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Hospodin…
Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod…
Žalmy 23:2
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„I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy
a rozmanité druhy zemské věře!“ A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh: „Učiňme
člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují
nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad
celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil
člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a
množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými
rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi
hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny.
To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému
ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem
za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že
všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
První Mojžíšova (Genesis) 1:24-31

Drazí bratři a sestry, přátelé
Poslední den stvoření je vrcholem projevu Boží slávy. Hospodin začíná
tento šestý den stvořením všech možných pozemských živočišných druhů.
Tento den končí stvořením člověka – muže a ženy. Všimněme si radosti a
potěšení Hospodina ze svého díla ve slovech, že vše, co učinil je VELMI
DOBRÉ. Jeho plán byl naplněn a život na zemi se může začít plně rozvíjet.
Prorok Izajáš píše, že stvořil člověka ke své slávě (Iz.43:7). Boží sláva má
zcela konkrétní, viditelnou a hmatatelnou podobu. Je v člověku. Je v nás,
pokud stojíme plně v Božím slově a posloucháme Ho. Jsme stvořeni
k Božímu obrazu, máme nést Jeho podobu v mnohých charakterech
– smysluplná práce, tvořivost, radost, být tu pro druhé,… Bylo nám dáno
poslání vstupovat do vztahu manželství muže a ženy a mít děti. Bylo nám
dáno poslání podmanit si zemi a panovat na ni, a to v duchu dobrých,
moudrých a spravedlivých správců. Země nám byla Bohem svěřena, abychom o ni starostlivě pečovali. A veškeré zvěři a člověku byla dána k jídlu
pouze rostlinná strava. Na zemi nebyl ještě žádný hřích, tedy ani žádná
smrt, která je až důsledkem pádu a opuštění cesty Hospodinovy.
Naší neposlušností jsme porušili Boží slávu v našich životech a ve
všech vztazích, které na zemi máme. Znovu hledáme, toužíme po dobru,
padáme a zápasíme. V Pánu Ježíši Kristu tuto prapůvodní slávu můžeme
znovu obnovovat a svým životem – myšlením, slovy a činy – Boha oslavovat. Obnovovat manželství, vychovávat děti, smysluplně pracovat a dobře
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tak spravovat celou zemi, nebo alespoň ten kousek, na kterém žijeme a
nikomu, pokud je to možné, neubližovat.
Hříchem se některé věci během mnoha generací změnily, například
to, že ne všichni jíme pouze stravu rostlinnou, ale máme rádi i stravu masitou. Hospodin toto dovolil a to třeba již tím, že v době staré smlouvy
nařídil různé zvířecí oběti a některé maso z těchto obětí pak kněží mohli
sníst. Ale i v tomto nás vybízí k moudrosti a ne k nějakému svévolnému
ničení. V Písmu je psáno, že „veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a
pracuje k porodu“ (Řím.8:22), myšleno k vysvobození ze smrti. To je místo nové země a nového nebe, kde již žádné zabíjení a smrt nebude a opět
„vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu“ (Iz.65:25). Mějme toto na paměti a dokud žijeme na zemi, žijme
moudře, spravedlivě a víc dávejme než berme. Vše dělejme k Boží slávě.
V Kristově lásce
Miloš Matys

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v červnu
•
•
•
•

Setkání jsme započali společnými modlitbami
Naplánovali jsme shromáždění na měsíce červenec - srpen a sborovou hodinu, která proběhne první neděli i se společným obědem.
Hlavním tématem setkání bude plánovaní aktivit na další školní rok.
Diskutovali jsme o dalších možnostech hledání kazatele. Všichni
oslovení zatím kandidaturu odmítli. Hledáme dál. Pokračujte v modlitbách.
Diskutovali jsme opět o otázce vzniku dorostu nebo vytvoření druhé
skupiny NŠ. Stále jsou věci nejasné. Oboje má své pro a proti. Prosíme o modlitby.

