březen

10. ročník

Březen 2017

Nikdo není svatý mimo Hospodina,
není nikoho krom tebe,
nikdo není skalou jako náš Bůh.
I Samuelova 2:2
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Milé sestry, milí bratři,
bílé vločky vystřídal déšť, s ním pomalu, ale jistě taje sníh. Ani se nenadějeme a příroda se začne probouzet, znovu pučet a objeví se první
kvítí. Po několika letech opět byla krásná zima. V tom pravém smyslu
- sníh a mráz. Je to úžasné, že můžeme zažívat tuto změnu ročních
období. Bez zimy a mrazu se tolik nemůžeme těšit na ta jarní rána
prosluněná a prohřátá prvními jarními paprsky. Musejí přicházet dny,
kdy si vše odpočine, kdy mráz spálí to, co je třeba, aby vyhubil bakterie. Pak může přijít opět nový život - pučení, květ, a poté i úroda. Je
krásné pozorovat Boží stvoření, přírodu, zvířata, ale i nás lidi.
Při výroční hodině jsme vzpomínali, co jsme za rok 2016 ve sboru prožili, výčet to byl vskutku dlouhý. Bylo dobré připomenout si to
všechno, při čem s námi Bůh stál a co vše nám požehnal. S tímto vědomím bylo pak radostné se společně pustit do plánování. Tak jak pomalu začínají pučet angrešty, tak i my se pomalu připravujeme na malování chodeb v Oáze, na slavnost Velikonoc, sborový výlet, regionálku
mládeže ve Cvikově a mnohé další. Těší mě, že život se ani po letošní
zimě nezastavil, a to ani v našem sboru.
Ať nám Bůh dá nové pučení a věřím, že se máme na co těšit, a
kdo si počká, tak i na úrodu.
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Přísloví 16,3
Bůh s námi
Lukáš Kuc

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

•

V únoru se poprvé sešlo nově zvolené staršovstvo.
Na začátku setkání jsme se zamýšleli nad textem z 2K 6,8-17 a
společně se modlili.
Se sestrou Aničkou Kouřimskou jsme řešili otázku sborové pošty, její evidenci a předávání. Dále jsme řešili otázku účetnictví,
resp. podkladů pro účetního, se ses. Petrou Matysovou, jakožto
pokladníkem sboru.
S br. Milošem jsme probrali věci spojené se změnou správce
(statutára) sboru a dispozičních práv ke sborovému účtu.
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Předsedou staršovstva byl zvolen br. Lukáš Kuc, na správce
(statutára) sboru pro schválení na výročním sbor. shromáždění byl
navržen br. Jiří Jíra.
Diskutovali jsme o rozpočtu na rok 2017, finální verze bude předložena ke schválení sborovému shromáždění v dubnu.
Diskutovali jsme o bodech, které je potřeba zmínit na výročním
sborovém shromáždění- pozastavení členství, volba nového statutára + účetního sboru, brigády a akce do konce šk. roku 2017.
Naplánovali jsme program a služby na měsíc březen.
Diskutovali jsme o podnětech od členů sboru.
Setkání ukončila modlitbou ses. Martina Matysová.

