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9. ročník

Březen 2016

Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,
zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce,
každý z nás se dal svou cestou,
jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Izajáš 53:4-6
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„I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“
Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A
stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den
druhý.“
1 Mojžíšova (Genesis) 1:6-8

Drazí bratři a sestry, přátelé
po prvním dnu Božího stvořitelského díla, jak je o tom zápis v knize
Genesis, kdy Bůh stvořil světlo, můžeme usuzovat, že Země byla obklopena jakýmsi celistvým oparem, mlhou, kde ač bylo již i světlo, bylo
nedýchatelno. Ve 2. stvořitelském dni Pán Bůh stvořil po světle další
nutné podmínky k životu, tj. vzduch, který obsahuje 78% dusíku
(nejedovatý plyn nepodléhající žádným chemickým reakcím), 21% kyslíku (vyšší či nižší koncentrace by byla pro život nežádoucí), 0,03% oxidu
uhličitého (důležitý pro existenci rostlin) a zbytek jsou ostatní vzácné
plyny.
Boží plán při stvoření je dokonalý, Bůh tvoří věci v dokonalé harmonii, a při tom přemýšlí „o několik tahů dopředu“. Bůh má plán a cestu
pro jeho naplnění. Jakýsi hustý opar, mlha, který byl po prvním dnu
stvoření kolem Země, byl podobný neokysličované vodě, ryby by v ní
nemohly dýchat svými žábrami a savci by zahynuli utonutím.
Bůh stvořil, jednoduše řečeno, další podmínky k životu. A i tento
úžasný akt stvoření je pro mě velikým povzbuzením. Bůh mnohokrát
nenápadnými a neviditelnými věcmi připravuje něco velkého. Světlo vnímáme více než vzduch, protože např. vidíme rozdíl mezi nocí a dnem.
Ne již tak dýchatelný vzduch, který je stále kolem nás, který nevidíme,
mnohokrát si ho ani neuvědomujeme, a přesto bez něho by na Zemi
nebylo nic živého, ani ty ani já.
Druhý den stvoření je velmi důležitý pro to, co přijde třetí den a další
dny v Božím stvořitelském řádu. Zároveň je pro nás jistou zvěstí, že Bůh
se o nás stará, ač si to mnohokrát neuvědomujeme, ač tu Jeho péči
v dané chvíli nevidíme. Jeho plán se Zemí a se vším tvorstvem na ní má
svůj cíl. Jeho plán s člověkem má svůj cíl. S každým z nás má Hospodin
svůj plán, připravuje pro to všechny podmínky, aby dosáhl u každého
z nás svého cíle, a to každý den a v každém okamžiku našich životů.
Nebojme se Mu důvěřovat. I když třeba nevidíme a neprožíváme Boží jednání, buďme si jisti, že stejně jako i v dobách těžkých dýcháme
vzduch, ač ho nevidíme ani jinak neprožíváme, stejně tak nás Bůh podpírá, drží a nese, i když si to v tu chvíli neuvědomujeme.
V Kristově lásce
Miloš Matys
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Ohlasy ze setkání staršovstva v únoru
•
•
•
•
•

•
•

Na úvod br. Miloš přečetl zamyšlení z Dobré setby a společně
jsme se modlili.
Naplánovali jsme program na měsíc březen.
Diskutovali jsme další kroky při hledání kazatele - oslovení VV
BJB, volba volební komise atd.
Vyvstala potřeba najít nového účetního či novou účetní sboru,
zatím oslovujeme a hledáme zájemce ve vlastních řadách.
Opět se zapojíme se svými úvahami do Slov života pro rok 2017,
téma resp. týden, kdy bude náš sbor mít svá zamyšlení, vybere
br. Jiří. Pokud by někdo ze členů chtěl přispět svojí úvahou, budeme rádi.
Br. Miloš nám vysvětlil svou současnou finanční situaci.
Diskutovali jsme o způsobu vysluhování Večeře Páně.