Pro Zpravodaj sepsala
Martina Matysová

OSOBNÍ VZPOMÍNKY
Po příchodu nového předsedy JZD ing. Hrubého se udály v Brništi tyto velké změny. Započal chov plemenného dobytka dovezeného z Dánska. Vyslal několik členů družstva, mezi kterými byl i můj tatínek, na exkurzi do
Polska, Dánska, aby viděli jak se „dělá“ zemědělství. Zemědělské družstvo
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nemohlo existovat bez dalších vedlejších příjmů. V rostlinné výrově a výrobě mléka a masa se moc financí nevyrobilo. V různých budovách se začal chov brojlerů (kuřat na maso). Bylo to i v usedlosti po rodině Pospíšilových. V této usedlosti se zpracovávaly kosti z jatek severočeského a
středočeského kraje na kostní moučku, která se do té doby dovážela
z Rakouska. Každý den vyrážela nákladní auta přikrytá plachtami a kosti
dovážela. Započala výstavba hal na chov krůt, které jsou na čtyřech místech vesnice vždy po čtyřech halách. Těch krůt se odchovávalo 300 000
ročně. Byla otevřena do té doby okresním úřadem zaplombovaná pila
dnešního lesíka směrem na Jablonné vpravo. Začala se pěstovat zelenina
– něco nevídaného na místní poměry. Brukev Gigant (vyvážela se do Německa), brambory, mrkev. K tomu byli potřeba stroje na sklizeň i na třídění. Vše se nakoupilo za peníze, které se započali do JZD hrnout díky
těm všem aktivitám. Předseda jezdil na koni a obhlížel pole i pastviny.
Psal se rok 1968-1974. Spolu s předsedou přišli různí odborníci. Voják ve
výslužbě, který započal chov koní. Redaktor ze Zemědělských novin, který pomáhal stavebníkům rodinných domů s vyřizováním. Dva mladí projektanti, kteří zpracovali studii celého Brniště, jak by mohlo vypadat do
budoucna. Úžasné a pro nás neuvěřitelné věci. Škoda, že tito lidé museli
s nástupem Husákova zpřísněného režimu nadobro odejít. Do té doby
vesnice na vymření nyní začala vzkvétat. Mladí lidé neodcházeli, protože
se naskýtala nová možnost zaměstnání. Třídění zeleniny a nově zavedená
přidružená výroba. Byl jsem tehdy vytipován, abych tuto výrobu vedl, ale
předtím spolu s předsedou i sháněl. Tehdy bylo v družstvu asi jedno
osobní auto. Protože jsem vlastnil automobil značky Moskvič 407, byl
jsem mnohokrát požádán předsedou družstva, abych jej vozil. A tak jsme
sháněli práci pro ženy našeho JZD. Byli jsme v Hořicích (Mileta), Nové
Pace (pokovování výrobku), Svoru (Severosklo) a nakonec v Lustrech
Kamenický Šenov. Tam to dopadlo nejlépe a byla podepsána smlouva.
Absolvoval jsem několik týdnů školení jak v Severosklu, tak
v Kamenickém Šenově. Naučil jsem se znát všechny možné práce (vždy
v montérkách) od sváření, vrtání, broušení až po balení výrobků. Moc mě
to bavilo. Také jsme začali kooperaci s pražskou firmou Elektrosignál –
Praha Holešovice. Tisíce tun oceli prošlo rukama našich zaměstnanců.
Vyráběla se zařízení pro světelnou signalizaci na letiště po celém bývalém
Sovětské svazu. Vagóny po železnici přijížděli do Brniště na nádraží a přiváželi materiál. Následovalo zajištění včasného vyložení a odvoz do dílen.
Spolupráce s místním podnikem OPMP (Okresní podnik místního průmyslu), kde se vyráběly všechny možné díly na instalování a zemění hromosvodů. Tak jsem tuto výrobu vedl ze začátku se 7 ženami, ke konci jich
bylo už padesát. Dostal jsem ku pomoci seřizovače strojů a služební auto
kdykoliv k dispozici. Výroba byla umístěna v Brništi na třech pracovištích,
plus jedna dílna ve Velenicích. Veškerou mzdovou i účetní agendu jsem si
musel dělat sám. Manželka mi v tom velice pomáhala. Můžete si spočítat,
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jaké byly mzdy, když jsem si mohl požádal při plánování o 900 000,- Kčs
mezd na rok. Tak jsme i přes počáteční nechuť zůstat v Brništi, nakonec
zůstali díky všem těmto událostem. Než jsme postavili domek, tak jsme
bydleli v bytě družstevním, jak jsem již psal, v Jáchymově. Jednou po
vánocích, To už jsme bydleli v novém domku, mě probudilo cinkání zvonku. Seběhl jsem proto z ložnice dolů do obýváku. Tam ležel na zemi Mikuláš a třásl zvonečkem a kopal nohama. To se tehdy prodávali takové hračky. Mikuláš stál na rádiu a v noci kolem třetí hodiny ranní spadl a zvonil.
Říkám si proč? Co se děje? Vyběhl jsem na práh domu a už jsem to viděl.
Vlevo, směrem na Jáchymov veliká záře. Rychle jsem se ustrojil, sedl na
kolo a jel. Už z dálky jsem viděl, že hoří náš bývalý dům. Dům, ve kterém
jsme prožili spoustu krásných chvil. Byl jsem tam mezi prvními, ani hasiči
tam ještě nebyli. Jen jsem stál opřený o kolo a slzy mi tekly po tvářích.
Bylo trochu i náledí, než přijeli hasiči, i když skoro naproti mají hasičárnu,
plameny šlehaly moc a moc vysoko. Nedalo se nic dělat. Vše lehlo popelem, jen vzpomínky zůstali. Když pojedete směrem na Luhov, všimněte si
kousek za Bonanzou, že tam něco chybí, je tam jakoby díra. Oheň se nerozšířil na další část budovy, protože mezi bytem a další budovou je kovová zeď. To celé bylo kdysi továrnou na nábytek. Jak to ti naši předkové
vymysleli, aby se chránili před živlem jako je oheň! Byla tato událost jen
náhoda?
Blahoslav Matys

