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Drazí bratři, drahé sestry,
je to jen pár dnů, kdy jsme si během Vánoc připomínali narození Ježíše
Krista. A spolu s Vánocemi přichází i konec tohoto roku a rok nový. Jaký
byl ten odcházející rok v našich životech, rodinách, ve vztahu s Bohem
nebo se sourozenci v Kristu? Na to si musí odpovědět každý sám. Já sám
musím říct, že to nebyl rok jednoduchý, ale takový už je život. Jsou časy
radostné i smutné, časy blaha i chudoby (nejen materiální).
A co nám přinese rok 2016? To naštěstí nevíme dopředu, ale můžeme s nadějí a s pohledem k Pánu očekávat to, co má pro nás připravené.
Svět kolem nás se mění, Evropa prožívá příval statisíců uprchlíků z oblastí
sužovaných válkami, násilím, hladem. Kladu si otázku, co přijde dál, zdali
už se blíží opravdu ten „poslední čas“. Jedno ale vím jistě - budeme-li pevní ve víře, ať už přijde do našich životů cokoliv těžkého, obstojíme. Znovu
si uvědomuji, že víru je potřeba budovat, nechávat Pána v nás pracovat,
umírat svým žádostem a lákadlům světa. Mnohdy se mi to nedaří, ale Bůh
je milosrdný a odpouští mé hříchy, pokud jich lituji a činím pokání.
Protože od ledna je předsedou staršovstva br. Miloš, počínaje příštím číslem již nebudu psát úvodníky. Rád jsem se s vámi sdílel o své myšlenky, prožitky, verše. Snad jsem vás svým psaním nenudil, ale povzbudil.
Přeji nám všem, aby v tom novém roce v nás hořel oheň Ducha,
abychom toužili sytit se Božím slovem, aby naše kroky šly po správné cestě, která je sice úzká, ale vede k věčnému životu.
Loučím se s vámi slovem žalmisty:
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Ž 119,105
Požehnaný rok 2016 vám přeje
Jiří Jíra

OHLASY Z ...
Ze dne 21.12.2015
•
Setkání jsme započali čtením ze Slov života a modlitbami.
•
Od 17.1.do 24.1.2016 je pro náš sbor vyhlášena sbírka na podporu
•

Ukrajiny. Bližší informace ve Zpravodaji.
Naplánovali jsme akce na měsíc leden. V prvním týdnu proběhne
Alianční týden modliteb. Jako každý rok se několikrát sejdeme
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na různých místech. Datum, čas i místo naleznete na poslední straně Zpravodaje. Poslední neděli by nás chtěli navštívit ze Cvikovského sboru. Bylo by dobré je pohostit formou rautu, jako tomu bylo
při návštěvě ze sboru na Topolce - každý přinese pro sebe a něco
na víc tak, aby mohl pohostit někoho dalšího. Na společném odpoledním programu se teprve dohodneme.
Dále jsme diskutovali o výroční sborové hodině, která má proběhnout první neděli v únoru. Vzhledem k plánované návštěvě a společnému občerstvení poslední neděli v lednu neproběhne před sborovou hodinou tentokrát společný oběd. Přesto prosíme, abyste se
sborové hodiny zúčastnili v hojném počtu, abychom byli usnášeníschopní a mohli hlasovat. Jde o výroční sborovou hodinu, je nutno
některé věci schválit a hlasovat i o navrácení jednoho platu zpět
ústředí.
Bratr Lukáš navrhl připravit výroční sborové zprávy formou odpovědi na společné otázky.
Sestra Martina Matysová pobírá plat až do výroční sborové hodiny.
Byl zvolen nový předseda staršovstva, kterým se stal bratr Miloš
Matys.
Bratr Lukáš započne za náš sbor jednání se sborem v Litoměřicích,
kam bychom se rádi v dubnu vydali jako sbor na návštěvu.
Setkání jsme ukončili modlitbou.

