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8. ročník

Květen 2015

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
...
Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.
Žalmy 139:1,12
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Drazí bratři a sestry,
měsíc uplynul jako voda a je tu opět nové číslo našeho zpravodaje. Zima
snad už konečně pominula a jaro nabírá na síle.
Vždy rád sleduji, jak se postupně vše rozvíjí, jak začne být vzduch
prosycen vůní půdy, jak začne rašit tráva, listí na stromech, vykvétají první květy. Možná to vnímám o to víc, že téměř každý den chodím do práce
pěšky, občas na kole a skoro vůbec nejezdím autem. To pak po ránu slyším zpěv ptáků, jejich ranní píseň a kochám se jejich koncertem. A pak mi
to nedá a přidám se i já se svou děkovnou písní Bohu. V modlitbě děkuji
za každý nový den, který mi Bůh přidal a velebím ho za svět kolem nás,
který tak geniálně stvořil a který svědčí o Jeho velikosti.
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil
nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho
omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy
mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo
nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje
jméno po vší zemi!
Ž 8, 2-10
Bůh stvořil tuto zemi a dal nám možnost zde „vládnout“. Člověk je korunován slávou a důstojností i přes svoji nedokonalost a hříšnost. I Pán Ježíš
byl nakrátko postaven níž než andělé a poté korunován slávou a důstojností (Žd 2, 6-8). On je tím svrchovaným vládcem, který je nad vším - i
nad námi.
A jako vidím v přírodě kolem sebe Boží dílo, tak i v Kristu Ježíši je
zobrazen Boží záměr pro spásu člověka - poznat svoji hříšnost, obrátit se
k Bohu, činit pokání a vydat se na cestu víry. I když to není mnohdy cesta
lehká, je to cesta vedoucí k životu.
Pán s vámi.
Jirka
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Ohlasy ze staršovstva
konaného dne 24.4.2015

•
•

•
•
•

Staršovstvo jsme započali čtením z knihy O. Chamberse Vše pro
jeho slávu a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme program na květen. Dne 10.5. bude program
shromáždění upraven ke Dni matek. V odpoledních hodinách proběhne modlitební setkání jako každou druhou neděli v měsíci. V sobotu 16.5. se v prostorách naší modlitebny uskuteční od 18:00
přednáška o Islámu pod vedením bratra L. Lhoťana. V pátek 29.5.
proběhne akce nazvaná Noc kostelů. Více informací naleznete uvnitř
toho Zpravodaje.
Snažíme se o zajištění adventního koncertu na tento rok. Zatím bez
úspěchu.
Bratr A. Matys nás informoval o průběhu a výsledcích Sjezdu delegátů.
Dohodli jsme se na výši finanční odměny pro hosty sloužící při nedělních bohoslužbách. Doposud nebyla žádná sazba stanovena, ale
jelikož v poslední době hojně službu hostů v neděli využíváme, stala
se tato záležitost aktuální.

Za staršovstvo zapsala
Martina Matysová

K ZAMYŠLENÍ
Příběh k Velikonocům
Tento příběh mi poslal můj nevěřící kolega z práce. Občas se spolu bavíme
o víře, vlastně musím podotknout, že není nevěřící, v „ něco“ věří, ale to
„něco“ není Kristus. Přesto mě tento příběh zaujal a tak se s vámi chci o
něj podělit.
Jiří Jíra
Kněz přišel jednou o velikonočním nedělním ránu do kostela a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec. Položil ji vedle kazatelny. Říkal, jak se
včera procházel po městě a uviděl chlapce, jak nese tuto klec. Byli v ní tři
malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem.
Kněz kluka zastavil a zeptal se: „Co to tam máš, synku?" „Jen pár
starých ptáků," odpověděl. „Co s nimi chceš dělat?" zeptal se kněz.

