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Milé sestry, milí bratři,
vánoční svátky jsou za námi. Mnozí se ještě možná snažíme strávit
všechny ty dobroty, co jsme jedli. Takových připrav a chystání, a jak
říká klasik: „...a než řekneš švec, bude po Vánocích…“ A než my se ale
stihneme dostat do „normálu“ bude tu Silvestr a Nový rok. Pak už to
všechno nabere každodenních obrátek: škola, práce,… A člověk se bude
muset rychle vzpamatovat ze svátků, z klidu a pohody a nasadit to každodenní tempo, aby to všechno stihl a zvládl.
Přesto máme příležitosti zpomalit a načerpat. Můžeme se setkávat na skupinkách, při rozhovorech nad Biblí, na Pixitu, dorostu, nedělních boholužbách. K tomu vždy přibudou ještě nějaká mimořádná setkání a akce. V lednu se třeba můžete těšit na setkání v rámci Aliančního týdne modliteb. Bližší informace naleznete na dalších stránkách
Zpravodaje a přesný rozpis setkání (kdy, kde) na poslední straně.
Nebudu se dnes v úvodníku více rozepisovat. Máme v časopise
několik pěkných, dlouhých příspěvků + informace o ATM, které slušně
zaplňují stránky časopisu a budou pro vás určitě povzbuzením. Jen poslední věc bych chtěla dodat: název ATM 2018 je „Obnova církve“. To je
něco, co církev v ČR, ale i na mnohých místech světa potřebuje. Chci
vás proto povzbudit k hojné účasti na setkáních ATM. Je to čas milého
obecenství se sourozenci z různých denominací, slyšení Božího slova,
dobrého občerstvení, ale hlavně těch společných modliteb, tentokrát
modliteb za obnovu církve. Pojďme ukázat světu, hlavně tomu duchovnímu, že nám o obnovu opravdu jde a že za ni chceme bojovat. Je to i
dobrá příležitost načerpat povzbuzení do svých osobních životů.
Na setkání s vámi se těší
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v prosinci
•
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu včetně zvoleného kazatele br.
Jiřího Šimka.
Četli jsme si zamyšlení z knihy O. Chamberse a společně se modlili
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Diskutovali jsme o tom, jak jsme viděli a prožívali neděli
10.12.2017, kdy byly rodinné bohoslužby, společný oběd, sborové
shromáždění a sborový výlet do Liberce
Na příštím staršovstvu by každý starší měl říct, jak vnímal rok
2017 a co očekáváme a vyhlížíme do budoucna, což je důležité
pro společnou vizi.
Lukáš objednal brožury s modlitebními tématy v rámci Aliančního
týdne modliteb, které budou k dispozici pro modlitby v rodinách
(např. s dětmi). V rámci ATM se opět ve druhém lednovém týdnu
uskuteční modlitební setkání s ostatním sbory v okolí.
V neděli 4.2.2015 od 15.00 se bude konat instalace našeho kazatele br. J. Šimka. Jiří Šimek bude mít kázání, hosté pozdravy.
Účasten bude i zástupce z VV BJB. Dopolední shromáždění v tuto
neděli nebude.
Naplánovali jsme program na leden. Více najdete opět v přehledu
na celý měsíc.
Diskutovali jsme o možnostech vzájemného setkávání brnišťského
dorostu a mládeže spolu se cvikovskými.
V lednu (v druhém lednovém týdnu) by v našem sboru měla být
kasička na Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Farní Charita.
Dostali jsme nabídku od Misijního odboru na podporu misijních
aktivit - příměstské tábory, English campy, sportovní a hudební
aktivity atd. Je to pro nás všechny k přemýšlení, zda by byl někdo
ochoten zorganizovat nějakou podobnou akci v rámci našeho sboru. Celková vyčleněná suma na podporu je 250.000 Kč, max. výše
dotace je 50%. Žádosti je možné posílat od 1.1.2018.
Na dobrovolném vstupném v rámci adventního koncertu se vybralo 4 635 Kč. Vstupné, jak bylo na začátku koncertu oznámeno,
bylo posláno organizaci Teen Challenge pracující s lidmi závislými
na alkoholu, drogách aj., jmenovitě mužskému centru
v Poštovicích. Darovanou částku jsme zarovnali na 5000 Kč.
Diskutovali jsme o posledních věcech nutných k dořešení v rámci
účetnictví za rok 2016 a administrativních záležitostech spojených
s nástupem J. Šimka do našeho sboru.
Probírali jsme program letošního podvečerního silvestrovského
setkání.
Podepsali jsme zápis č. 134.
Setkání ukončil modlitbou J. Šimek