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Svědectví a připomenutí několika Božích
pravd
Když jsem se vrátila z nemocnice po zákroku v koleni, doma mě od rodinného příslušníka čekalo nepříjemné poznání. V posledních letech jsem
už několikrát řešila různé bolestné problémy. A Bůh byl tak milostiv,
když jsem mu vše svěřila, že On byl ten, kdo mi dal sílu odpustit, milovat a uzdravil mé srdce a zároveň očistil mysl. A teď opět se dostavila
bolest z té situace. A i když jsem Pánu vše řekla, tak jsem stejně přemýšlela, co budu (já) dělat. (Což je chyba, protože Pána jsem přizvala, a
pak jsem otěže jaksi přebírala já.) Toužila jsem po okamžité úlevě, nějaké dobré radě a nejlepší by bylo utéci od zklamání a bolesti. Ale jak
všichni víme, tak to nefunguje. Přišla mě navštívit má milá sestřička
v Kristu a s vidinou úlevy jsem jí vše řekla. A co myslíte, dostavila se
úleva? Nikoli! A když jsem vše tak srdcervoucí líčila, tak najednou
z mých úst začaly vycházet Boží pravdy a zaslíbení k té dané situaci,
kterou jsem sestřičce vyprávěla. Do mého srdce se dostavila úleva a
přišly i slzy radosti. Chmury a beznaděj byly ty tam. Tak jsme obě věděly, že to jednal náš Pán. On mluvil. Zaplavila mě radost, úcta a vděčnost
před naším Božím Beránkem. Ježíš mi dal svůj pohled do té situace. Připomněl mi svá slova. Ano, On na sebe vzal všechna naše trápení. Ano, a
On je i vítězem nad vší temnotou.
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Pán mi připomněl, že my nemáme bojovat proti lidem. I když nám
někdy ubližují. My se máme posilňovat v Pánu a jeho moci proti úplně
jinému nepříteli. Uvědomme si, že Ježíš také nikdy nebojoval proti lidem,
i když ho spousta lidí nenáviděla a usilovala o jeho život. Ježíš nás připravuje na jiný boj, a to boj proti našemu společnému nepříteli, ďáblu a
jeho kumpánům. Může nám v tom pomoci pravda, když si uvědomíme,
že náš Pán si to s nimi už na kříži vyřídil. Že my vlastně bojujeme
na straně vítězného vojska. Pán zvítězil a vítězství je hotové. A i když
nás provází a stále ještě čeká řada nepříjemností, my máme Pána, který
nám slíbil, že nás nikdy neopustí, a tak se nemusíme bát. My už jsme
na té správné straně. Pán Ježíš je ta největší AUTORITA. (Kol 2:14-15;
Ef 1:20-22) Už se nemusíme vyčerpávat v boji s lidmi. Ježíš nám připomíná, že máme lidské nepřátele milovat. Proč se nás týká Kristův boj?
Proč nás satan tak nenávidí a má s námi tak velké problémy? Protože
my přeci patříme Kristu. Jsme nová stvoření. My všichni jsme skrze víru
syny Božími v Kristu Ježíši. Byli jsme pokřtěni v Krista, a také jsme Krista oblékli. Jsme jedno v Kristu Ježíši. Jsme ukřižováni spolu s Kristem, už
nejsme my, ale je v nás Kristus. Tento svět temnoty patří ďáblu, ale my
do něj už nepatříme. Nechceme ho poslouchat, a právě proto těm všem
mocnostem vadíme. My následujeme Krista, neseme jeho evangelium
druhým lidem, a Ježíš tak skrze nás osvobozuje lidi zajaté temnotou. A
to pro temnotu znamená průšvih. Ty mocnosti se je snažily spoutat – ON
je vytrhuje z pout. Oslepovat, aby neviděli Boha – ON vyhlašuje léto milosti Hospodinovy (Lk 4:18-19) Atd. Tak to, co se tak dlouho mocnostem
temnoty dařilo a užívaly si škodění, ničení a zabíjení, tak najednou celá
ta práce je pryč. No to naštve. Přišel Boží Syn a můžou to zabalit. A
nám, své církvi, Bůh přikázal v tom boji pokračovat. A pro to všechno
nás satan a jeho parta nenávidí. A navíc mají ještě problém. Není pro ně
odpuštění a vědí, že peklo je připraveno pro ně. Proto lidi nenávidí. Fintou se je snaží štvát proti sobě a my často sedáme na lep a dokážeme si
navzájem znepříjemňovat život. Bojujeme o naše zájmy, pravdy,… A
temnota jásá. Jedinou jejich zábavou je co nejvíc to tady zničit. Proto je
zde církev, která pokračuje v Ježíšově službě. On nám slíbil, že nás nikdy
neopustí. On je vítězem nad temnotou a smrtí. Takže pro démony strašná zpráva. Ne jeden Boží Syn, ale On tu má kopie a má je po celém světě. Probíhá tu duchovní boj. Proto Pán chce, abychom oblékli duchovní
zbroj a nebojovali jeden proti druhému, ale proti mocnostem temnoty.
Takže je hloupost a nevyzrálost jít proti sobě, proti lidem, proti tělu a
krvi. Ďábel je mazaný a umí se šikovně za nás schovat, tahat za šňůrky
tak, abychom šli proti sobě. Chce z nás učinit nepřátele. Ale my přeci
nejsme nepřátelé, ale jako církev jsme spolubojovníci. Tak následujme
Krista v tom, co už vyhrál. My totiž nevadíme tolik lidem, ale úplně někomu jinému. A my víme komu. A on má jediný zájem nás rozeštvat a
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vymýšlet různé pastičky, abychom byli nefunkční. A tak nedělejme radost někomu, kdo ničí tento svět a chce s sebou stáhnout co nejvíce lidí
do pekla. Postavme se mu společně a v jednotě na odpor, a on od nás
uteče.
Děkuji Bohu, že mě nenechal v mé lítosti, hořkosti a neodpuštění.
Bez důvěry v Něho a bez Jeho pomoci bych Boží slovo nemohla naplnit.
Děkuji, že mě přivedl zpět na svůj pevný základ. A to na Krista.
Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla podělit o Boží pomoc, věrnost
a moudrost.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová

