říjen

11. ročník

Říjen 2017

Za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1 Tesalonickým 5:18
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ÚVODNÍK

Milé sestry, milí bratři,
poslední dny nám opět proslunilo slunce. Člověku je tak nějak líp
na duši, když je více světla. Přesto se musíme pomalu smiřovat s tím,
že dny plné slunce, práce na zahrádce, koupání a slunění jsou pro letošní rok nenávratně pryč. Poslední říjnovou neděli dojde k posunu času.
Sice se ten den o hodinu více prospíme, ráno se bude dětem chvíli lépe
vstávat do školy, protože bude už světlo, ale večer bude dříve tma. Celkově tma postupně převezme vládu nad částí dne. Zimní období je období, kdy lidem hodně schází slunce. Někteří mohou dostat i depresi jen
proto, že je málo světla. Pak se doporučuje více doma svítit. Já se těším
na to, že budu moci zapalovat svíčky. Blaží mě pohled do jejich plamene, a tak jich v tomto období spálím opravdu hodně. (Kdybyste mě potkali příliš smutnou, můžete mi koupit svíčku. :-) )
Jak jsem už zmínila, skončí práce na zahrádce. Strávíme více času doma. Je možné přečíst knihy, ke kterým jsme se během roku nedostali. Je možné oprášit zase ruční práce (inspirace pro sestry) nebo konečně opravit věci či udělat práce, které doma stojí, protože byl člověk
víc venku (inspirace pro bratry). Čas dlouhých nocí není obdobím nicnedělání, i když člověk stejně nějak víc odpočívá.
Vzpomínám si na příběh, který jsme četli ve škole, někdy v první
nebo druhé třídě, o chlapci, který nadšeně hlásil tatínkovi každé roční
období, že toto je to nejlepší období z celého roku a to má nejraději.
Nevím, které z ročních období mám nejraději. Každé má v sobě totiž
mnoho krás i určitých nedostatků. Tak nějak se učím být vděčná za
každé z nich a tu krásu vidět a těšit se z ní. Vždyť ji stvořil Bůh, a to pro
tebe a pro mne. Miluji slunce, modrou oblohu a pobyt venku uprostřed
zeleně a květin. Ale miluji také teplo domova, oheň svíček a bílo za oknem. Vždy je za co být vděčný.
Říjen je také obdobím Díkůvzdání. Letos ho budeme opět slavit
společně s okolními sbory ze Cvikova a Liberce. Jeho téma se netýká
jen ročních období, ale především našich životních období, kterými jsme
prošli, procházíme a která přijdou. I život má spoustu krás i nedostatků
a jde jen o to, jak se na to budeme dívat, zda budeme vidět otisky Božích prstů na událostech, kterými jsme prošli nebo procházíme, a naučíme se je vidět i v těch událostech, které přijdou. Bůh nám neslíbil, že
život bude procházkou růžovou zahradou, ale slíbil, že nás nikdy neopustí a provede nás každou bouří. Jediné, co od nás chce, je naše víra.
Nechme se povzbudit o letošní slavnosti Díkůvzdání, abychom měli
o čem přemýšlet i za dlouhých zimních večerů a učili se tomu, k čemu
nás Bible vybízí:
… A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém
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svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte,
čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Koloským 3:15-17
S pozdravem
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v září
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu. Setkání jsme začali zamyšlením z knihy O. Chamberse (Exodus 2,11), a poté jsme se společně
modlili.

•

Připravili jsme program na říjen a podrobněji naplánovali průběh
Díkůvzdání, které bude druhou říjnovou neděli. První říjnovou neděli bude společný oběd, a poté sborové shromáždění.

•

Diskutovali jsme možnost hostů na kázání, které bychom oslovili
na listopad a prosinec.

•

Probírali jsme další postup týkající se hledání a volby kazatele.
Tedy příprava kandidátky, hlasování o jejím schválení a v případě
schválení představení kazatele sboru (tzv. „horké křeslo“), a poté
samotná volba kazatele.

•

Probírali jsme otázku mládeže, resp. možnosti a četnost společného setkávání mládežníků z našeho a cvikovského sboru.

•

Setkání ukončila modlitbou M. Matysová.

