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10. ročník

Prosinec 2016

Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta,
do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém,
poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
aby se dal zapsat s Marií,
která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

Lukáš 2:4-5
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ÚVODNÍK

Život by nebyl životem bez druhých
Procházím lesem a najednou se přede mnou vynoří palouk. Tak tady
to bylo! Na tomto místě býval kdysi tábor – stany, kuchyně, roj dětí,
kousek opodál hřiště a sklípek se zásobami. Zmocňuje se mne stejný
pocit, jako když na vsi objevíte starý, polorozpadlý kostel. Vejdete
dovnitř, ticho a prázdnota, jež čiší ze starých rozvrzaných lavic. Jaké
to asi muselo být v době, kdy se kostel stavěl – krásná fasáda, malby,
ministranti a davy lidí, co každou neděli proudí dveřmi kostela.
Právě dnes, kdy jdu do práce, si uvědomuji, co dělá můj pracovní den krásným. Ještě se ani nerozednilo, je tichá noc, kdy jen občas
projede taxík. Já spěchám na vlak, kde se letmo zdravím s výpravčím,
bez kterého by náš vlak neodejel. Kupé je plné lidí, zdravíme se
pozdravem dobrého dne. Ranní čaj, jenž přináší stevard, potěší a zahřeje. Cesta ubíhá rychle, vystupuji a mířím ke kiosku s čerstvým pečivem. Možná si ani noční pekaři neuvědomují, kolik radosti každé ráno přinášejí. Před staveništěm se to už hemží spolupracovníky, podáváme si ruce a vítáme se v práci. Ještě sms mé ženě a může začít jeden z pracovních dnů.
Možná se nám někdy stává, že před sebou vidíme jen běžný,
obyčejný pracovní den nebo běžné školní ráno. Ani si neuvědomíme,
kolik obyčejných lidí nám Bůh posílá do cesty, aby se z tohoto dne stal
neobyčejný den – řidiče autobusu, pekaře, policistu dohlížejícího
na hladký ranní provoz, rodiče (kteří nás vypraví do školy), spolužáky
(kteří s námi jedou autobusem). Každého z nás Bůh postavil na místo,
kde právě jsme, a nám se možná zdá trapné, všední, nudné, ale možná netušíme, že jsme tu i my pro druhé. Každý z nás toto ráno utváří.
Neumím si představit, že jdu na nedělní bohoslužby, kde nebude
v modlitebně nikdo jiný než já sám nebo na skupinku, kam nikdo nedorazí. Až se nám ráno nebude chtít vstávat do školy, budeme se cítit
moc unavení na to jít na skupinku či budeme mít moc velkou migrénu
před nedělními bohoslužbami, vzpomeňme si na to, že to neochudí jen
nás, ale budeme tam chybět druhým.
Bože, děkuji ti za dnešní ráno, do kterého jsem mohl vstát. Prosím dej, ať nejsem líný, ale poslušně jdu tam, kam mě posíláš
(do školy, do práce, na společné shromáždění). Ať mohu být i já
radostí pro druhé, tak jako jsou mi ti, které mi posíláš do cesty.
Amen
Lukáš
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Ohlasy ze setkání staršovstva v listopadu
•

Setkání jsme začali zamyšlením ze Slov života a společnými modlitbami

•

Naplánovali jsme program na prosinec

•

Rozhodli jsme ukončit členství formou vypsání členů, kteří se
z různých důvodů neúčastní sborového života (V. Bárta, P. Marková, M. Mildeová). Ukončení členství předcházely rozhovory
s danými členy a všichni oslovení s ukončením členství souhlasí.

