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10. ročník

Říjen 2016

Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Filipským 4:6
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ÚVODNÍK

Hle, příjdu brzy a má odplata se mnou. Abych odplatil každému
podle jeho skutků.
Zjevení 22,12
Školní rok je již v plném proudu, nastala doba sklizně a i my začínáme
hodnotit a počítat úrodu. Nevím, jak pro vás, ale pro mne je podzim
největším díkůvzdáním v roce, větším než světský Silvestr, kdy si lidé
sednou k alkoholu, zhodnotí svůj zdravotní stav, něco na žal vypijí a
jdou si zastřílet s dělobuchy a petardami, aby si trochu spravili náladu,
a s nadějí lepších zítřků vykročili tou správnou nohou do nového roku.
I nás čeká v říjnu čas na to se zastavit a ohlédnout se, co jsme
v našich životech osobních i rodinných s Bohem prožili. Jaká byla úroda! Čeká nás čas díkůvzdání, který letos můžeme prožít společně
s libereckým a cvikovským sborem u nás v Brništi. Jak se toto společné setkání blíží, radujme se i doma nad svou úrodou, zhodnoťme, jak
jsme naložili s hřivnami, které nám Bůh dal. Na dětském táboře jsme
se v závěru zamýšleli nad podobenstvím o hřivnách, které je zapsané
v Matoušově evangeliu 25. kapitole, 14. až 30. verš. Je to podobenství
pro nás křesťany, kteří následujeme Pána Ježíše! Co děláme
s hřivnami, které jsme dostali? Někdo má hřivnu jednu, někdo deset,
na nás je, co s nimi uděláme.
Zkusme si před společným Díkůvzdáním sami doma či s celou
rodinou sednout a udělat si rodinné díkůvzdání. Rok byl dlouhý a od
doby, co opadnul sníh, uběhlo mnoho dní, při kterých jsme toho
spousty udělali, s Bohem či bez Boha.
Jsem vděčný za Kristovu oběť a za to, že i my můžeme tuto radostnou zvěst evangelia šířit dál. Není to úžasné, že nás Bůh povolal
k životu, a to ne k životu se založenýma rukama, kdy budeme skuhrat
na politiku, malý plat a smutnit nad svým zdravotním stavem? Tyto
otázky se neustále připomínají právě ve světských kruzích. Je však
zvláštní, že v Božích očích jsou někdy tyto „velké otázky“ světa tak
malé.
Díky Bože, za tento rok, který jsme mohli prožít s tebou. Díky,
že ani mě, naše rodiny, ani naši sborovou rodinu neopouštíš. Díky
za hřivny. Prosím tě, aby naše hřivny, které jsi nám do nového života
s tebou dal, nezůstaly zakopány. Kéž nás shledáš věrné a naše skutky
tebe budou ještě hodně oslavovat.
Lukáš
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Ohlasy ze staršovstva konaného 12.9.2016

•
•
•
•

•

Začali jsme čtením z Božího slova a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme pravidelná shromáždění a akce na měsíc říjen.
Diskutovali jsme o společném Díkůvzdání spolu s libereckým a
cvikovským sborem, které proběhne v neděli 23.10. od 15:00.
Diskutovali jsme o rodinných bohoslužbách, společném obědě a
sborové hodině, což vše proběhne v neděli 9.10. Čas sborového
shromáždění bude vždy 15 minut po obědě a kávě (poté co se
umyje nádobí). Ti, kteří nechodí na společný oběd, mohou být
informováni o čase cca 30 minut předem (bude výzva při bohoslužbách, aby to nahlásili tomu, kdo vede sborové shromáždění).
Program:
- plán na Silvestr (formu stanový starší dle svých rodin)
- naplánovat Advent
- témata k RZS konané 5.11.
- seznámení se zapojením do společného Díkůvzdání
Diskutovali jsme nad problematikou sborového emailu zahlceného
spamy, který pak plní spamy i osobní emailové schránky starších.
Podle Zápisu ze staršovstva sepsala Martina Matysová

