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Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy.
1 Korintským 13:5
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ÚVODNÍK

Drazí bratři, drahé sestry,
v svém dnešním úvodníku se budu zamýšlet nad modlitbou. Biblický slovník definuje modlitbu jako „bohoslužbu, která zahrnuje všechny postoje
lidského ducha ve vztahu k Bohu, když jej v modlitbě oslavuje, vyznává
mu své hříchy, chválí ho a předkládá mu své prosby“. Pokud tedy klademe
patřičný důraz i na Boží iniciativu, pak na modlitbu můžeme pohlížet jako
na společenství s Bohem.
Modlitba je nedílnou součástí našeho duchovního života. Pán Ježíš
v mnoha podobenstvích poukazuje na to, jak se máme modlit. Naše modlitby mají být vytrvalé, pokorné, jednoduché a prosté jakékoliv přetvářky,
intenzivní aj. Ježíš je nám v tomto vzorem. Při společných modlitbách
v Duchu svatém máme zaslíbení, že Pán naše modlitby vyslyší (Mt
18, 19).
V Bibli, ať už ve Starém nebo v Novém zákoně, je zmíněna modlitba
nebo sloveso modlit se celkem hojně. A byly to právě modlitby, na základě
kterých Bůh v mnoha případech jednal. Vezmeme-li prvotní církev, tak ta
se zrodila také v atmosféře modliteb. Stejně tak i vylití Ducha svatého
bylo odpovědí na modlitby. Modlitba provázela a provází i nadále život
církve.
Jako starší jsme se rozhodli, že Modlitební setkání budou i nadále
každou druhou neděli, ale ne navečer, ale ráno před shromážděním
(v 8.45). Věřím, že to je pro některé z nás příhodnější čas než ten odpolední, kdy to pro hodně z nás znamená jet znovu do sboru. Navíc bychom
neděli začali společnou modlitbou a pokračovali shromážděním se slavením Večeře Páně. Jsem zvědav, zda to bude změna pozitivní.
Pokud ale chceme být spolu ve společenství a očekávat na Boží jednání v našich životech, ve sboru, pak je to právě modlitba, která je na
počátku všeho. Stejně jako v době apoštolů a vzniku církve:
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu,
lámali chléb a modlili se.
Sk 2, 42
V Kristu

Jiří Jíra

OHLASY Z ...
Ohlasy ze staršovstva konaného 21.9.2015
•
•

Setkání jsme zahájili čtením ze Slov života a modlitbami.
Dne 20.9.2015 jsme se my starší sešli s br. Milanem Kernem, předsedou naší BJB a dlouholetým kazatelem BJB na různých sborech.
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Prodiskutovali jsme s ním problémy, se kterými ve sboru zápasíme,
vyslechli jsme si jeho pohledy, zkušenosti a rady k řešení. Proto
prvním bodem k diskusi dalšího setkání staršovstva bylo zhodnocení
setkání s br. Kernem. Vyšly z toho různé podněty pro pastorační
jednání starších při řešení současných ale hlavně budoucích problémů.
Znovu se otevřela otázka Večeře Páně, která bude jedním z témat
dalšího diskusního staršovstva.
Pokračovali jsme v otázce vedení našeho sboru, zda nám současný
model vyhovuje nebo ne. S tím přišla i potřebná otázka doplácení
platů kazatelů, protože počínaje lednem se budou dotace od státu
na platy kazatele snižovat každým rokem o 5%. Je potřeba nějaké
finanční rozpravy o našich možnostech i vzhledem k dostavbě půdních prostor, abychom věděli, kolik peněz máme, a pak mohli mluvit
o možnostech doplácení, koho a kolik. Otázka vedení sboru a kdo je
to kazatel bude tématem nejbližšího diskusního setkání starších.
O vypracování informací o našich finančních možnostech budou požádány pokladní Petra Matysová a účetní Slávka Bártová.
Naplánovali jsme akce na říjen. V tomto měsíci dojde ke změně
modlitebních setkání. Rozhodli jsme se zachovat 2. neděli v měsíci,
setkání přesunout na 8:45 - tedy před bohoslužby. Součástí setkání
bude i krátké slůvko k zamyšlení, které bude mít připravené předem
určená osoba. V tomto úzkém kroužku bude prostor pro kohokoli
z vás, kdo se předem přihlásí a bude mít touhu v krátkosti sdílet
něco z Božího slova.
Dne 4.10. proběhne sborová hodina se společným obědem, po které
je možno společně odjet na Díkůvzdání do Liberce. Témata jsou tato:
Doplňovací volby, Sborový výlet do Hernhutu v měsíci
listopadu, zařízení kanceláře
Odsouhlasili jsme možnost vymalování herny.
Řešili jsme pastorační otázky.