strana 3

květen

K ZAMYŠLENÍ

„Sebrat je domů a hrát si s nimi," odpověděl. „Budu je dráždit a vytrhávat
jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím."„Ale dřív nebo
později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?"
„Mám i pár koček," zamyslel se malý chlapec, „rády si na nich pochutnají;
dám ty ptáky jim." Kněz na chvíli ztichl: „Kolik chceš za ty ptáky, synku?"
„Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou pěkní!"„Kolik?" znovu se zeptal kněz. Chlapec si ho
přeměřil, jako by byl blázen, a řekl: „Deset dolarů!“ Kněz sáhl do kapsy a
vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel jako blesk.
Kněz zvedl klec a donesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a klapáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klece na
kazatelně.
Potom začal kněz vyprávět další příběh: Jednoho dne mluvil Ježíš s
ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal:
„Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou
návnadu. Věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"„Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: „Chacha, budu si s nimi hrát! Budu
je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se nenávidět a škodit si, naučím je pít,
kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se
zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"
„A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš.
„Zabiju je!“ hrdě prohlásil Satan.
„Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš,
budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou tě proklínat a zabijí tě!"
„Co za ně chceš?" zeptal se znovu Ježíš. Satan se na něj podíval a zakřenil
se: „Každou tvou slzu a všechnu tvou krev!" A Ježíš řekl: „Máš to mít!" a
zaplatil.
Kněz postavil klec na kazatelnu a odešel z kostela.

Ke Dni matek nebo mužům k zamyšlení?
Nebo jen pro zasmání?
Většina mužů, pokud vůbec vaří, se vychloubá svým uměním grilovat.
Myslí si, jak jsou v grilování skvělí. Ale ten jejich příběh má ještě druhou
stranu, jak to někdo vyjádřil v těchto deseti bodech mužského grilování:
1.
2.
3.

Žena jde do obchodu nakoupit.
Žena připraví salát, zeleninu a dezert.
Žena připraví maso na grilování, položí ho na tác spolu s dalšími po-
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třebami na grilování a vše odnese ven muži.
Muž položí maso na gril.
Žena připraví na stůl.
Muž vezme maso z grilu a podá ho ženě.
Žena připraví talíře a dá je na stůl.
Po jídle žena sklidí ze stolu a umyje nádobí.
Každý chválí muže a děkuje za jeho kuchařské úsilí.
Muž se ptá ženy, jestli se jí líbilo, že dnes měla volno - nemusela
vařit. Poté, co uvidí její nechápavý výraz ve tváři, dojde k závěru,
že některým ženám se člověk prostě nezavděčí.
Zdroj: Internet
Pro Zpravodaj přeložila
Martina Matysová
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KE DNI MATEK
MAMINCE
Marie Rafajová
Rozkvetlas, maminko, rozkvetlas doběla,
stříbrné květy ti padají do čela.
Za těmi květy však skryto je starostí!
Za těmi květy hrob zapadlé mladosti.
Bolesti ztajené dřímají pod nimi,
radosti - zmrazené života od zimy.
Za nimi dřímají - trpce rty stažené touhy tvé zabité, naděje zmařené - Život měl mnoho dát, lecco´ ti sliboval,
více než přinesl, maminko, víc ti vzal.
Maminko, stromečku rozkvetlý do běla,
mnohokráts v životě bolestně úpěla,
mnohokrát slzou se oko tvé zkalilo,
mnohokrát zklamání v duši se vpálilo.
Mnohokrát Bůh se však na tebe usmíval,
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nebeskou rosou vždy věrně tě zalíval.
Šlehal-li větry tě ostrými do čela,
to jen - by duše též rozkvetla do běla.
Maminko, dobré tvé ruce dnes celuji,
za tebe prosím a za tebe děkuji.
Pro Zpravodaj dodala
R. Kucová

NOC KOSTELŮ
Představujeme vizuální styl
Noci kostelů 2015, společný pro země zapojené do
tohoto projektu, ve kterých
se Noc kostelů bude konat
v pátek 29. května 2015.
Autorkou vizuálního
stylu je rakouská grafička
Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok
jiný biblický verš, jehož
součástí je právě slovo
„noc“. V letošním roce je to
verš 139,12 z Knihy žalmů:
„Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako
světlo.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než
800 kostelů a modliteben.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der
Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také
kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010
se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na
Slovensku a o rok později také v Estonsku.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více
než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8
000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů
svědčí i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a
noci.
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Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které
nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i
bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si
zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt,
prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací
pro stavitele křesťanských chrámů.
Zdroj: www.nockostelu.cz
Náš sbor se této akce zúčastní letos již po třetí. Tentokrát se můžete těšit na tyto body programu:
17:00
19:00
20:00
17:00
17:00

-

19.00 Program v rámci Pixitu
20:00 Čas písní a chval
22:00 Promítání filmu
24:00 Výstava k 70. výročí založení sboru
24:00 Výstava Biblí