•

Diskutovali jsme vizi staršovstva.
Zapsal Jiří Jíra

OZNÁMENÍ
PŘEDPLATNÉ ČASPISŮ
•

ŽIVOT VÍRY - 469Kč/ks

•

ROZSÉVAČ - 472Kč/ks

Časopis bude mít nově 11 čísel (přibude bonusové prázdninové vydání)
Objednávejte u sestry Růženky Kucové

K ZAMYŠLENÍ
Nikdy nekončící milost
V sobotu 19. listopadu jsme měli možnost prožít večer plný chval a
modliteb. Nesešlo se nás mnoho, ale byl to dobrý čas před Pánem.
Vždycky mě dostávají slova písně „Nikdy nekončící milost, brány srdcí
otvírá, nikdy nekončící milost, odpouští a přijímá …“ Nebude to zřejmě
jen o milosti, kterou my přijímáme z Boží ruky a ve které nám je dobře,
ale i o milosti a odpuštění, které si umíme dát navzájem. Určitě to stojí
mnoho úsilí, sebezapření a pokoření. Ale kdyby to nadpřirozeně otevíralo
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brány srdcí, nebylo by to marné, že? Kolikrát, že už nám Pán Bůh dal
milost a odpustil? A kolikrát máme dát milost a odpustit my?
S bázní a chvěním si otázky pokládala
Kamila Matysová

Po zimě přichází jaro. I ve vztazích?
V našem životě se střídají období
V našem životě se střídají období, kdy je v nás přítomna láska,
s obdobími, kdy přítomna není, nebo kdy ji nevnímáme. Někdy v sobě
cítíme lásku k nepřátelům, odumírání agresivity a vzrůstající pokoj, který
sjednocuje všechny lidi. A jindy jsme zase zmatení a vše nám připadá
příliš tvrdé. Tehdy nemáme daleko k pláči a nářkům, že na nás Bůh zapomněl. To my ale zapomínáme! Zapomínáme, že se v životě střídají
období jako v průběhu roku, že je tu jaro, stejně jako nevlídnost zimy.
Zapomínáme, že i zima je důležitá, že si příroda potřebuje odpočinout a
mráz je ke znovuzrození jara nezbytný. Přicházejí období dešťů a období
sucha, a obě se navzájem doplňují.
I temnota je důležitá
Musíme projít zimou utrpení a časy, kdy nám modlitba připadá obtížná a
lidé nás už ani trochu nepřitahují, jaro však není daleko. Smrt v rodině,
neúspěch v práci, nemoc, zrádný přítel, to vše zraňuje naše srdce a vrhá
nás do období temnoty. Tato temnota je ovšem důležitá. Musíme se učit
být v ní silní a pokojní, nebojovat s ní, ale vyčkávat. Musíme se naučit
přijímat zimu jako Boží dar a pak zjistíme, že už roztává sníh a objevují
se první květy.
V životě s Ježíšem to tak je – spojuje se zde čas a věčnost, chvíle společenství a chvíle věrnosti. Patří sem jaro, kdy nastává čas společenství,
pokoje a radosti. Ale je tu i doba věrnosti a tehdy jsme nablízku Ježíši,
který prožíval mnohem větší muka než kdokoli z nás, a spolu s ním prosíme: „Ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty
chceš“ (Mt 26,39).
Pozor na zimní sny
V časech zimy si musíme dát veliký pozor, abychom se nenechali svést
náhražkami. Možná trávíme příliš mnoho času neužitečnou činností nebo
v nekonečných hovorech, a utíkáme tak před osamělostí a mučivou úzkostí. Žijeme-li ve vztahu, sníme o tom, že s někým jiným by všechno
bylo lepší. Na všechny zimní sny si ale přesto musíme dávat veliký pozor. Musíme se učit, jak žít i v čase zimy, protože i ten je nutnou součás-
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tí každého vztahu.
Lidské společenství se skutečně rodí teprve ve chvíli,
kdy překoná napětí a agresi.
Až když zpracujeme i tato období
a platí to pro život v manželství i vztahy v zaměstnání,
můžeme novým způsobem objevit druhého.
Zpracováno podle knihy: Jean Vanier, Krása lidskosti
Zdroj: Internet