VÝROČÍ
Jan Amos Komenský
425. výročí narození
Narodil se 28. března 1592 na Moravě. Patřil do Jednoty bratrské, která
vznikla roku 1457. Ve Strážnici začal chodit do Bratrské (křesťanské)
školy. Na vyšší školu šel do Přerova, kde bylo Bratrské gymnázium, které ukončil za tři roky. Škola ho těšila. V 19 letech byl poslán na universitu do Herbornu. Zde ho profesor Alsted naučil milovat Bibli, která se stala jeho nejbližším přítelem a zdrojem, odkud čerpal posilu jak pro sebe,
tak i pro trpící věřící. V roce 1614 se stal ředitelem přerovské školy,
za dva roky kazatelem ve Fulneku. Svou moudrostí a schopnostmi si získával obdiv i u svých nepřátel. V roce 1618 se oženil. Manželku považoval, jak sám píše, po Pánu Bohu za „klenot nejdražší“. V roce 1622 mu
milovaná manželka a dvě malé děti zemřely na morovou nákazu.
Po bitvě na Bílé Hoře - 8. listopadu 1620 - nastalo velké pronásledování křesťanů, kteří byli jiného vyznání než katolického. Od roku 1621
se skrýval na Moravě, hlavně u pana Karla z Žerotína. Potom byl
v Brandýse nad Orlicí. Tam napsal LABYRINT SVĚTA a RÁJ SRDCE i jiné
spisy. Mezi lety 1624 a 1628 usiloval o náboženskou svobodu - cestoval
do Berlína a Holandska, a to nejvíce pěšky.
Začátkem února 1628 z vlasti odešel a už se nikdy nevrátil. Nějakou dobu žil v polském Lešně, kde se stal ředitelem Bratrského gymnázia. V tu dobu napsal DIDAKTIKU, knihu, která proměnila a povznesla
tehdejší školství. Byla napsána v češtině, až potom byla přeložena do
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polštiny a němčiny. Komenský byl zván i do jiných zemí, aby zakládal
školy a upravoval jejich řeč.
Komenský nás učí píli. Napsal mnoho knih, ze kterých se dodnes
můžeme učit a povzbuzovat. Ještě ve věku 65 let pilně pracoval a psal.
Učí nás lásce k vlasti, k Bohu a k sobě navzájem. Navíc nás učí milovat
Bibli. On ji miloval, studoval a kázal. Komenský nás učí věrnosti. On sám
raději trpěl pohanu i ztrátu majetku, než by zapřel Krista a vzdal se víry.
Zemřel 15. listopadu 1670 ve věku 78 let.
(Jen několik drobných útržků ze života Jana Amose Komenského - kazatele, učitele a těšitele českého národa a všech křesťanů.)
Růžena Kucová