Zapsal
Jiří Jíra
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Adventní dárek
Nečekala jsem, že o letošním adventu dostanu dárek. Je pravda, že nebyl určen mně, vlastně to žádný dárek být neměl. A přesto ho jako dárek vnímám a mám z něho velikou radost. Myslím, že každý z nás křesťanů, kteří máme děti nebo vnoučata, bychom byli rádi, kdyby se nestyděly za Pána Ježíše, ale naopak se k němu všechny hlásily.
Vnučka Ema dostala před Vánocemi úkol z Výchovy k občanství.
Děti měly napsat vyprávění na téma Vánoční zvyky u nás doma. Ema
třetí adventní sobotu vzala sešit a hned načisto začala psát. Výsledek
nás všechny moc potěšil, a tak bych se s vámi ráda o její vyprávění podělila.
Vánoční zvyky u nás doma
Vánoce pro mě a moji rodinu znamenají, že si připomínáme narození
Ježíše Krista. Každý rok vyrábíme adventní věnec, který nám zdobí stůl
až do 24. prosince. Je vždy hezky ozdobený. Cukroví začínáme péct
po Mikuláši a nesmí zde chybět perníčky, vanilkové rohlíčky, išelské dortíčky, linecké a štafličky. Pět druhů cukroví, které pečeme každý rok.
Samozřejmě pečeme i další druhy cukroví. Moje oblíbené jsou vosí hnízda a rohlíčky slepované krémem.
Na Štědrý den zdobíme stromeček a balíme dárky, které si pak
dáváme večer. K obědu jsme často měli kapří polévku, ale posledních
několik let máme lososovou. K večeři je pečený losos a bramborový salát. Dárky rozbalujeme až po večeři a je s námi i babička a teta na vozíku. Mladší sestry dárky vyrobí a mají je moc hezké.
Táta večer jezdí na půlnoční bohoslužbu. Jednoduše Půlnoční. Je
v Brništi a chválí se tam Bůh. Já a sestry většinou už spíme, ale druhý
den si vždy užijeme. Jedeme totiž celá rodina zase do Brniště a sejdeme se s ostatními křesťany. Děti zahrají nacvičenou scénku o Ježíši a
máme kázání. Já letos hraji se staršími dětmi. Budeme hrát s velkými
loutkami a malé děti zase o rodině Lutherových asi z roku 1535. Ti byli
také věřící.
Na Štěpána jsme všichni doma a užíváme si klid a pohodu. Když
je Silvestr, pořádá obec společný výstup na Ralsko. Jdeme já, táta a
máma. Sestry hlídá babička a teta. Tři králové zakončí Vánoce a my
sundáme ozdoby ze stromečku.
Ema Jírová
Matouš 10, 32: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já
přiznám před svým Otcem v nebi.“
Božena Novozámská
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Čas pokročil a třetina z mého pobytu je za
mnou…
V čase vánočním jsem se ve sboru ukázala, díky Jirkově důvěře jsem se
mohla podílet i na půlnoční bohoslužbě, čehož si cením. Ráda jsem vás
viděla, byť jsem nestihla mluvit se všemi. A jelikož jsem nepodala žádné
novinky formou ústního svědectví, doháním to teď alespoň tím písemným. A díky těm, kteří mě motivovali k napsání článku jeho
očekáváním a připomínáním uzávěrky.
Co se týče celkového běhu dobrovolnické služby, myslím, že jsme již
všichni tak trochu uvykli rutině a víme,
co a jak, byť každý týden je trochu jiný.
A tento plynulý běh si snažíme zpestřit
především sobotními výlety po různých
městech v Anglii jako je Winchester,
Oxford, Bath či Southampton. Případně
procházkami po pláži, jelikož moře máme cca 15 minut chůze od našeho domu a pro mě jakožto vnitrozemského Čecháčka je to stále úžasně fascinující.
Ale taková určitým způsobem konzumní turistika je věc do jisté míry povrchní a k mnohem zajímavějším objevům se dostávám jindy, např. v rámci
různých setkání, kdy třeba jen krátká
věta může odkrýt mnohé obzory.