Zapsal
Jiří Jíra
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Ze slunného léta do deštivého podzimu
(Lužická sedmička 2017)
19. ročník Lužické sedmičky přitáhl 77 šlaperů a šlaperek. V pátek jsme
sice nikdo nestihl čaj o páté, zato jsme stihli startovní fotografii. Velké
díky naši fotografce Magdě K., jež nás s fotoaparátem stíhala provázet
v obou směrech L7.
Poznámka, že máme pět minut zpoždění, způsobila rychlý úprk na
trasu, kdo zaspal či se u Hanky nestihl zaregistrovat, už ostatní nedoběhl. Pár jednotlivců běželo, ale většina šlaperů utvořila hloučky a začala
klábosit a seznamovat se. Někdo byl prvně, a tak poslouchal zážitky
těch, kteří jdou L7 již po několikáté, zabrousilo se i na témata, kam kdo
vyráží přes rok, a po desítkách kilometrů přišla řada i na seznamování,
ač v černočerné tmě to nemělo takový efekt, proto některé tváře známe
spíše po hlase.
Na trase L7 I se utvořilo několik part po 2-4 šlaperech,
či
tandem
s neunavitelným
huskym.
Naše parta čítala 8 chodců.
Se Syslem jsme si letos užili
nádherný rozhled na Popovce
a dokonalou procházku Lueckendorfem letos bez bloudění. Noc byla vskutku nádherná – jasno, nádherné hvězdy
a celkem teplo. Na Hvozdu
jsme si ani nevšimli labužníků
Míly, Jirky a Davida, kteří si popíjeli v útulné chatě na samotném vrcholku. Letos jsme totiž zvolili svižné tempo, kdy jsme se přesně drželi časového harmonogramu s minimem přestávek, a tak cesta vskutku ubíhala.
Pašeráckou stezkou mezi Hvozdem a Luží jsme prolítli jak kamzíci.
Z Luže jsme se těšili na nejpohodovější kopec Pěnkavčí vrch, kdy sice
člověk z Luže hodně naklesá, ale metry pak pozvolna nabere, že ani nepozná a už je na druhé nejvyšší hoře Lužických hor, a přitom se ani nezapotil. Mezitím na trasu vyrazil i běžec Michal, jemuž cestu zpestřila
nezvaná návštěva jeho skrytých zásob, a to hladová kmotra liška. Ta mu
zásoby jídla snědla a co nesnědla, to roztahala po lese. Michal byl rád
alespoň za boty, které nechala. My jsme mezitím už štrádovali na Jedlovou a nekonečnou cestou „Dlouhá míle“ na teplou polévku do Chřibské.
Někteří byli na Semerinku o hodinku a půl dřív, čekali a doufali, že je
někdo v Penzionu Relax pustí dovnitř. Po minulém extrémně vstřícném
roce, jsme zažili pravý opak v podobě nevrlého kuchaře, který nám ne-
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byl nakloněn, a tak jsme venku klepali kosu. Sysel s ukulele to vzdal a
my co jsme vydrželi, jsme se dočkali až v 7:15. Teplá polévka nás nakopla a mnohým dodala sílu na další část pochodu. Já letos mezi ně však
nepatřil.
Na denní část se přidal tucet
čerstvých šlaperů a šlaperek, kteří
vždy dodají novou energii těm znaveným, pokud jim tedy neutečou. Alenka Š. vedla skupinu mladších a zvládali na cestě objevovat i krásy přilehlého okolí, vodopád na Lučním potoce. Noxa či DanelKešer zase při L7
stíhali sbírat kešky.
V opačném směru L7 II vedl
jednu z hlavních skupin Toman, za
což mu patří dík, hlavně z úst 3 šlaperek a jednoho šlapera, které bez
bloudění dovedl do kýženého cíle, a
to ještě v super čase. Závěr L7 dal
jasně najevo, že se počasí překlopilo
do podzimu, déšť nám toho byl důkazem. Zvláště to pocítila Pavlína,
která v domnění, že má s sebou
pláštěnku, se chtěla mermomocí napasovat do žďáráku (obalu proti dešti
na spacák), což se jí nepovedlo, a tak mokla a mokla, až musela být
prochladlá přiblížena 3km před cílem.
Mám-li L7 2017 shrnout pár slovy, musím konstatovat, že po několika letech bylo nádherné počasí. Zažili jsme jasnou noc, slunečný den
i deštivý podvečer. Díky Bohu za to a za ochranu, kterou nám po celou
akci poskytoval. Pochod i přes větší účast neztratil na rodinné atmosféře
právě proto, že šlapeři, kteří znají trasu, berou mezi sebe i ty, kteří jdou
poprvé (často i přes svoji introvertnost). Neúnavný taxikář David, který
letos probděl snad celou noc, všechny nakonec zvládl dovézt z hor a nikoho nenechal napospas chladu a jelenům. Zázemí v Oáze, báječná večeře i snídaně opět podpořila naši šlaperskou sounáležitost. A aby toho
nebylo málo, stihli jsme se se Syslem ještě v neděli ráno na skok podívat na Island.
Co dodat, opět kupa zážitků, nová lužická kamarádství, intenzivní
pocity v nohou a velká závist těm, kteří ušli celou trasu L7. Lepší přípravu a snad příště zbyde medaile i pro mne. A komu je rok dlouhá doba,
může s námi vyrazit v dubnu na chatu L7, kterou pro vás opět s Hankou
připravujeme, takže se máte na co těšit!
Luko
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ZE SBOROVÉ KNIHOVNY