Pro Zpravodaj připravila
Martina Matysová

OSOBNÍ VZPOMÍNKY K VÝROČÍ SBORU
Velice vzpomínám na bratry sloužící Božím Slovem, kteří k nám jezdívali,
aby nemusel kázat každou neděli tatínek. Byli to bratři Taraba, Malý, Tomín, Horák, v dalších letech i bratr Kaufman. Jednou měsíčně jezdíval kazatel Tuček, Průša, Lehotský, Šolc, Šperl, Bistranin. Vystřídala se za to
období celá řada bratří, tak jak měli nebo neměli státní souhlas ke službě
Slovem. Také přijížděli bratr předseda Tomeš a bratr tajemník Švec, občas
bratr Titěra. Byli jsme velice známou stanicí libereckého sboru.
Také jsme naši modlitebnu pronajímali bratřím evangelíkům a
Církvi československé husité, vždy jedna neděle v měsíci byla jejich. Bratři
evangelíci měli tehdy za kazatele bratra Blahoslava Pípala. Na jeho kázání
jsme velice rádi chodili. On nám také velice pomáhal při různých opravách
domečku – modlitebny. Bratr byl znám tím, jak sháněl svoje ovečky, kterých měl „papírově“ hodně, ale do shromáždění nechodili. On je navštěvo-
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val. Někteří jen neradi otevírali dveře. On byl ale velice vtipný v tom, že
když lidé otevřeli, aby se podívali, kdo přišel (tehdy žádná kukátka ve dveřích nebyla), on rychle mezi dveře strčil nohu a měl ji tam tak dlouho, dokud nevyřídil poselství mu dané.
Další neděle byla vyhrazena Církvi československé husité. Dojížděl
sem bratr Klásek z Hrádku nad Nisou. Později jeho žena farářka Klásková.
Tam jsme moc nechodili, protože oni vždy odříkávali naučenou liturgii a ta
nám nic neříkala. Vždy byla ale velice pokapaná kazatelna svíčkou, kterou
svítili. Museli jsme to pracně seškrabovat.
Dost starostí i práce nám dalo v zimním období vyrobit dostatek
tepla, aby lidem nebylo v modlitebně zima. Kabáty se nesundávaly, sedělo
se v kabátech a svetrech. To jsme obstarávali já s Růžou. Protože do přilehlé kůlny za modlitebnou pršelo, tak jsme museli palivo dovážet
z domova. Dva pytle dřeva, pytel uhlí na sáně a jedem. Zatopit, přiložit a
domů. Za hodinu znovu přiložit. Mnohokrát se stalo, že jsme přišli a kamna studená čoudila ostošest. Jé, to byl malér. Rychle vyvětrat, proroštovat a být u toho, až se vše rozhořelo a bylo trochu teplo. My lidé jsme to
celkem snášeli, ale nesnášela to už vůbec harmonia (hudební nástroj, který měl měchy na stlačený vzduch – takové malé varhany). Ta se zapotila,
voda z nich tekla a začala se rozlepovat. To pak musela obsluha rychle a
moc šlapat, aby byl dostatek vzduchu na hraní. Tak jsme se vždy moc těšili na jaro, kdy se nemuselo topit.
Na naše shromáždění jezdilo i několik bratří a sester z Mimoně –
bratr Šimáně, manželé Grosovi, kteří jezdili vlakem a nikdy nechyběli.
V době kdy Bělá pod Bezdězem byla stanicí pražského sboru a měli málo
bohoslužeb, jezdil k nám bratr Kolert, jak vystřižený z Jiráskových knih.
Starý dědeček s hůlkou, velice milý a vstřícný. Vždy přispěl větší finanční
částkou do pokladničky. (Tehdy byla průměrná měsíční sbírka 53Kčs.) Později jezdili manželé Jelínkovi z Hrádku na hranicích. I my jsme k nim jezdívali a je navštěvovali. Přes potok jsme se dívali do Polska. Bratr Jelínek byl
řidičem sanitky v Liberci a všemu dost rozuměl. Občas jezdívali i manželé
Venclovi z Mimoně. Sestra Venclová, dcera Podrackých, příbuzná rodiny
Hejzlarových z Liberece. Bratr Podracký jezdíval vlakem svoji rodinu
do Mimoně navštěvovat. Setkávali jsme se ve vlaku. Já jel do školy a bratr
ke svým. Ten bratr mě vždy obdaroval skvělými bonbóny. Byly to tzv. karamely (asi se dnes už nevyrábějí). Byly zvláštní, protože byly mírně větrové a černé jako uhlí – říkali jsme jim Donbasky. Občas přijížděli Blažkovi – dcera Hovorkových. Bratr Blažek byl důstojníkem v armádě, synem
bratra Blažka, kazatele Církve bratrské v Rakovníku. Vždy jsem obdivoval
jeho stejnokroj a jeho vybrané, milé chování. Nějak jsem mu padl do oka,
říkal mi Blahošku. Od něho jsem dostal svoji první knížku od K. Royové
„Ako Kvapočka putovala“, velice pěkně barevně ilustrovaná (byla slovensky, ale mně to nevadilo). Tu knížku jsme četl mnohokrát a stále znovu,
až jsem s tou Kvapočkou úplně splýval a prožíval spolu s ní Boží zázraky. I
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později, už v mém dospělém věku, jsme se s Blažkovými setkávali
v Terezíně, Praze, atp.
Blahoslav Matys