Pro Zpravodaj připravil
Jiří Jíra

OSOBNÍ VZPOMÍNKY
Mnoho věřících odešlo v padesátých letech z Brniště. Odešli do Suchdolu, do Liberce. Zbyli jsme tady my – rodina Matysova a Hovorkova. Rodina Líbalova naopak přišla, jak jsem již psal minule, z Tepelska asi kolem roku 1957.
Práce v začínajícím zemědělském družstvu byla velice těžká. Nastala těžká doba zaopatření vlastní rodiny potravinami. I ta poslední
kravička, která dávala mléko, se musela odevzdat do družstva. Pak byly
potraviny jen na příděl – potravinové lístky. Ty nám komunisté sebrali,
aby nás úplně zničili. Dozvěděli se to ale dobří lidé ve vesnici a tajně
nám lístky dávali, aby maminka mohla koupit trochu mouky, chleba,
slanečky.
Rodiče pracovali tzv. od slunka do slunka na poli. Veškerá práce
se dělala ručně a koňskými potahy. Na pole se koňmi přivezl hnůj složený na hromádkách a ten převážně ženy rozhazovaly vidlemi po poli.
Také umělá hnojiva – prášek – roznášely ženy ve velkých pozinkovaných mísách připevněných řemenem přes ramena na břiše a rukama
prášek rozhazovaly. Ta mísa mohla mít tak 15kg, možná i více. Nějaká
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rouška přes ústa nepřipadala v úvahu. Když foukal vítr, tak prášek ženy
vdechovaly. Štípal a pálil do očí.
Kolem poledne měli pracovníci asi hodinu přestávku. Maminka
rychle přiběhla, něco ukuchtila, najedla se a znovu až do tmy do práce.
Když jsme byli s Růžou starší, tak jsme se snažili celé prázdniny vždy
k poledni něco uvařit. Trochu brambor, cibuli, mrkev, nějaká další zelenina a polévka byla hotová. Dělali jsme to moc rádi, abychom rodičům trochu pomohli a oni si tak mohli alespoň chvíli odpočinout.
Sklizeň obilí se prováděla tak, že jel vůz samovaz, který obilí sekal a vázal do snopků. Ty snopky se stavěly do tzv. panáků. Každé obilí
mělo určeno, kolik snopků má být v panáku, pšenice, žito, oves, každé to
mělo jinak a muselo se to dodržet. Nic nešlo ošidit. Podle počtu panáků
byly peníze. Když bylo 1,50, to byl úspěch. To dělaly také ženy a my děti
jsme mamince někdy pomáhaly. Kdepak bychom jí stačily. Ta běhala
stále v poklusu.
Až bylo posekáno a obilí doschlo v panácích, vozilo se povozy –
žebřiňáky do vsi ke stodolám a mlátilo se. Převážně se mlátilo u sousedů
Vojtíšků, kde stála stabilní mlátička poháněná motorem na naftu přes
dlouhý kožený pás. Vše se roztočilo, hodně to hučelo, ve výšce asi tři
metry stály ženy a u snopků, které házeli muži na tzv. vál, musely rozříznout provázek, snopek trochu rozprostřít a šup, mlátička ho „snědla“.
Zezadu létaly z bubnu plevy a dole do pytlů padalo obilí. To ale už zase
zvládali muži, uvázali pytel a pryč s ním a rychle další. Mlátilo se pozdě
do noci. Nad vším svítila jedna velká žárovka. Bylo vidět jen oblak prachu a míhající se postavičky. To jsme byli smutní, když jsme usínali
bez rodičů.
Tehdy nebyly sýpky. Obilí se dávalo do různých místností na hromadu a tam se muselo občas přeházet, aby prosychalo a neplesnivělo.
Velká hromada obilí byla jednou uskladněna v místním hotelu na tanečním parketu (dnes dům nad firmou Glass Metal). Ano, to byl hotel už i
s dobovým lustrem na plyn. Tam bylo tolik obilí, že nestačilo schnout a
začalo růst. Několik lidí bylo za to, ač neprávem, souzeno a odsouzeno
do vězení.
Ano, to byla doba nesvobody, sabotáží a udávání STB. Tatínek
v té době chodil někdy pozdě domů. S maminkou si cosi povídali a maminka skrývala svůj pláč před námi. Později jsme se dozvěděli, že tatínka
velice často vyslýchala Státní bezpečnost (tak si říkali). Byli to pánové
v kožených bundách, přijeli fárem na Národní výbor (dnes Obecní úřad).
Tatínek o tom nesměl s nikým mluvit, bylo nebezpečí, že nás vystěhují
pryč z našich domovů někam do neznáma do rozpadlého baráku. Ano,
přesvědčovali tatínka, aby donášel, udával, aby mohli dělat procesy
pro výstrahu všem lidem. Navíc tatínka měli pod dohledem coby laického
kazatele sboru baptistů. Moc dobře si pamatuji na jednoho pracovníka
STB, který chodil za tatínkem domů. Už nevěděli jak, tak nasadili svého
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člověka, jakoby věřícího, chodil s Biblí v ruce a snažil se tatínka nějak
nachytat. To už ale doba pokročila, byla to léta šedesátá.
Tatínek toho člověka brzy prokoukl a nedal se. Také chodili
na naše bohoslužby za dveře poslouchat, co se mluví a zpívá. Bylo zle,
když slovo „svoboda“ nebo „pravda“ zaznělo v kázání nebo i v písni. A
svědectví z kazatelny, na jaké jsme dnes zvyklí, nešlo říct ani náhodou.
Všechno musel odsouhlasit církevní tajemník okresní, někdy i krajský.
Okresní tajemník jezdil do Brniště a pozoroval, co se děje, třeba u nás
na dvoře. Když bylo u nás více návštěv, později i dětské tábory, už byl
tatínek předvolán, dotazován a důrazně upozorňován, ať si dáme pozor. Stále hrozilo nebezpečí soudu a vězení. A to už jsme opět pokročili
o 10 let dál, to bylo za doby Husákovy normalizace.
Chvíle uvolnění byla násilně potlačeno okupací vojsky Varšavské smlouvy. Ano, ta chvíle roku 1967-69 byla nádherná. Daly se sehnat nahrávky křesťanských písní, jezdily návštěvy s br. Šolcem
z Anglie a jiné ciziny. Přispívali na opravu naší modlitebny, stavěla se
modlitebna v Jablonci. A pak opět velké období temna.
Ještě se vrátím k hospodaření v JZD. Mnoho lidí, kteří uměli
hospodařit, bylo souzeno a odstraněno nenávratně pryč. Mnohokrát byl
tatínek zván k soudnímu přelíčení jako svědek. Vždy mluvil pravdu a
lidem se snažil pomoci. Proto byl nepřítelem socialismu a jeho výdobytků…
Blahoslav Matys