SVĚDECTVÍ
Počátky a současnost skautského oddílu
YMCA Brniště
Možná jste už o nás slyšeli, jelikož i u nás ve sboru tamtamy bijí. První
skautská schůzka našeho oddílu proběhla 10. října, tedy jak my skauti
říkáme, začali jsme v měsíci padajícího listí. Pršelo, svítilo sluníčko a
k tomu foukalo. Na návsi v Brništi se nás sešlo 15 potenciálních skautů a
k tomu Máta a já zvaný Jezevec (vedoucí našeho oddílu).
První kroky našeho oddílu nejlépe přiblíží poznámky ze skautského
deníku Máty:
Na první -terénní- schůzku jsme celkem do deště nevybavení vyšli
za vydatné podzimní spršky. Bahnem jsme se dobrodili ke Kozímu hrádku, kde nás Jezevec skautsky motivoval do scházení. Hra Deset kroků
do neznáma měla u dětí velký úspěch, ale bylo třeba se věnovat rozdělání ohně (taková zkouška vůdcovské způsobilosti pro Jezevce, v tom
mokru). Opekli jsme si buřty. Stopy po ohni za nás zahladil Lef
s Tomanem, i tak jsme schůzku na návsi skončili s desetiminutovým
zpožděním. Rodiče nám to zajisté prominuli. Každý si domů odnesl silné
zážitky a seznam, co patří do skautské výzbroje a co má obsahovat KPZ
(krabička poslední záchrany).
Blížící se zima před námi nás vedoucí a starší pomocníky popoháněla do akce. Kde se budeme scházet? Slovo dalo slovo a po domluvě
s vedoucím oddílu Brnov, jsme se domluvili o propůjčení staré skautské
chaty v Grunově. Tato chata je kultovní, a proto si vážíme toho, že se
můžeme scházet tam, kde se v devadesátých letech scházel oddíl,
v němž se mnozí z Velkého Grunova i Brniště dozvěděli poprvé o skautingu a jeho ideálech. Poté nabraly události v našem oddíle rychlý spád.
Podzimní brigáda na neobyvatelné skautské chatě, průzkum okolí chaty
(s cílem na vrchu Holička), vaření buřtguláše, opékání hadů, noční hra
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Lov zvířat s baterkou, výlet do hradu za pány ze Svojkova. Takto se dá
shrnout podzim v našem oddíle. A jak vypadá výhled?
S velkou pomocí rodičů, všech členů oddílu a starších skautů jsme
zvládli základní opravu skautské chaty - máme vyměněné nosné trámy a
opravenou poničenou stěnu, novou podlahu, strop, okenice. Plánujeme,
jak prožijeme Vánoce a kam vyrazíme na zimní výpravy. Děti jsou nadšené, co jsme už dokázali, a těší se, až získají šátek světlušky, vlčete či
skauta. Pomalu se začínají prokousávat nováčkovskou zkouškou, aby se
i ony mohly brzy stát hrdými skauty.
Možná se ptáte, zda má v dnešní době ještě skauting v naší společnosti vědy, techniky a nejrůznějších kroužků svoje místo? Odpovím
vám slovy novináře, redaktora, publicisty a spisovatele, držitele Ceny
Jaroslava Seifrta, Jáchyma Topola, který na skautských webových
stránkách na otázku Jaký je význam skautingu? Odpovídá: „V ideálním
případě nechat si mladý vyzkoušet sebe v drsnějších přírodních
podmínkách, nechat je bez rodičů, školy, politiků, sekt a církví
mezi sebou, učit je myslet, spoléhat na sebe, pod pevným a laskavým vedením chytrejch a vzdělanejch lidí. Naučit se spoléhat
na sebe“.
Skautský oddíl YMCA Brniště je otevřený všem dětem školního věku od 7 do 15 let. Ke schůzkám se scházíme každé pondělí
od 17:00 do 18:30 na skautské chatě ve Velkém Grunově (pro děti
z Brniště máme sraz na kolech na návsi v Brništi v 16:45, v 17:00
u chaty). V případě zájmu nás můžete kontaktovat: vedoucí oddílu Ing.
Lukáš Kuc - Jezevec (e-mail: luko.kuc@gmail.com, tel: 737 630 820).
Pokud vám naše činnost bude ležet na srdci, můžete se za nás
modlit, nabídnout nám svoji pomoc při opravě chaty nebo nám přispět
finančně do začátku našeho oddílu. Pokud máte ve vašem okolí, někoho,
koho by náš oddíl mohl zajímat, můžete nás též doporučit. Novým zájemcům jsou dveře otevřené!
RÁDI BYCHOM VÁS PŘED VÁNOCEMI OBDAROVALI MALÝM DÁRKEM
V PODOBĚ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA!
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již
posedmadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla
v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval
v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám
se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a
v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu
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sv. Václava v Praze.
Betlémské světlo k nám tradičně přijede z Vídně, kde ho rakouští
skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko
přeberou plamínek skauti a skautky z Brna.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně
vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)
Chcete mít doma Betlémské světlo?
Stačí si přijít do Brniště ve čtvrtek 22. 12. 2016 k Infocentru mezi
16. a 18. hodinou u příležitosti rozsvěcení Vánočního stromu.
(Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až domů? Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží například i zavařovací
sklenice se svíčkou.)
Lukáš Kuc - Jezevec