Pozitivismus a úcta k pravdě
Obecně se má za to, že jsem člověk spíše pozitivní. Že na všem
hledám to dobré, případně očekávám, že se nestane nic hrozného a že
nejlepší možná varianta se stane skutečností. Přemýšlím, do jaké míry
je tento pozitivismus pravdivým. Nedávno jsem četla Jeremiáše 6,1215, kde se píše:
„Jejich domy, pole, spolu s nimi i ženy dostanou jiní, neboť napřáhnu svou ruku na obyvatele země, je výrok Hospodinův. Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy:
‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími,
klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin.“
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V tehdejší době Hospodin posílal své proroky, aby ohlašovali soud
Jeruzalému, že půjdou do zajetí. A zároveň byli aktivní i falešní proroci,
kteří lid chlácholili falešnou nadějí a říkali, že nic takového se vyvolenému národu nestane. Někdy mám tendence lhát sama sobě. Snažit se
vidět situaci růžovější a potlačit ty temnější stránky. Ale takový přístup
je neuctivý k pravdě. Takový přístup brání situaci vidět v reálném světle
a spatřit reálné problémy, které lze následně řešit. Věřím, že Boží přístup ukazuje realitu a zároveň dává naději. Ne vždy ta naděje spočívá
v odstranění negativního podnětu. Někdy takto reálně potřebujeme vidět, že máme tvrdé srdce, abychom z toho činili pokání. Jindy takto reálně potřebujeme vidět, že nás určitý aspekt služby nebo práce nenaplňuje či nefunguje, a pak můžeme začít hledat možnosti nápravy.
Poznámka na okraj: Pozor, každý pesimista vám řekne, že není
pesimista, ale realista. A přitom pesimismus může být obdobně nezdravý.
Slyšet ne to, co chci, ale co potřebuji
Někteří
dobrovolníci
z loňského roku si našli práci a zůstali v Bournemouth.
Udržujeme s nimi trochu
kontakt a jednoho listopadového večera jsme se domluvili na setkání, abychom
sdíleli naše a jejich zkušenosti z pozice EVS dobrovolníka. Byl tam také dobrovolník, který byl loni na mojí
pozici. Bylo to zrovna v období, kdy jsem se cítila jeden pracovní den
v týdnu nevyužitá a zbytečná a bez potenciálu ke změně situace. Sdílela
jsem s ním tedy tuto svoji momentální nespokojenost. Tak trochu jsem
očekávala, že mě lehce polituje a přitaká mému remcání. K mému překvapení reagoval odlišně. Nepamatuji si přesně, co mi řekl, ale vím, jak
jsem si uvědomovala, že to není to, co chci slyšet, ale že je to něco, co
potřebuji slyšet, a že je dobře, že to říká. V něčem mi asi ukázal jiný
přístup k dané situaci a to úplně změnilo moje prožívání, ačkoli na situaci samé se toho příliš nezměnilo. Často si vzpomenu na slova písně Fix
You od skupiny Coldplay: „Když dostaneš, co chceš, ale ne co potřebuješ… Mohlo by to být horší?“ Já jsem tehdy dostala, co jsem potřebovala. A jsem za to Bohu vděčná.
Mnoho dalšího mi Bůh ukazuje. Zvlášť když mám možnost slyšet,
jak lidi bez domova mluví o sobě a své životní situaci. Když mám možnost vidět, jak zlomení někteří jsou. Když se pak podívám na sebe, vidím, kolik možností mám. Jaké dobré zázemí mám. Vede mě to
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k pokoře a vděčnosti. A taky mě Bůh vede k radosti. Abych chodila
v radosti a svobodě, které nám Ježíš vydobyl na kříži.
A to bych přála vám všem nejen v roce 2018. Abychom chodili
v radosti navzdory okolnostem. V radosti, jež bude k podivu světu a reklamou Bohu.
Květa Kupková ml.