K dispozici budou i pozvánky na rozdávání. Přijďte a vezměte sebou své
příbuzné a přátele.
Martina Matysová

Z BOŽÍ ZAHRÁDKY
Povzbuzení pro jarní dny
Taky nemáte rádi dlouho zimu? Chybí vám sluníčko, vitamíny a nemůžete se dočkat tepla? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, čtěte dál!
Začátek jara je období, kdy jsme zpravidla po zimě unavení, zásoby vitaminů v těle se ztenčují, vzhledem k sychravým a podmračeným dnům
býváme také duševně skleslejší, a proto i náchylnější k různým nemocem. Ne nadarmo se mluví o „jarní únavě“.
Co tedy dělat, abychom nepodlehli náporu únavy a nemocí? Především aktivně hledat polislu, povzbuzení a obnovu tělesných, duševních a
duchovních sil. Nabízíme tyto tipy: slunce, vitaminy, med, voda, víno,
odpočinek, načerpání sil a aktivní pohyb.
Slunce - přiměřený pobyt na slunci
Slunce je pro náš život nezbytné. Zajišťuje nám teplo, světlo, tvorbu vi-
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taminu D pro zdraví růst kostí i výživu pokožky.
Vitaminy - čerstvé ovoce, zelenina a med
Jak pořídit „vitaminovou bombu“? Hodí se nejen oblíbené citrusy, ale i
ovocný salát různého složení nebo „obyčejná“ strouhaná jablka s mrkví
(ochucená medem a citronem) či kaše ze syrových namočených vloček s
čerstvým nebo sušeným ovocem a ořechy či kokosem nebo ovocné müsli,
čaj ze zázvoru nebo šípkový či jiný ovocný čaj s medem, nápoj z
„pečeného čaje“ (tj. směsi ovoce upečeného ve vlastní šťávě s cukrem
nebo medem ev. troškou rumu), ovocný džus ředěný vodou atd. Výbornou službu udělá i salát z různé syrové zeleniny s olejem a citronem,
doplněný např. tuňákem nebo mozzarellou… Někteří možná znáte velmi
chutný strouhaný křen s jablky, který naše maminky a babičky podávali
ke slaným pokrmům místo různých dresinků a kečupu jako účinný prostředek proti virům.
Med - pro posílení organismu
Med je zdrojem mnoha biologicky aktivních látek a vitaminů. V době
zvýšené únavy, stresu a virových infekcí má posilující a podpůrný význam.
Voda - nedoceněný význam čisté vody
Tekutiny, zejména čistá chladná voda a její pravidelné doplňování má v
dnešní stresové, uspěchané a „přetechnizované“ době velký význam.
Zhruba 20% vody přijmeme z jídla, zbytých 80% musíme přijmout v tekutinách. Proto dodržujte pitný režim. Pijte vodu průběžně, abyste se cílili
lépe.
Víno - pro zdravé srdce a cévy
Prof. Šafránek, kardiolog, zaměřený na prevenci, ve své rozsáhlé studii
ukazuje kladný účinek malé konzumace vína pro zdraví srdce a cév. Pokud nemáte nemocná játra nebo jiný zdravotní problém, doporučuje jednu sklenku vína pro ženu a dvě sklenky pro muže denně.
Odpočinek a načerpání sil - dostatek spánku a odpočinek
Stres a obranyschopnost organismu spolu úzce souvisí. Čím větší je pracovní vypětí, spojené mnohdy s nočními směnami, nebo dlouhodobá zátěž jiného druhu bez možnosti kvalitního spánku a odpočinku, tím menší
je naše šance bránit se různým nemocem. Na jarní únavu je osvědčený
recept: spěte více než jindy. Řiďte se ne „vnějšími“, ale „vnitřními“ hodinami. Možná taky někdy cítíte, že „máte dost“. Zkuste to respektovat a
výjimečně odříci některé aktivity navíc. Dbejte také o pravidelný příjem
teplého jídla a nápojů. Moje maminka (zkušená praktická lékařka) s oblibou citovala výrok bratra MUDr. Jana Zemana, který zněl asi takto:
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„Vyčerpané tělo a uštvané nervy nejsou nejlepším nástrojem Ducha svatého!“
Aktivní odpočinek - denní pobyt na čerstvém vzduchu
Za přiměřený aktivní odpočinek se považuje aerobní pohyb nejlépe venku
na vzduchu. Měl by být zařazen denně nebo alespoň 2-3x týdně po dobu
alespoň půl hodiny. Přebujelá elektronická komunikace a „virtuální realita“ (ve filmech, hrách a na internetu) by mohla velmi snadno zatlačit naše vlastní zážitky, které jsou možná „obyčejné“, ale o to cennější, protože jsou skutečné! Nenechme se o ně okrást stejně jako o krásné chvíle s
dobrou knížkou, kvalitní hudbou v přírodě, při vhodném koníčku, s přáteli
a ve společenství věřících nebo našimi nejbližšími.
Načerpání duchovních sil - denní čtení Bible
Pán Bůh nás zná a ví, co potřebujeme. Ve svém Slovu - Bibli - nám nabízí
radu, řešení i lék pro každou situaci. On dokáže nasytit a uzdravit našeho
ducha, nejen tělo a duši. Pojďme se podívat co Bible k těmto tématům
říká:
•
Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má
ústa. (Žalm 119:103)
•
Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce a zdraví bude
na jeho paprscích (Malachiáš 4:2)
•
Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a
slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. (Žalm
84:12)
•
"Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze
nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez
placení víno a mléko! (Izajáš 55:1)
•
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná
místa u vod, na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne
přivodí, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro
své jméno. (Žalm 23:2-3)
•
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a
já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí
svým duším. (Matouš 11:28-29)
•
Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin.
Vyléčím jej. (Izajáš 57:19)
Toto ovoce chvály z našeho života vůči Pánu a Jeho sílu, zdraví i pokoj do
srdcí přeji nám všem.
Připravila Mudr. Anna Vlčková
Převzato z časopisu BTM, dodala Růžena Kucová
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Nedělní bohoslužby
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: host
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: br. Milan Kern