K ZAMYŠLENÍ
Slovo pro hledající, nevěřící,
ale i pro naše připomenutí a povzbuzení
Milovaní, hledím na vás ze svého nebeského trůnu, a při tom jsem vám
tak velmi blízko. Vidím i cítím vaše bolesti, zranění, smutek a občasnou
prázdnotu ve vašich srdcích. Toužím vás nasytit a naplnit tím nejdražším,
co mám. I když býváte obklopeni mnoha lidmi, cítíte se se svými starostmi a vším břemenem tak sami. A přitom já stojím vedle vás. Jsem vám
tak blízko, aniž tušíte. Toužím vás osvobodit, zbavit všech břemen, neboť
mé jho netlačí a netíží. Cítím, jak jste uvízli v okovech bezmocnosti a ty
vás stahují hloub a hloub do smrti. Já vám pravím: zastavte se a ztište
se. Otevřete svá srdce. Přivinu vás do své náruče a naplním svou láskou.
Vysvobodím vás. Vždyť já jsem Bůh. Důvěřujte mi. Na svoji rozumnost
nespoléhejte. Neodvrhujte má slova. Kdo mne poslouchá, v bezpečí bude
bydlet a žít beze strachu z něčeho zlého. Budou-li vaše srdce moudrá,
zaraduje se i mé srdce. Vaše naděje nebude zmařena, navrátíte-li se
ke mně.
Moje království není z tohoto světa. Já jsem se narodil, a proto
jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas. Přišel jsem na zem od svého Otce, abych vzal na
sebe podobu člověka, abych vás smířil na kříži s Bohem Otcem. Dal jsem
za vás svůj život, svou krev, aby vás očistila od hříchů. Má láska k vám
nezná mezí. Není jako lidská. Moje je věčná. Přináší život. Vysvobozuje
z okovů zla, temnoty, hříchu a smrti. Přichází v moci mého Ducha. Bourá
hradby hříchů a úplně je ničí a ruší. Uvolňuje a rozvazuje okovy závislostí,
které vedou k věčné smrti. Toužím přinést do vašich životů a vašich rodin
SVĚTLO. Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít Světlo života. Toužím vás zahřát, občerstvit, uzdravit a naplnit svou láskou. Chci vás přijmout takové, jací jste. Znám vaše srdce.
Znám vaše myšlenky. Přede mnou nezůstane nic skryto.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zdali nezaslechnete můj hlas a
otevřete mi. Jsem trpělivý. Jsem láska. Jsem smutný a srdce mě bolí,
když neotevíráte. Ale jsem láska. Čekám, až mě pozvete dál. Láska je
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trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska
nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy. Ať se děje cokoliv, vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv,
lásky vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Dávám vám LÁSKU. Nenabízím, nepůjčuji. Já vám dávám. Chopte se mé lásky. Otevřete
svá srdce a dám vám porozumět. Láska je silnější než zlo. Láska vítězí.
Já jsem Bůh. Jsem vítěz nad smrtí. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří
ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře
na věky. Co dává život je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která
k vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Zůstanete-li v mém Slovu, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Protože kdo hřeší, je otrokem
hříchu. Když vás já osvobodím, budete skutečně svobodni. Neboť jsem
od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on
mě poslal. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne. Kdo vidí mne, vidí Otce.
Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, v němž byste
mohli být spaseni. Já nepřebývám v chrámech vytvořených lidskýma
rukama, ale mým trůnem je nebe a země je podnoží mých nohou. Kraluji navěky a navždy.
Jsem Bůh a ne člověk, abych lhal. Jsem PRAVDA. Zdali řeknu a
neučiním, promluvím a nedodržím? Jsem Bůh. Jsem Hospodin. Bůh věrný. Zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kteří
mě milují a dbají na má přikázání. JÁ JSEM ŽIV NAVĚKY!
Já jsem byl dřív než první den. Prosím navraťte se ke mně. Já
vás vykoupím a uvedu vás na cestu, po níž půjdete. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Já jsem
první a poslední. Já jsem Alfa i Omega. Jsem Bůh. Ten, který jest, který
byl a který přichází. VŠEMOHOUCÍ.
Jste mi drazí a vzácní. Já jsem si vás zamiloval. Čekám na vás.
Vždyť já sám, až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Budu vám
naslouchat, opatrovat, zachráním vás.
Přijďte prosím do mé náruče. Nebojte se. Já neuhnu. Jste vyryti
v mých dlaních. U mě budete v bezpečí. Vždyť vás miluji. Dodám vám
odvahu, pomocí vám budu. Budu vás podpírat pravicí své spravedlnosti.
A tak se nestrachujte a neuzavírejte se přede mnou. Jsem vám tak blízko. Věnujte mi svou pozornost. MILUJI VÁS. MILUJI VÁS. I kdyby jiní
zapomněli, já na vás nezapomenu.
Děkuji, Pane Ježíši, za tvé slovo, za to, že miluješ každého
člověka bez rozdílu.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová
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Radost, kterou vám nikdo nevezme
To je název letošního Aliančního týdne modliteb, který bude probíhat od
3.1 do 10.1.2016. Je to čas, kdy se lidé z různých církví setkávají ke společným modlitbám, ale i krátkému ztišení nad Božím slovem. Vždy je pro
ten týden vypracována brožura, kde jsou na každý den v týdnu rozepsány texty, krátká zamyšlení, ale i témata k modlitbám.
Náš sbor se do této akce zapojuje už několik let ve spolupráci s
ECM v Jablonném v Podještědí, BJB Cvikov, a v loňském roce i KS v České Lípě. Rozpis jednotlivých setkání naleznete na poslední straně Zpravodaje. Můžete přijet sami, můžete se domluvit s někým, kdo tam jede a
přijet společně. Je to příjemný čas s Bohem, jeho Slovem a Božím lidem.
Všem doporučuji.
Ne každý den v týdnu je setkání, přesto si můžete vytisknout brožuru a sami si udělat chvilku ztišení doma. Stejně tak i v případě, že se v
daný den nemůžete společného setkání zúčastnit.
Požehnaný čas na modlitbách a v Boží blízkosti přeje
Martina Matysová