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: Můj zápas s rakovinou

(osobní zpověď kazatele)

Autor: Daniel Heczko
Tato kniha pojednává o Božím požehnání v těžkých chvílích. Je svědectvím o tom, jak autor přijal zprávu o nevyléčitelné nemoci, jak se s tím
vyrovnával a co mu bylo oporou.
Pro děti a dorost:

Název: Detektiv Zack a ukradený artefakt
Autor: Jerry D. Thomas
Zajímavé počtení o několika historických dokumentech, ze kterých se zajímavým způsobem dovídáme o dokladech různých událostí, které známe
z Bible.
Růžena Kucová

ALIANČNÍ

TÝDEN MODLITEB

2018

Obnova církve
Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu
obnovovat. (T. S. Eliot, Skála)
Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme.
Když se v českých končinách řekne obnova církve, každý si představí něco jiného podle církevní tradice nebo zbožnosti, v níž vyrostl. Probuzenecké kruhy vyhlížejí probuzení shůry, pietisté by akcentovali obnovu církve
přes obnovu osobní zbožnosti, některé charismatické kruhy by zdůrazňovaly větší důležitost duchovních darů a očekávání na moc Ducha svatého,
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v katolické tradici se mluvilo o „zdnešnění církve“ či liturgické obnově,
jiné kruhy by zase trvaly na tom, že pravou cestou je obnova reformované ortodoxie, jiní volají po zcela nové eklesiologii – nových organických formách církve, které by nás vymanily ze „zkostnatělých“ a evangelizačně neplodných církevních struktur. Ti chtějí obnovit církve skrze
větší otevřenost a srozumitelnost vůči nevěřícím, druzí skrze církev otevřenou mladým lidem. Jedni chtějí na obnově koncepčně pracovat, druzí
radí zůstat věrní tak, jak jsme, s tím, že Bůh už si svou
církev a ty své nějak povede, a že nemá smysl vymýšlet jakékoli strategie. Jedni akcentují obnovu přes proměnu lidského, aby mělo prostor
božské, jiní přes obnovu božského, s tím, že lidské se „přidá“.
Každopádně je církev v Evropě v období nebývalého kvasu, kdy si
stále více a více křesťanů klade otázky ohledně toho, jak by měla církev
vypadat a co by jí mohlo pomoci znovu nalézt svůj smysl a spojení
s komunitou, která ji obklopuje. Systém státních církví a nominálního
křesťanství se pomalu hroutí, církev se stává hodnotovou i mocenskou
menšinou, ale zároveň má jedinečnou šanci se znovu nalézt a spolu
s tím najít i nové cesty k lidem, kteří potřebují evangelium.
Již staletí církev chápe, že se musí stále obnovovat, aby nacházela
po obdobích úpadku kreativní sílu nově naplňovat své poslání. Že se
musí měnit, aby nepřestala být tím, kým je. Současný početní úpadek
evropské církve, její marginalizace, zvětšující se mezera a odcizení mezi
křesťanstvím a obecnou kulturou, jistá ustrašenost církví, krize misijního
rozměru církve – to všechno jsou reálné skutečnosti, ale nikoli neměnné. Církev se ve své historii potýkala s neméně vážnými krizemi a
výzvami a ukázala, že se z Boží milosti dokáže velmi dobře adaptovat.
Pravděpodobně to bude znamenat, že mnohé bude „umírat“ a slábnout,
ale
zároveň
uvidíme
známky
nového
života
a
inovace
z nepředvídatelných míst a zdrojů.
Život církve obsahuje složku neměnnou, ustanovenou Bohem, a
části podléhající změnám. Tyto části se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co neodpovídá povaze
evangelia, nebo jestliže zastaraly. Joseph Ratzinger kdesi napsal, že:
„všechno, co vytvoří v církvi lidé, musí uznat svůj služebný charakter a
ustoupit tomu, co je podstatné.“ Změna ovšem nepřichází automaticky.
Jsou reálná rozhodnutí a volby, které je třeba učinit. Církev není jen pasivní obětí anonymních procesů okolního světa nebo svých tradic. Může
činit rozhodnutí a změny ve svém vnitřním životě a strukturách,
v hodnotách i prioritách i komunikaci a vedení, které mohou zásadním
způsobem ovlivnit její budoucnost. Obnova je možná, ale neznamená to,
že mnohé církve nebo společenství neumírají nebo jim nehrozí zánik.
O to více je ale důležité hledat Boží vůli a přítomnost na modlitbách.
Jako podklad modliteb ATM 2018 jsme vybrali texty z prvních 3
kapitol knihy Zjevení. V dnešní době je víra nadmíru individualizovaná,
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ale v těchto textech se Bůh obrací na celá společenství sborů v jejich
konkrétní situaci, ale vždy také k dalším sborům té doby nebo v budoucnosti, jak naznačují dovětky „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Bůh povzbuzuje i napomíná celá společenství a vyzývá je k proměně.
Čteme zde dopisy církvím, které jsou věrné i pronásledované, morálně
narušené i církve kompromisů, církve vlažné i mrtvé, aniž by si toho
byly vědomy. Jsou nám podobné i nepodobné. Co by ale obsahovaly
Boží dopisy našim sborům a farnostem? Máme odvahu se za takový dopis modlit a konat podle něj? Ecclesia reformata, semper reformanda,
secundum verbum dei – církev obnovená a stále ochotná k obnově podle
Slova Božího. Není lepší oslavy Reformace, než je modlitební a praktický
zápas o obnovu našich církvi? Tak jistě bude Kristus oslaven.
Jiří Unger – tajemník ČEA
Sbírka Aliančního týdne modliteb 2018
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potřebu
rozšíření projektu Cesta obnovy (který je zaměřen na oblast obnovy
sborů) i do dalších denominací, které o ni projeví zájem. V současné době tento projekt běží jako pilotní ve sborech Církve bratrské, ale ČEA by
ráda poskytla tento zdroj i dalším denominacím a sborům, a výtěžek
této sbírky bude věnován právě na tento účel a podporu vedoucích, kteří
by chtěli tento nástroj používat.
Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2118
na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za vaši štědrost.
Rádi bychom vám také poděkovali za vaši podporu Sítě křesťanských
učitelů, a konkrétně pak fondu Vzdělávání křesťanských učitelů v rámci
sbírky ATM 2017. Na podporu stipendií pro křesťanské učitele a lektory
pro získání aprobace pro Etickou výchovu a absolvování Lektorské akademie bylo vybráno 153 000,- Kč.
Pokud byste raději podpořili některý z projektů ČEA nebo její činnost
obecně, můžete dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 1100 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA.
Brožuru k ATM 2018 je možno si stáhnout na:
http://ea.cz/img-content/files/ATM/aliancni-tyden-modliteb2018_final.pdf

