listopad

11. ročník

Listopad 2017

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře;
země je plná tvých tvorů.
Žalmy 104:24
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Milí bratři, milé sestry,
„čas letí jako bláznivý“ se zpívá v jedné populární písni. Asi na tom něco
bude. Není to tak dávno, kdy jsem se pokoušela napsat úvodník k minulému číslu Zpravodaje a už je to tu zas. Jak jste prožili minulý měsíc?
Říjen - měsíc Díkůvzdání, které se slaví asi ve všech baptistických sborech v Čechách. I my jsme měli tu milost ho slavit, opět jako loni, společně se sbory ve Cvikově a Liberci. Sešli jsme se v hojném počtu a věřím, že se nenašel nikdo, kdo by odešel nespokojen, nepožehnán. Díky
Bohu za to.
Nevím jak u vás, ale u mne ještě doznívá téma díkůvzdání a
vděčnosti. Dny v říjnu plynuly tak nějak zvolna, žádný shon ani stres.
Mohla jsem sklízet poslední plody zahrádky a zavařovat, mohla jsem
hrabat listí v paprscích podzimního slunce, večer sednout do křesla
v teple domova (protože jsem zimomřivá, tak jsme začali brzy topit),
světlo svíček (už jsem neodolala :-) ), dobrá kniha, libá hudba…
Co mě začalo trochu děsit, byly Mikulášské figurky a vánoční ozdoby v supermarketech. Ještě nepadla ani první vločka a obchoďáky
nás už verbují do předvánočního shonu. Už jsem zaslechla v obchodě i
první vánoční píseň. Kam ten svět spěchá, vždyť všechno má svůj čas?!
Reklama nás chce přesvědčit o tom, že když nakoupíme dárky už teď,
budeme mít klid potom a Vánoce si tak lépe užijeme. Ale já nevím jak
vy, ale tohle u mne nefunguje. Když nakoupím dárky moc brzo, často
zapomenu, kam jsem je dala, a klid je stejně ten tam.
Pán Ježíš řekl, že jsme na světě, ale nejsme ze světa. Přesto je
někdy těžké chovat se jinak. Být tiší a pokojní uprostřed davu, který
někam spěchá, schání a chystá. Možná nepodléháte trendům tohoto
světa, reklam a komerce, možná ale máte léty vypěstovaný svůj předvánoční stres a shon. Chtěla bych nás všechny povzbudit zkusit nepodlehnout a prožít letos ten předvánoční čas jinak, třeba v tichu a rozjímání. Možná si říkáte, proč už teď píši o Adventu a Vánocích, když je na to
ještě měsíc čas. Ale právě proto, že ten tlak světa vzrůstá už teď, by se
pak mohlo stát, že příští měsíc už bude pozdě, protože zastavit něco
rozjetého je velmi složité. Místo toho můžeme už teď začít přemýšlet,
co a jak letos udělat jinak, možná lépe si stanovit priority a prožít ten
čas více s Bohem a jeho slovem. Můžeme si třeba vzít jiný překlad Bible
než normálně používáme a pustit se do čtení některého z evangelií (to
aby nás oslovovaly jinak formulované věty již často tolik známého textu) a přemýšlet nad Boží velikostí a milostí. Vždyť Bůh, který stvořit tak
perfektně detailně promyšlený vesmír a všechny zákonitosti fungování
země, fyziky, chemie, biologie…, tento Bůh se stal člověkem jako jsme
my, aby nám byl blíž a přinesl násm spásu. Možná jste si o Díkůvzdání
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pochovali nebo alespoň pokochali malým Odráškem, kterého teď mají
v pěstounské péči Ester a René Jiroutovi ze Cvikova. Dokážete si představit, že svatý Bůh byl takovým malým zranitelným a na hříšného člověka odkázaným dítětem? Nepodlehněme tomuto světu, jeho komerci a
tlaku, ale poddejme se pod Boží slovo a přemýšlejme o tom, co se Bohu
líbí a vydávejme se Jemu, jako On se vydal nám:
Pro všechny ty projevy Božího milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe jako oběť živou, svatou a Bohu milou!
To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nenapodobujte už příklady
tohoto světa, ale změňte úplně svoje nazírání, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a
co dokonalé.
Římanům 12:1-2 překlad Petrů
Tak budeme moci žít v tomto světě, a přece ne podle tohoto světa. Máme být jiní než je tento svět. Začněme s tím dnes.
S přáním pokoje
Martina

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v říjnu
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu. Na úvod jsme si přečetli části
z evangelií (Mt 28,16-20 a Mk 12, 29-31), sdíleli jsme se a modlili
se.