Název: Komu patří země Izrael?
Autor: Johannes Gerloff
Brzy po šestidenní válce roku 1967 začali Židé osidlovat Izraelem dobytá
území. Bible označuje tato dnes tolik sporná území jako Judsko a Samaří.
Válečný zločin, nebo naplnění biblického proroctví - diskuse o oprávněnosti židovských osad se pohybuje v tomto širokém spektru.
Spisovatel pochází z Německa a s rodinou žije v Izraeli. Pracuje jako
korespondent křesťanského mediálního svazu a specializuje se na problematiku blízkovýchodního regionu.

Název: Úvahy nad žalmy
Autor: Dan Drápal
Autor v úvodu upozorňuje, že úvahy nejsou vědecké dílo, i když on sám
přeložil žalmy z hebrejštiny do češtiny pro „Český studijní překlad“ a
mohl by o nich mnoho psát i z hlediska teologického.
Píše je jako člověk, pro nějž je Boží slovo chlebem života. V žalmech
nacházíme potěšení i moudrost, poučení i napomenutí. S překvapením,
hlubokou úctou, bázní i vděčností zjišťujeme, že můžeme vstoupit do
podobného vztahu k Bohu, jako měl sám David.
R. Kucová

K ZAMYŠLENÍ

Nenechme se převálcovat
tisíci drobnostmi
Někdy opravdu netušíme, co dřív, co je důležité a co ne. Nedávno jsem
jel z práce domů a přemýšlel jsem, co všechno musí každý normální člověk denně zvládat. Jsou to „tisíce“ drobností, propletené s dalšími jinými
„tisíci“ drobnostmi. Připadlo mi to, jako bych měl paralelně rozehráno
velké množství šachových partií a u každé mi tikají hodiny. Přičemž některé z těch partií jsou důležitější, jiné vůbec. Některé se zdají být naléhavé a veledůležité, ale ve skutečnosti vůbec nespěchají; naopak jiné
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jsou již zanedbané. Možná ten pocit znáte. Někdy opravdu netušíte, co
dřív, co počká a co už ne, co je důležité a co ne, co opravdu hoří a co se
jen tak tváří...
Nevidíme dopředu, nevíme, co se jak vyvine. Jistě - vše je otázka
priorit, jak se dnes říká. Je třeba si věci umět uspořádávat, umět pravidelně poodstoupit a zvážit, co dřív, co později a co vůbec ne. Přitom ale
stejně nevidíme moc dopředu, nevíme, co se jak vyvine.
Známe se s Tím, který vidí za roh. Jako křesťané máme ale jednu
skvělou možnost a nabídku. Nevidíme sice moc dopředu, natož „za roh“,
ale známe se s Tím, který „za roh“ vidí. On nejenže zná souvislosti, ale
zná i nás. A záleží mu na nás! Proto je dobré každý den znovu obrátit
svůj pohled k Tomu, který vidí v souvislostech. Vzývat ho, odevzdávat mu
své radosti, starosti, úspěchy i neúspěchy a prosit ho o vedení svého každodenního života.
Papež František při jednom setkání se skauty řekl: „Člověku hrozí,
že zbloudí, ztratí schopnost vzhlížet k horizontu a vnímat přítomnost Boha. Opravdová buzola pro náš život je srdce, jež se orientuje smyslem
pro Boha.“
Nechme se jím tedy vést,
vždyť on vstoupil do našeho nejobyčejnějšího života.
Právě tam chce vnášet svůj Pokoj,
který nám svět nemůže dát,
ani vzít.
Zdroj: Internet