Brožurku si můžete stáhnout na této internetové stránce:
http://www.ea.cz/132/aliancni_tyden_modliteb_2016
Citace z úvodní části brožurky k Aliančnímu týdnu modliteb:

Blaze vám
„Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí.“ (Iz 65:18) „… vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16:22) Jednou z věcí, která
většinu lidí šokuje při návštěvě subsaharské Afriky, je radost, s níž se
u lidí setkáte. Neznamená to, že by tam lidé neměli problémy, spíše naopak. Bojují s chudobou, nejrůznějším nedostatkem i nemocemi. Ale přesto připadají běžnému Evropanovi jako mnohem šťastnější lidé, kteří jsou
odolnější vůči utrpení, drží při sobě a nejsou tak ufňukaní, nespokojení
nebo vystresovaní jako my. Vědci už dávno vyzkoumali, že osobní pocit
štěstí roste s materiálním bohatstvím jen do určité míry a pak se již ne-
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zvyšuje, ale často spíše s rostoucím blahobytem a možnostmi volby klesá. Zatímco tam lidé trpí materiální chudobou, člověk konzumní Evropy
trpí spíše chudobou času a vztahů. Také se na nás valí tolik negativních
věcí, že je pro velkou část lidí těžké nemyslet negativně a udržet si vnitřní radost. Přesto bychom jako křesťané měli být jiní.
Ježíš nám zanechal radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít.
Jsme ale lidem radosti, o kterém mluvil Izajáš? Je-li spasení spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji. Ne, nejde mi o „halelujácké“ happy-clappy
křesťanství, ale o radost hluboce zakořeněnou v poznání Boha i jeho
krásy, velikosti a moci. Alianční týden modliteb, který proběhne 3.–10.
ledna 2016, bude právě o této nezničitelné radosti. Podkladem biblických
zamyšlení pak budou jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly Matoušova
evangelia, kterými Ježíš boří zažité mýty o tom, co to znamená mít šťastný život – být blahoslavený.
Právě blahoslavenství jsou ale jednou z biblických pasáží, která
byla a je v dějinách církve vykládána velmi rozdílně, možná i mylně. Většinou církev vnímala blahoslavenství jako jakýsi soupis ctností, které,
pokud je budeme mít, povedou k požehnání a dobrému životu. V modlitebním průvodci ATM se pokusíme ukázat, že tomu možná bylo trochu
jinak. Překladatelé a vykladači blahoslavenství vždy zápasili s tím, jak
některá blahoslavenství vyložit jako křesťanský ideál – jako to, kým bychom měli být. Z chudého duchem se tak stával v různých výkladech či
překladech člověk pokorný, zkroušený nebo nezakládající si na svém intelektu. Přesto ale mnozí křesťané trpěli pocity viny, že nejsou dostatečně chudí, pokorní, plačící, tiší a že pokud je někdo nepronásleduje,
nejsou snad ani následovníky Krista. Jiní zase učinili z blahoslavenství
další zákon, jak se chovat a seznam návodů „jak na to“. Blahoslavenství
ale není možné chápat jako dobrou zprávu, pokud je vnímáme jako pouhý seznam cest k požehnání.