PRO POBAVENÍ A ZASMÁNÍ
Děti píší Bohu
Pamatuješ, jak bylo tolik sněhu, že nám odpadla škola? Nemohlo by to
být zas?

Gábo

Milý Bože, já jsem slib dodržel. Kde je kolo?

Bohuš

Milý Bože, Vánoce by měly být dřív, protože děti nevydrží být tak dlouho hodné.

Betka

Milý Bože, pamatuji si, že když jsi byl malý, narodil ses v jesličkách.

Božka
Milý Bože, je pan farář tvůj kamarád, nebo se poznáte jen pracovně?

Dodo
Milý Bože, jestli pošleš ten foťák, já pošlu něco hezkého tobě.
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
4.12.
11.12.
18.12.
25.12.
1.1.

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

Jiří Jíra
Martina Matysová
Martina Matysová
Miloš Matys
Lukáš Kuc
Martina Matysová
Martina Matysová
Miloš Matys
Miloš Matys
Martina Matysová

Nedělní škola
pro děti
4.12. mladší:
Naděje pro lid bez zákona (3/1, s. 34)
Kamila, Vítek
starší:
Kdo má v tomto světě pravdu? I
Bety
11.12. rodinné bohoslužby
18.12. mladší:
Naděje pro hříšníky (3/1, str. 38)
Růžena, Lukáš
starší:
Kdo má v tomto světě pravdu II
Ondra
25.12.

VÁNOČNÍ SLAVNOST V 15:00
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
13.12. List do Korintu
6. a 20.12. Kniha Přísloví

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 13.12. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Dle domluvy

Pixit
pátek 17:00

Skupinka u Kucových na půdě:
Pátek 2.12. v 17:00
Židům 9
Pátek 16.12. v 17:00
Židům 10

2.12. Miloš
Občerstvení: Miloš
Čtení: Přísloví 8-14

9.12. Martina
Vedení Lukáš, slovo Bety
Občerstvení: Tom a Ondra
Čtení: Přísloví 15-21

16.12. Miloš
Občerstvení: Vítek a Lukáš
Čtení: Přísloví 22-28

23.12. Zkouška na vánoce + Párty
Občerstvení : VŠICHNI!!!
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Zkoušky NŠ na Vánoce
9. pátek v 16:00
16. pátek v 16:00
23. pátek v 15:00
25. neděle ve 14:00

prosinec
AKCE SBORU:
Pondělí 5.12.
Neděle 11.12.
Úterý 13.12.
Neděle 18.12.
Sobota 24.12.
Neděle 25.12.
Sobota 31.12.
Neděle 1.1.

KDY, KDE, CO?
Setkání staršovstva v 19:30
Modlitební setkání v 8:45, zamyšlení Nácvik NŠ v 9:00
Společný oběd + Sborová hodina
Setkání staršovstva v 19:30
Adventní koncert skupiny Srdcehlas ze Cvikova od 16:00
Půlnoční ve 24:00
Dopolední shromáždění zrušeno!!!
Vánoční slavnost v 15:00
Společný Silvestr v Oáze od 18:00
Dopolední shromáždění zrušeno!!!
Novoroční bohoslužba v 15:00

DALŠÍ AKCE:
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

10.12.

Tereza Kastnerová

11.12.

Bohuslav Berko

12.12.

Blahoslava Bártová

26.12.

Zuzana Bártová

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 úterý 27.12.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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