•

Naplánovali jsme program na listopad a z části i prosinec
(možnost adventního koncertu).

•

Řešili jsme možnosti hostů na kázání, kteří by sloužili v listopadu a
prosinci.

•

Diskutovali jsme o pojetí setkávání mládeže (Pixit), zda samostatně nebo společně s mládežníky z BJB Cvikov.
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Řešili jsme otázku členství ve sboru u členů dlouhodobě se neúčastnících sborového života a zabývali jsme se podněty od některých členů sboru.

•

Také jsme se rozhodli udělat účelovou sbírku na podporu Brněnské tiskové misie (BTM) a to v neděli 26.11.2017.

•

Probírali jsme i věci technického
(účetnictví, předplatné časopisů aj.).

•

Podepsali jsme zápis z předchozího setkání (č. 132)

•

Setkání ukončila modlitbou M. Matysová

či

administrativního

rázu

Zapsal
Jiří Jíra

ZPRÁVY Z CIZINY
Milá sborová rodino,
brzy to budou dva měsíce, co jsem vás viděla naposledy a s vaším požehnáním jsem odjela do YMCA Bournemouth v Anglii. Myslím, že již
jsem se tu trochu zabydlela a něco zažila, a tudíž je čas sdílet alespoň
něco z toho. (Pro anglicky hovořící R – time for an update).
První dny a krůčky
Cesta z ČR do GB proběhla hladce, bez zpoždění,
podle plánu, všechna nástupiště i odletové haly se mi podařilo najít. Objevování nové země
může začít. A taky seznamování s novými lidmi. Během
prvního týdne přijíždí většina
dobrovolníků, klasické otázky,
odkud jsi, kolik ti je let a co jsi
studoval jsou nám denním
chlebem, který se místy přejí-
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dá. Ale člověk se tím prostě musí prokousat, aby se dostal k něčemu
hlubšímu. Koncem týdne odjíždíme na nedalekou chatu poblíž křídových
útesů, kam později vyrazíme na procházku a obdivujeme Old Harry
Rocks.
Večer společně vaříme Spaghetti Carbonara. Pod vedením Itala,
který umí vařit, takže to stojí za to. A taky ochutnáváme různé národní
dobroty. Já přispívám hašlerkami, kofolou a narychlo připravenou prezentací – jen letmo Entropa, kostka cukru, písmeno „Ř“ a samozřejmě
Jára Cimrman.
Další týden, již začínáme každý na svém oddělení, vplouvat
do denního řádu a rozvrhu po boku svých přímých nadřízených.
YMCA Bournemouth
Místní Ymka je poměrně velká organizace se
spoustou
zaměstnanců.
Provozuje několik center
mládeže
a
školky/jesle
v různých částech města.
Co se programu v těchto
centrech týče, není tak
strukturovaný a organizovaný, jak jsem očekávala.
Často je to spíše místo,
kde se může mládež setkat
a prostě být spolu.
Kromě toho místní Ymka poskytuje ubytování (YMCA hostel) se
značnou podporou sociálních pracovníků, kteří pomáhají klientům, kteří
byli bezdomovci, bojují se závislostí nebo duševní nemocí, postavit se
na vlastní nohy, najít práci, v jednání s úřady apod. aby se mohli posléze přestěhovat do běžných bytů a uvolnit pokoj dalším, protože poptávka převyšuje nabídku.
Povinnosti dobrovolníka
Moje pozice je v Chaplaincy department, chaplain znamená kaplan, dalo by se to tedy volně přeložit jako oddělení duchovní služby.
Konkrétní náplň mé práce je docela pestrá. Jeden den v týdnu pomáhám
ve YMCA hostelu: zatím spíše přihlížím přijímacím pohovorům s klienty,
vydávám nápoje při večeři, občas si přijdu nevyužitá, ale v takových
prostojích se snažím něco naučit – o psychických problémech nebo
o systému, jak se tu lidem pomáhá. Taky pomáhám praktickému lékaři,
který poskytuje služby lidem bez domova. Zapisuji seznam příchozích,
posílám je do ordinace a v mezičase se s klienty snažím prohodit pár
vlídných slov. Další služba lidem bez domova se jmenuje Half Time. Fot-
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balu znalí boudou vědět, že to znamená poločas. A moc se mi líbí ten