TROCHA HUMORU
Pohledy na hospodaření v různých
politických či náboženských uskupeních
KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi
ISLÁM: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.
SOCIALISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.
KOMUNISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.
NACISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.
EVROPSKÁ UNIE: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, dru-
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hou podojí a mléko vylije do řeky.
TRADIČNÍ KAPITALISMUS: Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si
býka. Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a
jdeš do důchodu.
ČESKÝ KAPITALISMUS: Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve
výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že
to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě
rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez újmy
pokračuje ve své živnosti.
AMERICKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou,
aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to
kráva nevydržela a musela být utracena.
FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože
chceš tři.
JAPONSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o
chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě.
ČÍNSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval.
BRITSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.
ITALSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na
oběd.
RUSKÁ AKCIOVKA:
Máš dvě krávy.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě.
Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.
ŘECKÁ AKCIOVKA:
Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš EU o dvě nové.
Internet
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Nedělní bohoslužby
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.

vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys
vedení: Lukáš Kuc
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Lukáš Kuc
kázání: host
vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys
vedení: Martina Matysová
kázání: Jiří Jíra

Skupinky

Nedělní škola
pro děti

Prázdniny

Rozhovory nad Biblí
Prázdniny

Skupinka mužů v Oáze:

Pixit

dn
áz
pr

Skupinka v Novém Boru:

i ny
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
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AKCE SBORU:
Neděle 10.7. Modlitební setkání v 8:45, zamyšlení Miloš Matys
Neděle 7.8. Sborová hodina se společným obědem
Neděle 14.8. Modlitební setkání v 8:45, zamyšlení Jiří Jíra
Pondělí 15.8. Setkání staršovstva v 19:30

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

11.7.

Miloš Matys

24.7.

Petra Matysová

27.7.

Hana Matysová st.

28.7.

Lea Jírová

9.8.

Lukáš Berko

13.8.

Hana Šulcová

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 25.8.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke ztažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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