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ÚVODNÍK

Drazí bratři a sestry,
rok uplynul jako voda a je tu opět léto, prázdniny a dvojčíslo sborového
zpravodaje. Dětem nastanou dva měsíce volna, nám dospělým pracujícím
alespoň pár dnů či týdnů dovolené a odpočinku od každodenního shonu.
Vzpomínám si, jak jsem před téměř dvaceti lety jezdíval o prázdninách na křesťanské tábory, které pořádala Jednota bratrská. Zažil jsem
tam mnoho nového na cestě víry a také potkal svou ženu. Ale zpět
k tématu. Dnes je nabídka křesťanských akcí pro mladé (a nejen pro ně)
tak pestrá, že jednoduše si vybrat je dost složité J.
Zkrátka chtěl bych nás všechny bez rozdílu věku povzbudit v tom,
abychom dobu prázdnin, léta a případně dovolených využili i k načerpání a
posilnění našeho ducha
Můžete vyrazit např. na Křesťanskou konferenci, nějaký seminář,
tábor, pobyt, koncert atd. Nebo navštívit nějaký sbor, bratry a sestry, které jste dlouho neviděli a strávit čas v obecenství s nimi.
Přeju nám všem, aby doba prázdnin nebyla „okurkovou sezónou“ pro náš
duchovní život, ale časem, kdy prožijeme něco nového ve vztahu
s Ježíšem.
A mějme na paměti, že Pán Ježíš je naším útočištěm a pokud jsme
obtíženi, unaveni, tak nám dá odpočinout. Nejen našim tělům, ale i duším.
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
Mt 11, 28-29
Požehnané léto přeje
Jirka

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v červnu
•
•

Přečetli jsme si z Hesel Jednoty bratrské
Naplánovali jsme program na prázdniny. Kromě nedělních shromáždění se uskuteční setkání učitelů nedělní školy, 2x modlitební setkání, 3x se sejde staršovstvo a proběhne sborová hodina. (Vše naleznete rozepsané na poslední straně Zpravodaje. Pozn. Redakce) Na
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•
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začátku září by měl proběhnout koncert Zvonků dobré zprávy. Vše
je zatím v jednání. Budete včas informováni.
Jiří Jíra navrhl uspořádat výstavu Jobova zvěst - fotky Jana Šibíka s
texty z knihy Job. Byla by to více méně neveřejná výstava - bez
oficiální otevírací doby. Byla by ke zhlédnutí během bohoslužeb a
dalších sborových akcích.
Padl návrh dotáhnout do konce úpravy a zprovoznění kanceláře, aby
se mohla používat pro potřeby sboru, především v tuto chvíli sborová knihovna. (Pozvání do sborové knihovny naleznete v tomto časopise. Pozn. Redakce) Vše si vzal na starost Lukáš Kuc.

Pro Zpravodaj sepsala
Martina Matysová

K VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA
Husův ochránce z hradu Svojkova.
Mistr Jan Hus se na jednání koncilu v Kostnici vydal 11. října 1414. Doprovázeli ho jeho ochránci z řad příslušníků české šlechty, v čele s panem
Janem z Chlumu, držitelem hradu Svojkov v severních Čechách. Tento
horlivý posluchač Husových kázání a upřímný stoupenec jeho reformních
snah jednal v Husův prospěch s císařem Zikmundem ještě v době před
odjezdem na koncil. Nebylo tedy divu, že Jan z Chlumu sehrál významnou
roli jak při Husově cestě do Kostnice, tak v průběhu koncilních jednání. Již
při cestovní zastávce v německém městě Biberbachu se Husa veřejně zastal projevem, který byl pro přítomné učené teology velkým překvapením.
Nemohli totiž pochopit, jak laik dovede užívat teologických argumentů. Na
koncilu v Kostnici se Jan z Chlumu snažil získat pro mistra Jana lepší podmínky k jednání. Jeho vliv byl tak velký, že se dostal nejen k papeži Janu
XXIII., ale i k císaři Zikmundovi, kde argumentoval v Husův prospěch.
Představoval pro Husa rovněž velkou morální posilu, když mu do vězení
poslal povzbudivý dopis.
Když 5. července 1415 naposledy mluvil Jan z Chlumu s Janem
Husem, řekl: „Mistře, my jsme laikové a nedovedeme ti radit. Jestli se
něčím, z čeho tě viní, cítíš vinen, nestyď se dát se poučit a odvolat. Jestli
se ale vinen necítíš, nečiň nic proti svému svědomí, nedopusť se lži před
tváří Boží a stůj v poznané pravdě do konce.“ Husovi nad mravní skvělostí
prostého českého rytíře vytryskly slzy.
/zkrácený text článku z Kostnických jisker z r. 2009/
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VÝROČÍ ...

