dnes). Koupel v odvaru lipového květu dá kůži jemný zlatavý nádech.
Lipový květ vyvolává pocení a rozpouští hleny. Proto se používá především jako podpůrný prostředek při nachlazení nebo onemocnění chřipkou. Nejúčinnější je čaj - pojďme si ho připravit:
Lipový čaj - 1 lžičku lipového květu přelijeme šálkem horké vody a
necháme asi 15 minut louhovat. Můžeme osladit medem. Užívá se 3x až
5x denně.
Lipové bonbóny proti kašli - Ingredience: 120g medu, 100g krystalového cukru, 2 lžíce velmi silného lipového čaje, šťáva z poloviny citrónu. Postup: med, krystalový cukr, lipový čaj a citronovou šťávu vaříme
tak dlouho, až při zkoušce drátěným očkem získáme tzv. velkou perlu.
To znamená, že se utvoří kapka cukru s medem na talíři. Pak hmotu vylijeme na navlhčenou nebo namaštěnou desku, mokrým nebo namaštěným nožem krájíme na kostičky a po ztuhnutí ukládáme do sklenic pod
víčka, aby nezvlhly. Lipové bonbóny jsou velmi dobré proti kašli a při
nachlazení.
Čerpáno z časopisu BTM.
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

ALIANČNÍ

TÝDEN MODLITEB

HOSPODIN DÁ VYRŮST SPRAVEDLNOSTI
Alianční týden modliteb na rok 2015 proběhne v týdnu od 4. do 11. ledna 2015. Průvodce ATM si můžete stáhnout na http://www.ea.cz/116/
aliancni_tyden_modliteb_2015
Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst
spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak
Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně, a jak být obrazem
Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.
Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii,
některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům
po nápravě. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly,
kdyby většina lidí skrze poznání Krista, jako nejvyššího znamení a ta-
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jemství spravedlnosti, byla vnitřně nasměrována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále
proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči
svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti.
Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí. Přeji
vám požehnaný čas během společných modliteb s křesťany z různých
církví. Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, že zvláště společné modlitby napříč církvemi mají před Bohem své zvláštní místo. Milost a Pokoj boží přeje
Mgr. Jiří Unger - Tajemník ČEA
V našem okolí se uskuteční v rámci ATM tato setkání:
Pondělí 5.1. u metodistů v Jablonném v 18:00
Úterý 6.1. u baptistů v Brništi v 18:00
Pátek 9.1. u baptistů ve Cvikově v 18:00

SBÍRKA ATM 2015:
„OBCHODNÍK S DUŠEMI“ A ŠVÉDSKÝ MODEL BOJE S PROSTITUCÍ
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na její činnost. Prosíme
proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme
za vaši štědrost. Chcete-li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás,
abyste darem s VS 2190 podpořili projekt ČEA zaměřený na otázky obchodování s lidmi a regulace prostituce. Rádi bychom nechali otitulkovat
křesťanský
dokument
Nefarious
–
obchodník
s
dušemi
www.nefariousdocumentary.com o problematice prostituce a obchodu s
lidmi, který by pak byl k dispozici nejen v církvi, ale i pro politiky, kteří
zvažují legalizaci a zdanění prostituce. Zároveň bychom jako ČEA chtěli
uspořádat kampaň a debatu ohledně švédského modelu legislativní
úpravy prostituce, který je velmi účinný a spolu s dalšími partnery pracovat na jeho propagaci a případně prosazení v ČR.
Děkujeme za vaši podporu.

Poslání ATM jako modlitební iniciativy
ČEA:
Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856 a byla
průvodním znakem probuzení v USA a Velké Británii. Jejím cílem je:
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Upevňování jednoty Božího lidu skrze modlitbu a společná vyznání
Společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšování Hospodina
Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, svědectví
z různých sborů, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví a
respektu k jejich službě.
Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za konkrétní službu
jednotlivých sborů a křesťanských aktivit, za konkrétní kroky
v evangelizaci, přímluvy za potřeby města/lokality.
Žehnání místním v moci postaveným, soudcům, policistům atd.
Příležitost ke společnému pokání z nedostatků církve, z toho, že
dostatečně nejdeme coby jednotlivci i kolektivy za Hospodinem.
Východisko pro budování vztahů mezi zástupci jednotlivých lokálních sborů a farností.
Manifestace jednoty Božího lidu vůči místní komunitě.