význam, co za tím jménem stojí. Je to taková fotbalová alegorie, i když
v poločase prohráváte 2:0, můžete si dát oddech a týmovou poradu,
v druhé půli otočit skóre a vyhrát zápas. Half Time je místo, kde si může
člověk bez domova domluvit schůzku zjistit jaké jsou jeho možnosti,
dostat motivaci a podporu a otočit skóre svého života. A kromě toho si
taky může dát kávu, toast sprchu a vyprat věci, případně dostat nějaké
oblečení. To jsou takové hlavní věci, vedle toho taky nějaká práce
v kanceláři, hraní fotbalu a modlitební setkání.
Jak se nám žije pospolu?
Nevím, jaké máte kdo zkušenosti se soužitím s cizími lidmi. Mám
na mysli někoho jiného než vaše rodiče či vlastní rodinu. Soužití s lidmi,
které neznáte a které jste si nevybrali. Určitě mi dáte za pravdu, že to
může být náročné. Že i malé věci můžou být problémem, který vás vytáčí. Že takové soužití může být katastrofa.
V mém případě se zatím nic takového nekoná. Díky Bohu. A
opravdu myslím DÍKY BOHU. Jsem velmi vděčná za ostatní dobrovolníky. Myslím, že si společný čas užíváme a jako skupina fungujeme dobře.
Žádné podstatnější rozbroje jsme zatím neměli. Samozřejmě se trochu
potýkáme s neumytým nádobím, ale pokud devět lidí sdílí malou kuchyň, takové problémy se myslím, nutně vyskytnou.
Mezi dobrovolníky jsou i další dvě křesťanky (Anna a Amelie, obě
z Německa). Jsem za ně Bohu vděčná. Je příjemné vědět, že sdílíme tak
zásadní věc, jako je víra a že máme stejného Ducha. Protože sdílet stejného Ducha je něco úplně jiného než sdílet stejné zájmy. Občas se večer
společně modlíme a v neděli chodíme do shromáždění. Zatím jsme se
byli podívat v několika různých sborech. Jedna dáma z YMCA nám doporučila a ukázala kam zajít. (Úplně mi připomíná vás, milé sestřičky, ach,
jak je krásné mít moudřejší a zkušenější sestry a modlitebnice :-)). Právě se tak trochu usazujeme v jednom sboru.
A co já?
Jsem tu spokojená. Sem tam se vyskytne nějaká muška či vada na kráse. Ale určitě bych neměnila. Věřím, že jsem na místě, kde mě Bůh chce
něco naučit a kde i já můžu něco předat. Zkušenost s lidmi bez domova
je pro mě nová. Hodně si uvědomuji svoji omezenost. Omezenost
v lásce k lidem, kterou jsem schopna dát já a rozdíl ve srovnání s láskou, kterou dává Bůh. Jak jsem usazená ve svém pohodlí a ovlivněná
předsudky a jak mě to brzdí v tom, abych nesla Boží lásku k lidem. A
taky se hodně učím o motivech. Na svém vlastním případě i
z pozorování ostatních (a možná moje závěry nejsou platné pro konkrétní lidi, ale obecně snad ano). Přátelé ze Strahova se mě ptali, jestli mám
dobrý pocit, že pomáhám bezdomovcům. Nemám. Nemám pocit, že jim
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nějak výrazně pomáhám, ale YMCA
určitě umí pomoci). Může se snadno stát, že někdo
vykonává určitou
službu pro dobrý
pocit. Ale pak se
snadno může stát,
že taková služba
přestane naplňovat
původní účel, protože ve skutečnosti
nikomu nepomáhá, ale stále se vykonává, protože vykonavatelé z toho
mají dobrý pocit. Myslím, že někdy (nebo často) lidé, dělají věci pro ten
dobrý pocit. Je to ale ta správná motivace? Není taková motivace ve skutečnosti sobecká? Neměla by být skutečným pramenem a motivem láska
k Bohu a z ní plynoucí i láska k lidem? Zdá se to obtížné mít takovou lásku k lidem? Pokud známe Boha, pak máme přístup k Jeho nevyčerpatelné
studnici lásky. A tak můžeme nabírat i pro kohokoliv dalšího. A taky mu
povědět, že k té studnici může přijít sám a zadarmo nabrat vody života.
Doufám, že vy se máte také dobře, že rostete v tom, do čeho vás
Pán povolává. A těším se na zprávy od vás.
Květa Kupková