KONFERENCE SESTER
Drahé sestry,
dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozvala na společnou
konferenci sester BJB SR a ČR, která se letos z Boží milosti bude konat
ve dnech
5. 5. – 7. 5. 2017 v Karlových Varech
Pokyny k přihlášení a k platbám
Přihlášku na konferenci i všechny potřebné informace (mapky) najdete
na stránce http://bjb.cz/clanky/sestry. Přihlášku vyplníte přímo na www
stránce a hned odešlete. Vzápětí dostanete e-mail s potvrzením přihlášení s vygenerovaným číslem Vaší přihlášky a výší platby.
Prosím, abyste přihlášku vyplnily i v případě, že nebudete požadovat ubytování ani stravu, protože je třeba zaplatit konferenční poplatek.
Ubytování je zajištěno v Domově mládeže, Lidická 590/38, Karlovy Vary - www.dmkv.cz . Je možné si vybrat ze dvou možností ubytování.
Dražší s příslušenstvím na pokoji a levnější se společným příslušenstvím.
Po obsazení zmizí možnost volby.
Celková částka za celou konferenci včetně ubytování na 2 noci, stravování, balíčku na cestu a konferenčního poplatku činí: 1892,- Kč, levnější: 1552,- Kč. Podle Vašich požadavků uvedených do přihlášky se hned
dozvíte výši platby, včetně konferenčních poplatků.
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Platbu, prosím, zašlete na:
Číslo účtu: 631 123 09 Kód banky 0800
Variabilní symbol: 911 815
Specifický symbol: číslo přihlášky (dostanete ho e-mailem po přihlášení
na www)
Poznámka: jméno za koho je platba (u hromadných plateb - počet lidí +
sbor)
Přihlášku a úhradu konferenčního poplatku včetně platby za ubytování a
stravu je nutné zaslat
--------nejpozději do 10. dubna 2017 -------Místo konání konference: Lidový dům - Karlovy Vary, Školní 358/7,
Stará Role www.ldkv.cz. Během konference bude k dispozici náš autobus, který bude převážet z místa ubytování na místo konání v ranních i
večerních hodinách. O časech odjezdu budete informovány průběžně.
Snídaně se podává v místě ubytování. Obědy a večeře budou podávány
v místě konání konference.
Registrace: bude probíhat v prostorách Lidového domu, Školní 358/7,
Stará Role
v pátek 5. 5. 2017 od 14 hod.
Věříme, že Pán Ježíš Kristus nás předchází ve všem, co chceme činit
pro Jeho slávu. On ať je vyvýšený i z konference 2017 v Karlových Varech.
Za výbor OS v lásce Pána Ježíše Krista Vaše
Helena Včeláková - předsedkyně OS BJB ČR

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název:Komenský v sukních
Autor: Marie Faldynová
Nevím proč tento název, ale myslím si, že autorka (křesťanka) nás
ve svých fejetonech chce jak potěšit, povzbudit, tak i poučit, a to vyprávěním ze svého života s Bohem.
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Název: Sloužil jsem Arafatovi
Autor: Tass Saada
Skutečný příběh snajpra o jeho cestě od nenávisti k lásce. Narodil se
jako uprchlík v Gaze a vyrůstal v Saudské Arábii. Naučil se nenávidět
a stejně jako mnozí další Palestinci obrátil svou nenávist proti Izraeli.
Příběh vám umožní nahlédnout do světa Jásira Arafata, do života a
myšlení uprchlíka, do srdce muslima, který se stal křesťanem a dočkal
se za to pronásledování od vlastní rodiny…
Tyto a spoustu dalších knih si můžete zapůjčit ve sborové knihovně.
Růžena Kucová