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Modlitební výzva - Kdo se zastane práv
dětí?
Modlitební výzva ČEA k novele zákona o registrovaném partnerství
V poslanecké sněmovně čeká na první čtení návrh novely zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, který má umožnit adopce dětí registrovanými partnery v případech, kdy druhý z partnerů je
biologickým rodičem dítěte, které s nimi žije ve společné domácnosti. Ač
tedy zákon neřeší osvojování „cizích“ dětí např. z dětských domovů,
přesto by jeho přijetí znamenalo naprostý průlom do rodinného práva.
Návrh je poslaneckou iniciativou skupiny poslanců napříč stranami, vláda přes nesouhlas svých lidoveckých ministrů k němu nezaujala
žádné stanovisko a ponechala rozhodnutí na poslancích. Podaří se prosadit tento návrh, který přináší zásadní změnu pohledu na fenomén rodičovství? Skutečně si to celá naše společnost přeje? Zvážili zastánci novely všechny možné důsledky a dopady, zejména na děti, kterých se
bude případně týkat?
„Pozornost, která je novele věnována, a její případné prosazení se
budou nepřímo podílet na dalším oslabování významu biologického rodičovství jako jedinečného a nenahraditelného potenciálu v životě člověka“, praví se ve stanovisku Asociace center pro rodinu (ACER), které
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podpořila řada prorodinných organizací a k němuž se připojuje i Česká
evangelikální aliance.
Dle návrhu bude mít takto osvojené dítě postavení „společného
dítěte partnerů“. Zákon takto konstruuje historicky naprosto novou a
zcela nevídanou situaci, kdy adoptované dítě bude považováno
za „společné dítě“ dvou osob stejného pohlaví! Skutečně je možné a žádoucí rodičovství takto zcela oddělit od jeho přirozené biologické podstaty? Navíc, na rozdíl od praxe většiny evropských zemí, není respektováno právo dítěte znát identitu svých biologických rodičů, což může mít
nevyhnutelný dopad na psychický vývoj dítěte ve fázi hledání identity.
Jsme schopni dohlédnout psychologických, sociologických a antropologických důsledků této situace?
Máme za to, že z hlediska nejlepšího zájmu dítěte dosavadní právní úprava nevyžaduje žádné změny, neboť situaci dětí, žijících v těch
nemnoha rodinách registrovaných partnerů, lze řešit podle stávajících
právních předpisů. Například dle Občanského zákoníku se již dnes může
stát osvojitelem i jiná osoba než manželé nebo jeden z manželů, jestliže
to soud shledá nejlepším řešením. Nelze se tedy ubránit dojmu, že skutečným cílem zákona má být především přesvědčit společnost, že homosexuální životní styl je plnohodnotnou alternativou rodinného života.
Kritici návrhu argumentují přirozeným právem, poukazují na skutečnost, že člověk se může narodit jen muži a ženě a že má proto i dítě
právo na takové rodiče. Neměl by spravedlivý zákon dbát přednostně
těchto přirozených práv dětí? „Z dítěte se i přispěním tohoto návrhu může stát komodita, prostředek k uspokojení individuálních potřeb jednotlivců bez ohledu na jeho nejlepší zájem“, varuje stanovisko ACER. „Aby
byly zákony spravedlivé, musí být racionální, tedy v souladu se zdravým
rozumem.“
I když to zákon nezmiňuje a předkladatelé nepřipouštějí, povolení
těchto adopcí otevírá diskusi nejen o adopcích „právně volných dětí“
např. v dětských domovech, ale také o záměrném plození dětí
v homosexuálním vztahu (např. umělým oplodněním). Důsledky tohoto
posunu z hlediska zdravé reprodukce společnosti nelze nijak postihnout.
Je s podivem, s jakou lehkostí autoři novely tyto námitky a nezodpovězené otázky přecházejí. Prioritou zde totiž není zájem dítěte, nýbrž konstruování jakéhosi „práva na dítě“, které chtějí homosexuální aktivisté
tímto zákonem pro svou menšinu vymoci. Je zřejmé, že ti již své vlivné
zastánce mají, a to i mezi politiky. Ale kdo se zastane dětí, které také
mají svá práva?
Prosíme, modlete se:
•
za moudrost pro politiky v diskusi o tomto návrhu zákona; aby
jejich rozhodnutí uvážilo všechny další důsledky
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za to, aby debata nebyla pouze ideologická, ale odborná a skutečně v nejlepším zájmu dětí
za odborníky, kteří by mohli vznést odborné námitky, ale vzhledem k politické citlivosti spíše mlčí
za ochranu rodiny a úspěch snahy posílit pěstounskou péči i adopce heterosexuálními páry a minimalizovat počet dětí v dětských
domovech
za ochranu práv dětí a biologických rodičů
za zachování svobody svědomí a vyznání a svobody slova
za ochranu práva dětí mít a znát své přirozené rodiče