Pro Zpravodaj zapsala
Martina Matysová

VÝROČÍ SBORU
Připomínka k výročí 70 let založení sboru
BJB v Brništi
Před 70 lety skončila 2. světová válka. Potomci Čechů, kteří odešli
po bitvě na Bílé hoře v 18. a 19. století kvůli náboženskému útlaku do Pol-
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ska, udrželi si víru i českou řeč, dostali možnost vrátit se do Čech a pomoci osídlit po odsunu Němců vyprázdněné pohraničí. Jen ze Zelova a okolí
přišlo kolem 15000 lidí. Jedna skupina těchto reemigrantů se usadila v
listopadu r. 1945 i v Brništi. Dále citace z Pamětí Josefa Matyse:
První shromáždění v ČSR
Když přišla neděle, naše malá Miruška povídá: „Tati, kam půjdu
do nedělní školy, tati, kam půjdeme do shromáždění? Tehdy jsem neměl
slov, co bych mohl odpovědět, a přemýšlel jsem o tom. Vždyť jsme si přáli, abychom byli tam, kde budou věřící a kde bude shromáždění. V Brništi
jsme byly tři rodiny. Já s rodinou, Karel s babičkou, rodina Hovorkova, dědeček Pospíšil a to bylo všechno. Nikde o žádném sboru jsme nevěděli, ani
o Liberci. Za nedlouho přijeli k nám Pospíšilovi a Němečkovi, jestli by nedostali usedlost v Brništi, že by rádi přijeli za námi do Brniště. Tak jsem
strýci Pospíšilovi nabídl tu usedlost, co jsem měl já u trati, jak je nyní kosťárna. Strýci se to líbilo a hned jel pro rodinu, která zůstala v Suchdole.
Také přijel strýc Němeček, kterému jsem poradil jednu usedlost. Líbila se
jim, a tak zase ze Suchdolu přijela další velká rodina s několika dětmi. A
v ten čas jsem se rozhodl, že musíme začít mít shromáždění. Tak první
shromáždění jsme měli na Štědrý večer u strýců Němečků. Nikdy jsem na
shromáždění nekázal, ani v mládeži v Zelově. Poprvé v Brništi. Měli jsme
z toho radost. Děti říkaly básničky a měli jsme se jako v Zelově, jenom
nás bylo pořád málo. Také děti dostávaly dárky. Nebyly to bohaté dárky,
ale děti měly z toho radost…
Tak takhle se započala historie našeho sboru. Lidí přibývalo, pak v padesátých letech zase ubývalo. Přes různé překážky a protivenství sbor trvá
dodnes. Dá-li Pán, bude žít a růst k Jeho slávě i nadále.
komentář napsala Martina Matysová
citaci z Pamětí dodala Růžena Kucová