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Nově v naší knihovně:
Název: Hledal
Autor: Nabeel

jsem Alláha, našel jsem Ježíše
Qureshi

V knize Nabeel popisuje svou dramatickou cestu od islámu ke křesťanství - cestu na které nechybělo usilovné hledání pravdy, přátelství ani
nadpřirozené sny. Je to poutavá kniha vyprávějící silný příběh o střetu
mezi islámem a křesťanstvím v srdci jednoho muže - a o pokoji, který
nakonec v Ježíši našel.
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BRUČKO a motilonský zázrak
/ Jak Bruce Olson dovedl indiány
z doby kamenné do 21. století. /
Autor: Bruce Olson a James Lund
Název:

V prvních dvou kapitolách se „Bručko“ stručně vrací k příběhům,
které líčila jeho první kniha. Pak už popisuje nové události. Dává nám
nahlédnout do nitra jihoamerické džungle, kde indiáni kmene Motilonů
bojují o své území, odolávají bezohledným partyzánům, setkávají se
s moderní kulturou atd. „Náhle se přede mnou objevili revolucionáři.
Jeden z nich mi do úst vrazil hlaveň pušky... Překvapuje mě, jak jsem
klidný. Pokud Bůh rozhodl, že mé působení u Motilonů skončilo, kdo
jsem, abych mu odporoval? Čekám na výstřel, který ukončí můj život...“
Bruce Olson ale neumřel ani tentokrát. Během desítek let, kdy bez pomoci kohokoliv dalšího působil v džunglích Jižní Ameriky, přežil únosy
mučení, nemoci, záplavy i tornáda.
R.Kucová

K ZAMYŠLENÍ
Někdo Jiný
Naše církev byla tento týden zarmoucena zprávou, že zemřel jeden
z našich nejváženějších členů, Někdo Jiný. Odchod Někoho vytvořil
prázdné místo, které bude těžké zaplnit. Jiný byl s námi po mnoho let a
po celá ta léta dělal Někdo mnohem víc, než je u ostatních lidí obvyklé.
Kdykoli bylo potřeba udělat nějakou práci, něco vyučovat nebo bylo potřeba jít na nějakou schůzku, každý měl na seznamu jedno jméno: “Ať
to udělá Někdo Jiný.” Kdykoli padla zmínka o vedení, na tohoto skvělého
člověka se spoléhalo ohledně inspirace i výsledků: “Někdo Jiný může
pracovat s tou skupinou.” Bylo všeobecně známo, že Někdo Jiný byl jedním z nejštědřejších dárců v naší církvi. Kdekoli byla nějaká finanční potřeba, každý prostě předpokládal, že Někdo Jiný vyrovná to, co je potřeba.
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Někdo Jiný byl skvělý člověk; občas se zdál až nadlidským. Popravdě
řečeno, každý očekával od Někoho Jiného příliš. A teď je Někdo Jiný
pryč! To jsem zvědavý, co budeme dělat.
Někdo Jiný nám tu zanechal nádherný příklad, ale kdo se podle něj bude
řídit? Kdo bude dělat věci, které dělal Někdo Jiný? Až vás tento rok někdo o něco požádá, vzpomeňte si – už nemůžeme spoléhat na Někoho
Jiného.
Zdroj: Internet