Hrad Svojkov, jehož majitelem byl počátkem 15. století Jan z Chlumu,
leží nedaleko Nového Boru. Byl založen před rokem 1371 a rozkládal se
na pahorku, na jehož vrcholu se tyčí skalní suk. Pod skalkou vznikla obezděná dvě nádvoříčka, z nichž se dodnes zachovala severní zeď východního nádvoří. V současnosti je zřícenina Svojkova majetkem obce Svojkov.
Toto místo je upravené, s naučnými tabulemi, přístupné veřejnosti.
Navštivte toto památné historické místo / i když malinké/ a zavzpomínejte na udatného, upřímně věřícího českého rytíře a na mistra Jana
Husa, který vytrval v poznané pravdě až do konce.
Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
PŘÍRODA, BŮH A ČLOVĚK
Ptám se slunce: Kdo tě stvořil?
Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly?
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným,
šumět, smát se, nebo bouřit?
Jaké tajemství ukrýváš ve svých hlubinách?
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj počátek a konec?
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku?
A vy, vrcholy hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky,
ptám se vás, odkud pocházíte?
Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy,
zelená pole a lesy a ptám se jich:
Kdo vás povolal k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích?
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí:
Co ty mi budeš vyprávět?
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám:
Kdo tě uvedl do pohybu, abych já mohl žít?
Odpověď šumí jako moře, vše oznamuje jediné poselství:
Bůh je náš počátek! On nás vymyslel,
On nám daroval život, abychom mohli být.
/Podle Tomislava Ivančiče - www.víra.cz/

strana 4

OZNÁMENÍ

červenec-srpen

Sborová knihovna
Ve sborové knihovně v kanceláři sboru máme k dispozici prvních 160 titulů knih různého žánru: biblické a studijní, knihy pro děti a mládež, osobní
růst, psychologie, vztahy, svědectví a beletrie.Knihy půjčujeme zdarma
na jeden měsíc, po domluvě i déle.Můžete mne oslovit kdykoliv po shromáždění a já vám tyto knihy poskytnu. Po telefonické domluvě to může
být i jindy. První knihu si můžete půjčit už na dovolenou a prázdniny - tak
neváhejte.
Růžena Kucová

ABY MOZEK NEZLENIVĚL
Křížovky zaslal Jiří Jíra
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Jak zní největší přikázání?
1. Evangelista
6. Náš nebeský Otec
2. Syn Abrahama
7. Sušenka
3. Medikament
8. Jméno Boha
4. Apoštol jinak
9. Učedník jinak
5. Pěstoun Pána Ježíše
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1

Kdo nás naplňuje radostí?
11. Babylonská …
12. Nevědět
13. Komu Ježíš svěřil matku?

4. Část ruky
5. Který den nazýváme Velký?

14. Co se o Velikonocích čte v kostele?
15. Která žena viděla Ježíše po zmrtvýchvstání první?

6. Chlapec
6.
7. Číslovka
8. Vření

16. Ježíšův pěstoun
17. Jeden z rodičů
18. Malá ovce

9. Opak rozhádání

19. Dopravní prostředek

10. Kterého apoštola usvědčil kohout?

20. Pro co musel být Ježíš ukřižován?

ABY MOZEK NEZLENIVĚL
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1.Jedno z posledních slov Ježíše na kříži
2. Počet manželek krále Abijáše
3. Kdo odsoudil Ježíše?

KDY, KDE, CO?
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Nedělní bohoslužby
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Jiří Šimek
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Jiří Jíra
vedení: Jiří Jíra
kázání: René Jirout
Vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Lukáš Kuc
kázání: Jiří Jíra
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Lukáš Kuc

Skupinky

Nedělní škola
pro děti

Prázdniny

Rozhovory nad Biblí
Prázdniny

Skupinka mužů v Oáze:

Pixit
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Skupinka v Novém Boru:

i ny
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
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AKCE SBORU:
Pondělí 6.7. Diskuzní staršovstvo v 19:30
Neděle 12.7. Setkání učitelů nedělní školy v 16:00
Neděle 12.7. Modlitební setkání v 17:00
Pondělí 27.7. Setkání staršovstva v 19:30
Neděle 2.8. Sborová hodina se společným obědem
Neděle 9.8. Modlitební setkání v 17:00
Středa 12.8. Setkání staršovstva v 19:30
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 27.8.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke ztažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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