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: kniha Přísloví

Nedělní škola
pro děti
3.5. Pod Boží ochranou
(Kamila, Lukáš, Kristy)
10.5. Rodinné bohoslužby
Růžena K. - slovo k dětem
17.5. Poslušnost Božích
příkazů
(Hana, Tom)
24.5. Adam a Eva - šťastni
s Bohem
(Petra, Vítek)
31.5. Adam a Eva jdou vlastní
cestou
(Aleš, Bety)

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 6. a 20. 5. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30
Skupinka bratři:
Dle domluvy
Skupinka (téma: 1.Timoteovi)
Lichý týden dle domluvy
(informace u Lukáše Kuce)
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Pixit
pátek 17:00
1.5. Martina
Číst Jeremiáš 22,23,24

8.5. Zrušeno
15.5. Víkendovka v Bělé
22.5. Martina
(obč. Martina)
Číst Jeremiáš 25,26,27

29.5. Martina - Noc kostelů
(obč. Tom+Ondra)
Číst Jeremiáš 28,29,30

KDY, KDE, CO?

květen
AKCE SBORU:
Neděle 10.5.
Neděle 10.5.
Pondělí 11.5.
Pondělí 25.5.
Sobota 16.5.
Pátek 29.5.

Rodinná bohoslužba ke Dni matek
Modlitební setkání v 17:00
Společné studium a rozhovory starších v 19:30
Setkání staršovstva v 19:30
Přednáška br. L. Lhoťana o Islámu v 18:00
Noc kostelů 17:00-24:00, program uvnitř časopisu

DALŠÍ AKCE:
8.-10.5.
Čtvrtek 14.5.
15.-17.5.
Neděle 24.5.

YMCA - setkání v Soběšíně
YMCA - Klub deskových her Fajjún od 16:00 v Oáze
Víkendovka Pixitu s Litoměřickým dorostem
YMCA - Kuličkiáda v 15:00 u rybníka Vratislav

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
K narození:

dne 2.3.2015 se narodila Adéla Kouřimská
(3910g, 50cm)

Narozeniny tento měsíc slaví:
8.5.

Kamila Matysová

15.5.

Karel Kuc

16.5.

David Matys

21.5.

Kristýna Matysová

21.5.

Dorota Kucová

24.5.

Tomáš Matys

24.5.

Jáchym Kuc

26.5.

Anežka Marková

30.5.

Martina Berková

30.5.

Hana Matysová ml.

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová, martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: RůženaKucová
Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 28.5.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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