To, čím si plníme hlavu, je důležité
Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé,
co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost
nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)
Jednou se děti ptaly papeže Františka, proč už se dneska neděje tolik
zázraků. Papež František odpověděl, že „sice nikdy neviděl, že by mrtví
znovu ožili, zato za ta léta spatřil mnoho všednodenních zázraků, zázrak
života nebo zázrak šlechetnosti, který dokáže pohnout lidským srdcem“.
Být svědkem nebo přímým účastníkem všednodenních zázraků může být
každý z nás. Záleží ale na tom, čím si plníme či neplníme hlavu. Buď si ji
můžeme nechat zanášet kritikami, lžemi, různými pomluvami a dalšími
negativními věcmi, kterých je kolem nás dost. Tam nejspíš všednodenní
zázrak nezakusíme.
Nebo můžeme přemýšlet o dobrých věcech, které vidíme kolem
sebe, o tom, co utváří dobrý svět: pravda, spravedlnost, čest, vše, co
slouží dobré pověsti, a za těmito hodnotami stát. Když se někdo zastane
druhého, když hájí, co je pravdivé, když se vyhýbá nečestným praktikám,… to jsou všednodenní zázraky, které dělají svět lepším.
Neztrácejme čas přemýšlením o zbytečnostech a nepravdách. Vnímejme to krásné kolem nás a buďme tak svědky každodenních zázraků.
Protože čím je naplněné naše nitro, to se pak odráží i v našich slovech,
v našem jednání, v našich činech a postojích....
Zdroj: Internet
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Nedělní bohoslužby
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.

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

Lukáš Kuc
Jiří Jíra
Martina Matysová
Martina Matysová + Večeře Páně
Martina Matysová
Jiří Šimek
Jiří Jíra
Lukáš Kuc

Nedělní škola
pro děti
5.11. Syn, Ježíš Kristus, který vykoupil (3/3, str. 22)
Růženka, Lukáš
12.11. Rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: ???
19.11. - (skautská víkendovka)
26.11. Duch svatý, který dává život (3/3, str. 25)
Veronika, Vítek

Dorost
Čtvrtek 16:00
2.11. Kontakt.org - Kristy
občerstvení - Markét
9.11. Integrity.net - Tom
občerstvení - Filip
16.11. - (skautská víkendovka)
23.11. Víra.edu - Hana
Občerstvení - Mája
30.11. Čas, kdy je potřeba zůstat silný - Kristy
Občerstvení - Ema
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Žalmy

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 1., 15. a 29.11. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
-

Pixit
pátek 17:00
3.11.

Slovíčko - Vítek
Občerstvení Tom a Ondra
(od 18:00 nácvik na vánoce s dorostem)
10.11.

Slovíčko - Tom
Občerstvení Kristy a Bety
(od 18:00 nácvik na vánoce s dorostem)
17.11.

- (skautská víkendovka)

24.11.

Víkendovka mládeže a dorostu
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AKCE SBORU:
Neděle 12.11.
Středa 22.11.
Sobota 2.12.
Neděle 3.12.

Rodinné bohoslužby
Setkání staršovstva v 19:00
Adventní koncert J. Zmožka s rodinou v 18:00
Služba kázání při bohoslužbách Sergej Mihál

DALŠÍ AKCE:
Sobota 4.11.
24.-26.11.

Rada zástupců sborů BJB v Brně
Víkendovka Impuls pro mládež a dorost

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

6.11. Božena Novozámská
25.11. Antonín Bárta
29.11. Aleš Matys

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 středa 22.11.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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