strana 9

leden

KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
7.1.
14.1.
21.1.
28.1.

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

Jiří Šimek
Jiří Šimek
Jiří Šimek+ Večeře Páně
Martina Matysová
Jiří Šimek
Jiří Šimek
Jiří Šimek
Jiří Šimek

Nedělní škola
pro děti
7.1.
14.1.
21.1.
28.1.

Růžena + Lukáš
Rodinné bohoslužby
Aleš + Vítek
Veronika + Lukáš
(program dle nové příručky)

Dorost
Čtvrtek 16:00
4.1.
11.1.
18.1.
25.1.

Kristy, občerstvení: Ema
Tom, občerstvení: Markét
Hana, občerstvení: Filip
Kristy, občerstvení: Mája
(program dle příručky)
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Začínáme 16.1.
(9.1. je ATM)

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 17. a 31.1. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
-

Pixit
pátek 17:00
5.1. Bowling
12.1. Jedeme na ATM v BJB Cvikov
19.1. dle domluvy
26.1. Herní maraton v Bělé pod Bezdězem
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AKCE SBORU:
Pondělí 1.1. Novoroční bohoslužba v 15:00 slouží Jiří Šimek
Pátek 19.1. Staršovstvo v 19.30
Středa 24.1. Jiří Šimek jede na VV BJB (téma k modlitbám)
Neděle 4.2. Instalace bratra kazatele Jiřího Šimka v 15:00

DALŠÍ AKCE:
Alianční týden modliteb vždy v 18:00:
Úterý 9.1.
BJB Brniště, slovo Dalibor Tichý
Středa 10.1. EMC Jablonné v Podještědí, slovo Lukáš Stejskal
Čtvrtek 11.1. KS Česká Lípa, slovo Jiří Šimek
Pátek 12.1. BJB Cvikov, slovo Jan Wágner
26. - 27.1.
Herní maraton v Bělé pod Bezdězem
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

17.1.

Eliška Kouřimská

22.1.

Martina Matysová

29.1.

Daniela Cincibusová

30.1.

Anna Kouřimská

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 středa 25.1.2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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