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí.
Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“
(Lk 12,13-21)
Potkali jste již někdy někoho, kdo byl hezčí, nadanější, úspěšnější, bohatší, silnější, šikovnější, šťastnější, lepší…? Chtěli jste pak mít víc i vy?
Není na tom nic divného – chtít mít víc. Vždyť každém z nás je nekonečná touha a stesk po jistotě, bezpečí, uznání, přijetí, lásce, blahobytu… Je to tak proto, že jsme stvořeni nekonečným Bohem, ve kterém je
toto vše nekonečně obsaženo. Problém je ale v tom, že když se náš lidský rod od Boha odvrátil, zůstaly nám jen tyto vnitřní palčivé a nenaplněné touhy - bez viditelné naděje na naplnění. A tak se vlastními silami
stále snažíme dosáhnout něčeho, co lidsky dosáhnout nikdy nelze. Dopadá to nakonec tak, že se při pokusech být více šťastnými jen navzájem podvádíme, okrádáme, obviňujeme, pomlouváme, ponižujeme, závidíme si a zabíjíme se… Abychom měli víc.
Je zajímavé, že pro české slovo „chamtivost“, před kterou nás Ježíš varuje, je v biblickém originále použit výraz, který by se dal lépe pře-
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ložit slovy: „mít víc“, „vlastnit víc“. Když nás tedy Ježíš varuje před
chamtivostí, varuje nás před neustálým „chtít mít víc“. A má to logiku.
Mnohdy jsme totiž zaměřeni hlavně na to, co mají druzí a my sami to
nemáme. Je to pak nekonečná spirála: porovnávat se - být nespokojený
– závidět - chtít mít víc - dělat vše pro to, abychom měli víc. A když pak
někdy dosáhneme nějakého dílčího úspěchu, zjišťujeme, že stále
„nejsme dostatečně zajištění“, že stále můžeme mít víc… A spirála znovu
dokola. A přitom všem zapomínáme na to, co všechno máme a co bereme jen jako jakousi samozřejmost. Neradujeme se tak z toho, co sami
máme, ale sžíráme se tím, co nám připadne, že mají ti druzí. A jsme
v pasti.
Jednou z cest ven z této pasti mohou být dva „kroky“: Prvním krokem je odvrátit pohled od druhých a hledět na to, co Bůh dává konkrétně mně samotnému. A vědomě mu za to pravidelně děkovat. Naučíme
se tak každodenní radosti z „běžných“ každodenních věcí. Druhý krok je
pak poněkud paradoxní: Nehrabat si vše sám pro sebe, ale obdarovávat
druhé, dělit se o to, čím konkrétně jsem obdařený já sám. A nejde vůbec jen o peníze. Můžeme obdarovávat druhé i nasloucháním, úsměvem,
konkrétní pomocí, slovem povzbuzení, laskavým slovem, znalostmi, zkušenostmi, zastáním, modlitbou… Křesťanská zkušenost totiž vypovídá, že
o cokoliv se rozdělíme s druhými, vrátí se nám to „stokrát“ rozmnožené:
láska, radost, pokoj, laskavost, dobrota, finanční podpora, zastání, povzbuzení… Ano, jedním z paradoxů křesťanství je, že dáváním člověk
sám nejvíc dostává. Učme se proto dávat i přijímat. Potřebujeme se navzájem.
Nikdo z nás nemá málo. Jen si někdy nevšímáme toho, co máme,
protože hledíme jinam.
Nedejte se vést láskou k penězům. (srov. Žd 13,5)
I když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. (srov. Lk
12,15)
Těm, kdo jsou bohatí říkám, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha. (srov. 1 Tim 6,17-19)
Dávejte a dostanete. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. (srov
Lk 6,38)
Když prokazuješ někomu dobrodiní, nechtěj budit pozornost. A Bůh, který vidí, co je skryto, ti odplatí. (srov. Mt 6,2-4)
Opatřte si poklad v nebi, kterého neubývá, kam se zloděj nedostane.
Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. (srov. Lk 12,22-34)
Kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude
štědře sklízet. (srov. 2 Kor 9,6)
Zdroj: Internet
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Nedělní bohoslužby
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:

Miloš Matys
Martina Matysová
Jiří Jíra
Miloš Matys
Jiří Jíra
Martina Matysová
Martina Matysová
Miloš Matys
Miloš Matys
Jiří Jíra

Nedělní škola
pro děti
2.10. mladší:
Nic není příliš těžké pro Boha
starší:
Co je ve světě špatného? I

Růžena
Bety

9.10. rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: Martina
16.10. mladší:
Problémy doma
Aleš
starší:
Co je ve světě špatného? II
Ondra
23.10. mladší:
Hostina u Matouše
Kamila
Starší:
Kam ve světě patřím já? I Kristy
30.10. mladší:
Ježíš je pozván ke stolu v sobotu Růžena
Starší:
Kam ve světě patřím já? II Hana
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
4. a 18.10. List do Korintu
11. a 25.10. Kniha Přísloví

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 5. a 19.10. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Dle domluvy

Pixit
pátek 17:00

Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)

7.10. Martina
Vedení Tom, slovo Vítek
Občerstvení: Martina
Čtení: Žalm 119

14.10. Miloš
Občerstvení: Tom + Ondra
Čtení: Žalm 120-126

21.10. Martina
Vedení Ondra, slovo Tom
Občerstvení: Vítek + Lukáš
Čtení: Žalm 127-133

28.10. Miloš
Občerstvení: Kristy + Bety
Čtení: Žalm 134-140
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Zkoušky NŠ
7.10. pá 16-17h
14.10. pá 16-17h
21.10. pá 16-17h

KDY, KDE, CO?
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AKCE SBORU:
Sobota 1.10.
Neděle 9.10.
Neděle 23.10.
Pondělí 24.10.

Úklid modlitebny a přilehlých prostor v 9:00
Modlitební setkání v 8:45, zamyšlení Lukáš Kuc
Nácvik NŠ v 9:00
Společné Díkůvzdání Brniště, Liberec, Cvikov v Oáze v 15:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Sobota 1.10.

Promítání filmu NFG ve Stráži pod Ralskem od 17:00

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

28.10.

Filip Matys

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 čtvrtek 27.10.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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