ZNÁTE JI?
RECENZE na knihu
V poslední době mě oslovila kniha od Daniela Heczko - Můj zápas s rakovinou. Překvapilo mě, že není téměř vůbec o rakovině, ale je velikým povzbuzením do vztahu s Ježíšem, povzbuzením k naprosté důvěře Jemu a
ke každodennímu vztahu s Ním. Je tam mnoho krásných úseků, které mě
dostaly a zanechaly ve mně radost a touhu být Bohu ještě blíž. Autor sám,
ani nevím, jestli ještě žije, umíral na rakovinu. Kniha je vydaná v r. 2014.
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Autor popisuje i své mládí, jak vyrůstal v křesťanské rodině, a přesto musel svou cestu k Bohu najít sám, jako každý člověk. A Bůh si našel cestu
k němu.
Dovolím si zde několik citací, které mě přivedly k hlubšímu zamyšlení nad mým životem, mojí vírou, důvěrou Bohu.
Str. 20
O budoucnost starost nemám. Ta je v Božích rukách. Více se snažím myslet v časovém horizontu, který má v Bibli významné místo - DNES.
"Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono dnes" Žd
3,13.
Dnes je den spásy, dnes je den příhodný, dnes mohu zaslechnout Boží
hlas a neměl bych se zatvrdit. Dnes a právě teď mohu být ve spojení
s Ním, být Jeho příjemnou vůní ve světě, Jeho světlem ve tmě. Dnes mohu zvěstovat Dobrou zprávu. Dnes mohu nabídnout nezištnou lásku… Bůh
je přítomen tam, kde momentálně jsme. Nečekám na lepší podmínky a
na lepší prostředí. Bůh je se mnou zde...
Str. 26
Těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. Ř 8,28.
Zaslíbení, že všechno nepříjemné poslouží k dobrému, má podmínku milovat Boha. Víra v Boha musí být doplněna vřelou láskou k Němu.
Kdekdo v Boha věří, ale ne každý ho miluje. Láska k Bohu se projeví tím,
že s Ním často a rádi trávíme čas - modlitbou, chceme o Něm co nejvíce
vědět - z Bible, nechceme ho zarmoutit - hříchem, a ochotně činíme Jeho
vůli." A to je láska - žít podle Božích přikázání" 2. Jan 1,6.
Nepříjemnosti a omezení nejrůznějšího druhu nás k Pánu Bohu mohou
přiblížit nejvíc. Proto je důležitější soustředit se více na Boží lásku a věrnost než na problémy a bouře kolem nás, spíše se vnitřním zrakem obracet ke světlu - Bůh je světlo, než se otáčet se strachem do tmy.
Str. 27
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já
budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále svého Boha, který je
má spása. Abakuk 3,17-18
- tohle bych fakt chtěla umět a žít :-)
Str. 31
Mnoho problémů, které máme, souvisí s představou, kterou máme o Bohu. Jestliže "máme" velkého Boha, máme malé problémy. Jestliže
"máme" malého Boha, máme velké problémy. Je-li náš Bůh velký, pak
každý problém se stane příležitostí k duchovnímu obohacení. Je-li náš
Bůh malý, každý problém se stane ohrožením.
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- Nad tímhle jsem musela dlouze přemýšlet…
Str 57
Bůh nás většinou nevede cestou, která se zdaleka a velkou oklikou vyhýbá utrpení, ale vede přímo jeho středem, epicentrem těžkostí. Utrpení
rozbíjí naše sny, a boří naše představy o životě, ale otvírá nám oči
na Pána Boha, o němž zjišťujeme, že je jiný, než jsme si představovali.
Utrpení nás zbavuje iluzí. … Bez Boží vůle se nic nestane, ale my se obáváme dát předem Boží vůli souhlas, protože by v ní mohlo být obsaženo
nepříjemné překvapení v podobě nějaké ztráty nebo utrpení. Jenže právě
ta tělesná nemoc, zničený sen, životní zklamání, nenahraditelná ztráta
apod. nás vedou k tomu, co je v životě podstatné - natáhnout ruce
k Bohu a přimknout se k němu...Nechci se započítávat mezi ty, kteří se
děsí toho, že by úplně ztratili kontrolu nad svým životem a mají hrůzu,
že se stane to, čeho se obávají, jenže Bůh nás k sobě přitahuje tím, že
to dopouští...
Věřím, že i pro vás budou tato slova povzbuzením, vřele doporučuji přečíst celou knihu, je k zapůjčení ve sborové knihovně.
S láskou
Martina Berková