TROCHA HUMORU
Jsem nepoužitelný?
Až příště budete mít pocit, že s vámi Bůh nic nesvede, vzpomeňte si, že…

Noe byl opilec.
Abraham byl příliš starý.
Izák byl snílek.
Jákob byl lhář.
Lea byla ošklivá.
Josef byl obětí násilí
Gedeón se bál.
Rahab byla prostitutka.
Jeremiáš a Timoteus byli příliš mladí.
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David měl aféru a byl to vrah.
Jonáš utekl před Bohem.
Noemi byla vdova.
Job zbankrotoval.
Jan Křtitel jedl brouky.
Petr zapřel Krista.
Učedníci usnuli, když se modlili.
Marta si se vším dělala starosti.
Marie Magdaléna byla prostitutka.
Samařská žena byla rozvedená – a víc než jednou!
Zacheáš byl moc malý.
Pavel byl příliš náboženský.
Timoteus měl žaludeční vředy …
… a Lazar byl mrtvý!
Takže už žádné výmluvy!
Zdroj: Internet

E-mail
Od: Boha
Komu: Všem, kdo ve mě věří
Předmět: Životní problémy
Dobré ráno.
Tady Bůh. Dneska budu vyřizovat vaše problémy. Pamatujte si prosím,
že nepotřebuji vaši pomoc. Pokud vám ďábel náhodou doručí situaci,
kterou nemůžete zvládnout, nepokoušejte se ji vyřešit. Vložte ji laskavě
do složky PPJ (práce pro Ježíše). Bude doručena v Mém čase, ne ve vašem.
Jakmile je jednou předmět uložen do složky, nedržte ho ani ho neodstraňujte. Držení nebo odstranění předmětu oddálí vyřešení vašeho problému.
Pokud se jedná o situaci, o které si myslíte, že ji dokážete zvládnout,
prosím konzultujte ji se mnou v modlitbě, abyste se ujistili, že je to to
správné řešení.
Protože nespím ani nedřímám, není zapotřebí, abyste vy přicházeli o
svůj spánek. Odpočiňte si, mé děti. Pokud mě budete chtít kontaktovat,
jsem jen na modlitbu daleko.
Zdroj: Internet
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.

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

Jiří Jíra
Dalibor Tichý
Karel Kuc
Martina Matysová
Martina Matysová
Jiří Jíra
Jiří Jíra
Karel Kuc
Martina Matysová
Lukáš Kuc

Nedělní škola
pro děti
1.10. Rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: Tom
8.10. NŠ: Pán uzdravuje (3/3 str. 6)
Růženka a Vítek
15.10. NŠ: Pán života (3/3 str. 11)
Bety
22.10. NŠ: Pán nad přírodou (3/3 str. 15)
Kamila a Lukáš
29.10. NŠ: Otec, který učinil (3/3 str. 19)

Dorost
Čtvrtek 16:00
5.10. Bůh říká: „Kristus je odpověď“ 4 - Kristy
12.10. Bůh říká: „Jaká je tvoje odpověď“ 1 - Tomáš
19.10. Bůh říká: Jaká je tvoje odpověď?“ 2 - Hana
26.10. prázdniny
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Žalmy

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 4. a 18.10. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
-

Pixit
pátek 17:00
6.10.

Akce v Bělé pod Bezdězem

13.10.

dle domluvy

20.10.

dle domluvy

27.10.

Konference mládeže v Aši
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KDY, KDE, CO?

AKCE SBORU:
Neděle 1.10.
Neděle 8.10.
Čtvrtek 19.10.
15.-22.10.

Rodinné bohoslužby, společný oběd, sborová hodina
Díkůvzdání v 15:00
Setkání staršovstva v 19:00
Volby kazatele

DALŠÍ AKCE:
13.-.14.10.
Neděle 15.10.
26.-29.10.

Akce misijního odboru BJB v ČR ve Vysokém Mýtě (viz nástěnka)
Instalace kazatele v Liberci v 15:00
Konference mládeže v Aši

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 26.10.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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