LEGOPÁRTY
O co jde při legopárty?
Legopárty je skvěle propracovaná akce z dílny Dětské misie. Program
je koncipován jako jednodenní akce pro děti z nedělních besídek s cílem pozvat „mimosborové“ děti, spřátelit se s nimi a navázat kontakt s
jejich rodiči. Děti i dospělí si při něm hrají na dělníky, jsou rozdělení
do pracovních týmů a pod „odborným“ dohledem stavbyvedoucích plní
úkoly během celého dne. Zapojení dospělých je tedy vítáno!
Veliké krabice s legem jsou zapůjčeny od Dětské misie. Školení
o moudrém staviteli – slovíčko k dětem a závěrečné vyhodnocení
budou mít manželé Kohoutovi.
Úkolem stavbyvedoucích je přichystat pracovní plochu, přivítat
dělníky, poskytovat odborné rady, pomáhat se stavbou náročnějších
prvků a zajišťovat bezpečnost na staveništi, případně organizovat závod ve stavebních dovednostech (převážení/přenášení písku, stavba
věže v rukavicích, běh v pracovním oděvu…)
Tým z kantýny podává sváču a oběd (koláče, párky v rohlíku
nebo těstovinový salát, pití apod.) a připravuje přípitek při závěrečné
kolaudaci.
Administrativní tým připravuje diplomy a odměny.
Doplňte náš tým stavbyvedoucích a administrativy!
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.

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

Martina Matysová
Karel Kuc
Lukáš Kuc
Jiří Jíra
Jiří Jíra
Martina Matysová
Lukáš Kuc
br. Stébel

Nedělní škola
pro děti
5.3. mladší: V pohodě i těžkostech ( 3/1 str. 23)
Aleš, Vítek
starší: Bůh říká: „Toto je mé Slovo“ I

Tom

12.3. rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: Miloš Matys
19.3. mladší: Jak přinést pokoj (3/1 str. 27)
Růžena, Lukáš
starší: Bůh říká: „Toto je mé Slovo“ II Hana
26.3. mladší: Petrův krok víry (3/2 str. 28)
starší: Bůh říká: „Toto jsou mé normy.“

Kristy
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Kniha Kazatel

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 8.3. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Středa 22.3. v 19:30
Skupinka u Kucových:
Pátek 10. a 24.3. v 17:00

Pixit
pátek 17:00
3.3. Hra na nástroje, zpěv + nácvik Jiří Jíra
Občerstvení: Vítek + Lukáš

10.3. Herní maraton v Bělé pod Bezdězem
17.3. vedení: Martina, Slovo: Vítek
Občerstvení: Kristy + Bety

24.3. Společná mládež se Cvikovem v Brništi
Občerstvení: všichni

31.3. Příprava na malování chodby
Občerstvení: Martina
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Neděle 12.3.
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Sobota 18.3.
Úterý 21.3.
Sobota 1.4.
Neděle 9.4.
Pátek 14.4.
Neděle 16.4.

Modlitební setkání v 8:45
Nácvik NŠ v 9:00
Legopárty v 10:00
Setkání staršovstva ve 20:00
Jarní úklid + malování chodby
Sborová hodina + oběd + výlet
Koncert skupiny Oboroh - Pašijové písně
Velikonoční shromáždění 9:30

DALŠÍ AKCE:
10-11.3.
22.4.

Herní maraton v Bělé pod Bezdězem
Sjezd delegátů BJB v Praze

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

3.3.

Adéla Kouřimská

17.3.

Blahoslav Matys

22.3.

Petra Novozámská

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 23.3.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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