K ZAMYŠLENÍ
Miluješ mne?
Miluješ mne? Dal jsem ti život a obklopil jsem tě vším, co potřebuješ.
Vytvořil jsem pro tebe nejlepší místo uprostřed vesmíru. Dal jsem ti
krásnou zemi a na ní všeho dost. A teď tolik toužím, abys mi kladně a
pravdivě odpověděl na jedinou otázku. Miluješ mne?
Občas obdivuješ modrou oblohu, oblaka a slunce, někdy stojíš
v úžasu pod hvězdnatým nebem a dokonce mi i děkuješ a chválíš mne.
Ale miluješ mne?
Rád si vyjdeš na vysoké hory nebo do lesů a skal, rád se napiješ
z čistého pramene. A což teprve takové vykoupání v moři nebo alespoň
v jezeře! Býváš i vděčný za mé stvoření. Ale miluješ mne?
A když sklízíš úrodu z polí a ze zahrádek, máš radost a jdeš do
shromáždění, abys mi poděkoval. A tu přicházím k tobě, jako jsem přišel
k Petrovi, když táhl síť plnou ryb. A ptám se tě: Miluješ mne?
Já jsem ti dal všecko, i sám sebe. Sestoupil jsem ze své slávy a
stal se člověkem, abych mohl zaplatit za tvůj hřích. Tam na kříži jsem
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trpěl proto, že tys mne nemiloval a otočil se ke mně zády. Protože kdybys mne miloval, dal bys mi to jediné, co si nechci vzít bez tvého dovolení. Dal bys mi své srdce. Miluješ mne?
Proč tedy nemáš čas si se mnou porozprávět, ačkoliv pro sebe máš
času dost? Proč jednáš podle své vůle a rozhoduješ se beze mne? Proč se
úzkostlivě bojíš posměchu a pohrdání pro mne? Proč nemiluješ své bratry? Proč věnuješ své myšlenky, čas, peníze a sílu věcem, které se mnou
nemají naprosto nic společného? Proč nežiješ podle mých přikázání? Proč
ještě tajně žiješ v hříchu a zarmucuješ mého Ducha? Proč? Proč? Proč
mne nemiluješ?
Tvé chvály a díky mne často bolí, protože já toužím po tobě samotném. Chci být s tebou. Chci být v tobě. Chci tě nést ve své náruči a
přinést přes vody a oheň. Chci, abys i ty sloužil jiným a pásl mé ovečky.
Kéž by mi tvoje srdce dalo odpověď. „Ano Pane Ježíši, zde jsem. Odpusť
mi. Ty víš, všechno. Ty víš, že tě miluji.
Převzato z internetu.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová

MIGRAČNÍ KRIZE
Zprávy a dojmy z Erbílu
Ano, jedná se o zprávy a dojmy. Raději bych psal jenom zprávy a seznamoval naši veřejnost s ověřenými fakty. Bylo by naprosto skvělé, kdybychom mohli uspořádat průzkum veřejného mínění v několika různých
částech Iráku. To je ovšem zcela mimo naše možnosti – a zcela mimo
možnosti kohokoli ze západu – takže jsme v řadě otázek, které by nás
zajímaly, odkázáni na dojmy.
Něco ale můžeme nazvat zprávou, protože jde o skutečnost tak
rozšířenou, že o ní není pochyb: Iráčtí muslimové považují Německo
za zemi zaslíbenou a Angela Merkelová je mezi nimi nesmírně populární.
Zprávou, nikoli dojmem, je ale i to, že mají o Německu představy poněkud nerealistické. V Erbílu – a není důvodu se domnívat, že na jiných
místech Iráku by to bylo jiné – mezi lidmi kolují zprávy, že kdo se dostane do Německa, dostane zadarmo dům, nebo alespoň byt, a bude mít
garantovaný příjem tisíc euro měsíčně. No, nekup to!
Iráčtí muslimové (ale i křesťané) jsou zvyklí žít a jednat v rámci
komunity. To znamená, když se rozhodne odejít nějaký stařešina rodu
(kdy několik velkých rodin žije v téže vesnici či čtvrti), odcházejí všichni,
kdo do této široké rodiny či klanu patří. Kde berou peníze na cestu,
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na úplatky, na letenky, na taxíky, na jízdenky? Pokud nemají vlastní
zdroje, je jejich cesta financována různými nadacemi ze zemí, které samy žádné uprchlíky přijmout nechtějí (Kuvajt, Saudská Arábie a další),
ale i z Turecka, které uprchlíků přijalo nejvíce (téměř dva miliony).
Německo je sice v oblibě, nicméně obecně muslimové Evropany
velice pohrdají. Přiznávám, že toto už je dojem, nikoli zpráva; nikoli údaj
z průzkumu veřejného mínění. Na druhé straně považuji za důležité to
vědět. Není to názor jednoho člověka; je to mínění zachycené na více
místech, takže přestože to nelze vydávat za zprávu, nejde rozhodně
o ojedinělý úlet.
Místní křesťané to samozřejmě vědí. Pro ně je chování Evropanů
naprosto nepochopitelné.
Křesťané v erbílských uprchlických táborech jsou ve stále zoufalejší
situaci. Na trhu jsou dvojí ceny – jedny pro muslimy, druhé
(dvojnásobné) pro křesťany. Obecně se počítá s další genocidou křesťanů
(tentokrát v Erbílu, tak jak probíhala dříve např. v Bagdádu a v Mosulu),
a to nejpozději do dvou let. Nepředpokládá se, že by vláda současného
prezidenta autonomního Kurdistánu Massúda Barzáního, který nad křesťany drží do jisté míry ochrannou ruku, trvala déle. (V roce 2017 se budou v Kurdistánu konat parlamentní volby a možná i volby prezidentské.)
Ceny nemovitostí jsou velmi nízké, ačkoli nájmy jsou velmi vysoké. Proč?
Všeobecně se očekává, že po genocidě křesťanů si muslimové rozeberou
domy v křesťanské čtvrti „zdarma“ (někteří vlivní úředníci se prý už byli
na své budoucí domy podívat a už si je mezi sebou rozdělovali). Nač tedy
dnes kupovat dům, když ho budu za rok či dva moci mít zadarmo, že?
Různé charitativní organizace, které dříve dodávaly potraviny a
léky do křesťanských uprchlických táborů v Erbílu, svou činnost v Iráku
omezily nebo zastavily a soustředí se na pomoc muslimům, kteří proudí
do Německa balkánskou cestou.
Od roku 2003 opustilo Irák 70 % křesťanů. Z 30 000 křesťanů,
kteří žili před vypuknutí bojů v Mosulu, už tam žádný nezbyl. Snažíme se
pomoci těm posledním, kteří tam zůstali. Snažíme se zachránit jejich životy. Řekl bych, že tato snaha se podobá pohádce o kohoutkovi a slepičce – kdyby to nebyla lidská tragédie. Tragédie, kterou můžeme sledovat
v přímém přenosu. Nikdo nebudeme moci říci, „já jsem o tom nevěděl“.
Evropské unii i Spojeným státům je ale osud blízkovýchodních křesťanů
více méně lhostejný. Hlavní starostí mnohých je, abychom
„nediskriminovali“. Jak ale odpovědět na diskriminaci, kterou provádí Islámský stát? Jeho bojovníci mají jasno a stavějí křesťany před jedinou
volbu: buď konvertovat k islámu, nebo zemřít.
Nechceme nikoho diskriminovat. Chceme lidi zachraňovat. A tušíme, že pokud se nám to nepodaří, nebude brzy už koho.
Dan Drápal, 18. září 2015
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Pro Zpravodaj dodal Miloš Matys