Ježíš v blahoslavenstvích jen pokračuje ve svém základním poselství, že skrze něj a vztah s ním jsou odteď nový život a Boží království
dostupné všem bez rozdílu a bez ohledu na osobní situaci, ať je jakkoli
beznadějná. I těm, kdo se považují za nepožehnatelné. Ježíš takto učil
velmi často. Vzal nějakou zažitou představu, kterou lidé kolem něj měli, a
zcela ji zpochybnil nebo dal do nové perspektivy. Nejsme blahoslavení,
protože, ale přestože jsme pronásledováni. Jsme blahoslavení, přestože
jsme chudí, ne proto, že jsme chudí. Na chudobě samotné nic zvlášť duchovního není a sama o sobě nezaručuje, že bude člověk blíže Bohu. Ale
skrze Krista je nyní skutečné požehnání dostupné i pro největší „lůzry“ a
beznadějné případy. Blahoslavenství jsou vyjádřením ryzí milosti v Kristu.
Radosti, kterou neuhasí žádný pláč, nespravedlnost, zneužívání druhými,
bezmoc, pronásledování nebo smutek. Radosti, kterou nám nemůže nikdo a nic vzít.
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Zveme vás ke společným modlitbám s dalšími sbory a církvemi.
Buďme lidem veselí a radosti – společně.
Jiří Unger Tajemník ČEA

Sbírka Aliančního týdne modliteb 2016 – Pomoc
pro přesídlené syrské uprchlíky
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali
také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na pomoc přesídleným uprchlíkům, jejichž přesídlení dlouhodobě koordinuje nadace
Gen21 (www.gen21.cz). Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2116 na účet ČEA u ČS a.s. – č. ú. 13808359/0800. Předem děkujeme za vaši štědrost.

SBÍRKA
SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů.
Výkonný výbor BJB vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc Ukrajině.
Rozhodli jsme se vyslyšet prosbu bratří a sester z Ukrajiny, kteří ve spolupráci s Evropskou baptistickou federací (EBF) připravili projekt pomoci
obyvatelům Ukrajiny před nadcházející zimou. Vnímáme, že uprostřed
uprchlické krize v Evropě je mnoho příležitostí, kde a jakým způsobem
pomáhat, rozhodli jsme se však tuto potřebu upřednostnit právě z důvodu toho, že konflikt na Ukrajině stále pokračuje a pomalu začíná upadat
v zapomnění. Z Ukrajiny jsme dostali tuto prosbu společně s popisem
aktuální situace.
Protivládní protesty, které začaly v Kyjevě na podzim 2013, vyústily
ve změnu vlády, po které následovala anexe Krymu a v dubnu 2014 vyvrcholilo napětí mezi proruskými a proukrajinskými skupinami na východě Ukrajiny, v oblastech Donětsk a Luhansk. Násilné nepokoje a boje
probíhají v těchto oblastech nyní už rok a půl. Části donětské a luhanské
oblasti nejsou již více pod kontrolou ukrajinské vlády a byly zde separatisty vyhlášeny nezávislé republiky.
Podpora vlády všech sociálních služeb v těchto oblastech se zastavila, včetně školství a nemocnic, sociálních dávek a důchodů. Více než