SBÍRKA BJB NA SÝRII
Bratrská jednota baptistů vyhlásila sbírku na práci mezi uprchlíky ze Sýrie. Mezi mnoha možnostmi, kde pomoci, byla vybrána služba baptistického sboru v Turecku, který působí na hranících Turecka a Sýrie
v utečeneckých táborech.
V říjnu tohoto roku zaslala BJB z krizového fondu na pomoc syrským uprchlíkům na tureckých hranicích necelých 3500 Euro (necelých
100 000 Kč). Bratr Orhan, kazatel baptistického sboru v městě Samsun,
který jezdí sloužit do uprchlického tábora na syrských hranicích, zaslal
zprávu o využití těchto finančních prostředků. Zprávu včetně fotografií
najdete na nástěnce v naší modlitebně. Je to úžasné svědectví, jak Pán
touto pomocí otvírá srdce uprchlíků, kteří přijímají Nové zákony a prosí
o modlitby. Vřele doporučuji přečíst. Bohužel do Zpravodaje se to už
nevejde.
Tato zpráva o využití pomoci vedla k rozhodnutí znovu podpořit
právě tuto službu v těchto zimních měsících.
V našem sboru sbírka proběhne ve dnech 11.-18.1.2015. Svůj
finanční dar na podporu práce mezi uprchlíky ze Sýrie můžete odevzdat
během pravidelných sbírek v obálce nadepsané SBÍRKA BJB NA SÝRII
nebo osobně naší pokladní Petře Matysové. Taktéž můžete poslat peníze
během celého týdne přímo na náš sborový účet s poznámkou pro příjemce SBÍRKA BJB NA SÝRII.
Ve své štědrosti nezapomínejte ani na modlitby za tyto uprchlíky.
Martina Matysová
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DO NOVÉHO ROKU
Dnes ne, až zítra…
Pane, jak rychle plyne čas a nový se rodí zas!
Vždy znovu 356 dní, v nich hlas Tvůj neodbytně zní:
Začneš už dnes?
Pane, Tvůj hlas se ke mně nes´…
Vím, že mne chceš mít - a ještě dnes,
a já tolikrát, co je v roce dní, jsem Ti řek´:
Dnes ještě nemám čas, nechme to na zítřek.
A příští den jak v kolotoči
peníze, práce, zábava… vše se točí…
Dnes prostě nemám čas, žiju život psance,
chybí mi nálada, odvaha i šance,
dnes se mi nechce nést Tvůj kříž
až zítra, možná zítra již!
Sloužit Ti, Pane, chci,
ale ne moc dlouho,
za Tebou jít, ale jen občas.
Chci vzít Tvůj kříž,
ale ať není těžký.
Chci nepřinášet oběť,
ale sám zůstat svůj.
Jsem ochoten milovat, ale nesmí to moc stát.
Ze všeho chci se kát,
ne ovšem dnes, až zítra, zítra snad.
Pane můj, život můj nestál za nic.
Co jsem Ti nabízel, byl jen prázdný vzdech,
almužny a dřepění v kostelech,
sem tam i zbožný tlach.
Prchal jsem před Tebou na cestách…!
Ale Ty, Pane, stále naléháš
a stále se mne ptáš:
Začneš už dnes?
Odpusť mi, Pane, dnes mou vinu,
dnes k Tobě jdu ze svého stínu,
Tobě jen chci být stále živ,
Tobě chci sloužit… - kdekoliv!
Tvůj kříž pak nést, byť těžký byl,
a milovat vroucně a ze všech sil,
a ještě dnes začít, jak jsem řek´,
a nic neodkládat na zítřek!
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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
4.1.
11.1.
18.1.
25.1.

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

Nedělní škola
pro děti
4.1. Petra M. (Vítek)
„Ježíš dává příklad“
11.1. Rodinné bohoslužby
18.1. Aleš M. (Bety)
„Sloužící společenství“
25.1. Růžena K. (Tom)
„Společenství dávající
svědectví“

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 13. a 27.1. Evangelium Janovo
20.1. List Římanům

Pixit
pátek 17:00

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 14. a 28.1. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30

9.1. Miloš - ATM
(obč. - jedeme do Cvikova)
Číst Efezským 1,2,3

16.1. Martina
(obč. Lukáš+Vítek)
Číst Efezským 4,5,6

23.1. Miloš
(obč. Bety+Kristy)
Číst Filipským 1,2,3,4

30.1. Martina
Číst Koloským 1,2,3,4

(obč. Martina)
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AKCE SBORU:
Čtvrtek 1.1.
11.-17.1.
Neděle 11.1.
Pondělí 19.1.

Novoroční bohoslužba v 15:00
Sbírka BJB na Sýrii
Modlitební setkání v 17:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Pondělí 5.1.
Úterý 6.1.
Čtvrtek 8.1.
Pátek 9.1.
16.-18.1.

ATM - u metodistů v Jablonném v 18:00
ATM - u baptistů v Brništi v 18:00
Fajjún - klub deskových her od 16:00
ATM - u baptistů ve Cvikově v 18:00
Víkend pro chlapy v Mnichově Hradišti

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

22.1.

Martina Matysová

29.1.

Daniela Cincibusová

30.1.

Anna Kouřimská

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 čtvrtek 22.1.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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