Zajímavá nabídka
ohledně osobních financí
Před měsícem mě kazatel karlovarského sboru BJB Nick Lica seznámil
s bratrem z brněnského sboru BJB, Petrem Táborským. Tento bratr se
věnuje již mnoho let finančnímu poradenství a nabízí revizi všech stávajících smluv, případně velmi zajímavé možnosti investování, mají-li lidé
volné peníze. V každém případě, každý něco splácíme, možná něco někde malinko po stokorunách spoříme, buď na důchod, nebo pro děti… A
je dobré mít kvalitní informace i nabídky. Osobně mám velmi dobré zkušenosti z minulosti i s poradci z firmy Partners a Effectivegroup. Bratr
Táborský zastupuje finanční skupinu
FINFIN, člena skupiny DRFG
(www.finfin.cz) a velmi pozitivně mě nabídka této firmy oslovila a setkal
jsem se u ní s nabídkou, jakou jsem ještě nikde jinde neslyšel. Doporučuji s bratrem Petrem Táborským rozhovor, má skvělý, fundovaný a velmi
poctivý přístup. V úvodu jsem záměrně napsal, jak jsem se s ním seznámil, protože i dobré doporučení od kolegy kazatele hrálo v mém rozhodnutí sejít se s ním svou roli. Během setkání jsem také zjistil, že bratr Táborský patří do rodiny Klepáčků z lovosického sboru BJB a Klepáčkovi
nám zase velmi pomáhali při stavbě modlitebny… Takže jsem našel v
bratru Táborském dalšího skvělého křesťana, přítele, s kterým nás mnoho spojuje a který poctivě dělá svou práci a pomáhá radou a nabídkou
mnohým lidem i z našich sborů.
Kontakt na bratra: Petr Táborský, petr.taborsky@finfin.cz, mobil:
774 907 999
Miloš Matys

OZNÁMENÍ
Podzimní úklid modlitebny a přilehlého pozemku.
V sobotu 3.10.2015 od 9 hodin se uskuteční podzimní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě apod. Jen v případě velmi
nepříznivého počasí se úklid odloží. Všichni, kdo můžete tyto práce zastat, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová
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Nedělní bohoslužby
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.

vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
6. a 20.10. Evangelium Janovo
13. a 27.10. Kniha Přísloví

Nedělní škola
pro děti
4.10. Žena činí objev
(Hana a Tomáš)
11.10.Ježíš je dále objevován
(Kamila a Lukáš)
18.10. Ježíš - učitel
(Růženka a Vítek)
25.10. Ježíš - uzdravuje
(Kristýna a Tomáš)
Nácvik NŠ a Pixitu
na Díkůvzdání:
Pá 2.10. od 17h
Pá 9.10. od 17 h
(Konec bude včas upřesněn)
Ne 11.10. od 14h

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 7. a 21.10. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:30
Skupinka bratři:
Dle domluvy

Pixit
pátek 17:00
2.10. nácvik s NŠ
(Jeremiáš 46,47,48,49)

9.10. nácvik s NŠ
(Jeremiáš 50,51,52)

Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)

16.10. obč. Vítek+Lukáš
(Pláč Jeremiášův 1,2)

23.10. obč. Kristy a Bety
(Pláč Jeremiášův 3,4,5)

30.10. prázdniny
strana 11

KDY, KDE, CO?

říjen
AKCE SBORU:
Sobota 3.10.
Neděle 4.10.
Neděle 11.10.
Neděle 11.10.
Pondělí 19.10.

Úklid modlitebny a okolí v 9:00
Sborová hodina po společném obědě
Modlitební setkání v 8:45
Slavnost Díkůvzdání v 15:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Ne 4.10.
So 10.10.
Ne 18.10.
28.10.-1.11.

Slavnost díkůvzdání v Liberci v 15:00
Baptistické výročí, Praha Vinohrady v 10:00
Slavnost Díkůvzdání ve Cvikově v 15:00
Konference mládeže v Chebu

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 22.10.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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