strana 9

leden

SBÍRKA

milion lidí odešlo do oblastí, které jsou kontrolovány vládou. Mnoho rodin
přišlo o domovy a po mnoho měsíců žijí v provizorních podmínkách. Finanční zdroje těchto vnitřně přesídlených osob jsou vyčerpány. Lidé museli opustit své domovy, přišli o svá zaměstnání. Podmínky těchto uprchlíků ve vlastní zemi jsou navíc ztěžovány ekonomickou situací na Ukrajině (ukrajinská hřivna devalvovala o 50%), zvyšujícími se cenami jídla a
dalšího základního zboží. Některé rodiny byly rozděleny a žijí na obou
stranách linie. Pohyb za kontrolovanou linií je složitý. Je nutné povolení a
v zemi je uloženo mnoho min. Pohyb ztěžuje také zničená infrastruktura.
Odhadem je konfliktem postiženo 4,6 milionu lidí, z toho 1,6 milionu potřebuje urgentní pomoc. V oblastech kontrolovaných separatisty je největší potřebou jídlo a bezpečí. Lidé jsou odříznuti od zdrojů potravin. Obzvláště staří lidé. Ceny jídla se nadále zvedají. Nejsou k dispozici léky a
další základní zboží. Humanitární situace je alarmující. Většině obyvatel
se nedostává téměř žádná pomoc.
Projekt EBF a Ukrajinské baptistické jednoty se zaměří na poskytování doplňující první pomoci v podobě potravinových balíčků,
balíčků s hygienickými potřebami (3x během 6 měsíců) a dodávkou uhlí pro ty nejvíce potřebné v oblastech ovládaných separatisty. Dále se z projektu bude hradit provizorní ubytování pro některé vnitřně přesídlené rodiny. Celkový rozsah pomoci je odhadován na 170.850 EURO (cca 4,6 milionů Kč), bude však záležet
na odezvě jednot v rámci celé EBF. Detailní projekt v angličtině je
k dispozici na BJB.CZ
Tyto potřeby byly specifikovány po konzultaci se sbory, které se nachází v separatistické oblasti. Příjemci pomoci budou členové sborů, přátelé sborů nebo lidé, o kterých členové sborů vědí, že jsou v nouzi. Celkem se jedná o 1000 rodin a 200 osaměle
žijících seniorů, celkem 1200 domácností. Projekt bude realizován kazateli a členy baptistických sborů v příslušných oblastech.
Výkonný výbor BJB společně s vyhlášením sbírky rozhodl o uvolnění
částky 200.000 Kč z krizového fondu s tím, že zbylá částka bude zaslána
podle výsledku celé sbírky. Ta probíhá do konce roku 2015 s tím, že příspěvky je možné zaslat nejpozději do konce ledna 2016. Na požádání
rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.

Bratrská jednota baptistů v České republice
číslo účtu 63112309/0800, VS krizového fondu 911857,
SS číslo sboru (v případě sborové sbírky)
www.bjb.cz - info@baptist.cz - kancelář VV BJB - tel: 241 434 256
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Nedělní bohoslužby
3.1.

vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Jan Katušťák
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
Kázání: Miloš Matys

10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
19.1. Evangelium Janovo
12. a 26.1. Kniha Přísloví

Nedělní škola
pro děti
3.1. Vzkříšení a život
(Ondra a Tom)
10.1. Rodinné bohoslužby
Slovíčko Hana K.
17.1. Cesta, pravda a život
(Růženka a Vítek)
24.1. Duch svatý a dar tvořivosti
(Bety a Kristy)
31.1. Duch svatý a dar radosti
(Hana a Lukáš)

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 20.1. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Středa 13.1. v 19:30
Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)

Pixit
pátek 17:00
8.1. Miloš
Pojede se do Cvikova
(Matouš 16,17,18)

15.1. Martina
(Matouš 19,20,21)

Občerstvení Tom a Ondra
22.1. Miloš
(Matouš 22,23,24)

Občerstvení Vítek a Lukáš
29.1. Martina
(Matouš 25,26,27)

Občerstvení Kristy a Bety
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AKCE SBORU:
Pátek 1.1.
Úterý 5.1.
17.-24.1.
Pondělí 18.1.
31.1.
DALŠÍ AKCE:
3.-10. 1.

Novoroční bohoslužba v 15:00
Modlitební setkání v rámci ATM 18:00
(místo Rozhovorů nad Biblí)
Sbírka BJB na pomoc Ukrajině
Setkání staršovstva v 19:30
Návštěva cvikovského sboru u nás - společné bohoslužby, oběd
formou rautu, společný odpolední program
Alianční týden modliteb:
Pondělí 18:00 ECM Jablonné v Podještědí
Úterý 18:00 BJB Brniště
Pátek (dle domluvy) BJB Cvikov
Případné setkání v KS České Lípa bude včas oznámeno

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 ve středu 28.1.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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