YMCA
Klub Hrot na výletě v Doksech
O jarních prázdninách jsme se
s klubem Hrot vypravili na výpravu do Doks. Cesta vlakem tam i
zpět byla zajímavým zpestřením,
protože v současné době příliš
často většina z nás vlakem necestuje.
Dopoledne jsme si užili
v Muzeu Čtyřlístku, kde pro nás
byl připraven dvouhodinový zajímavý program s povídáním, pro-
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mítáním a vybarvováním čtyřlístkovských omalovánek. Děti si také zakoupily nějaké drobnosti s motivem oblíbených komiksových hrdinů.
Po vydatné svačině
jsme se vydali do borových lesíků obklopujících
Blaťák (tedy vlastně Máchovo jezero) a odpoledne využili k hraní různých
her a soutěží. Sice nám
ke konci začalo drobně
pršet, ale statečně jsme
vydrželi po celý čas venku, a ani se nám nechtělo
na vlak. Čas čekání
před odjezdem vlaku využily děti ještě k další
spontánní hře.
Všichni jsme si výlet moc užili a těšíme se na pokračování, na které bych tentokrát chtěla pozvat nejen děti, ale i rodiče. Jedná se o putování kolem Blaťáku s možností zkrátit si dlouhou cestu parníkem nebo
elektrovláčkem. Výlet by se mohl uskutečnit v červnu s tím, že přesný
termín ještě později potvrdíme a část nákladů opět pokryje YMCA.
Kamila Matysová

K VELIKONOČNÍMU ZAMYŠLENÍ
Vzpomeň si ...

(Helena Kohoutová)

Když neštěstí si prolomí tvé dveře
a na všem nechá otisk truchlivý,
že sama sebe ptáš se v nedůvěře,
čím a jak se teď tvá víra uživí.
Když slabost nedá zalistovat v knize
a srdci chce se Bohu vyčítat,
proč jsou tu nemoc, samota a svízel,
i hrůza z toho, co se může stát.
Jen vzpomeň si, když slzy v pot se mísí,
na příklad Písem odkázaný nám,
na černou noc, tu v Getsemane kdysi.
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Spí učedníci, jen Mistr bdí tak sám...
A hlavou táhne mu, co běd a hrůz naň čeká i On je jako my a slabost těla zná,
však trojí modlitbu, k níž v trýzni ducha kleká,
jen povzdech ukončí: „Buď, Otče, vůle Tvá!“
Jen díky vítěznému zápasu Ježíše v Getsemane, na Golgatě, jen díky
prázdnému hrobu máme i my naději vzkříšení...
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

KONFERENCE SESTER

Pozvánka na sesterskú konferenciuODPUSTENIE
hlavný hosť konferencie: Zoltán Mátyus
„Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský
Otec, ale ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, neodpustí ani váš nebeský Otec vaše poklesky.“
(Mat. 6:14-15)
... prepúšťajte, a budete prepustení...
(Luk. 6,37 b)
Drahé sestry,
dovoľte mi, aby som vás všetky čo najsrdečnejšie pozvala na sesterskú
konferenciu, ktorá sa z Božej milosti tohto roku uskutoční
v dňoch 06.05.2016 – 08.05.2016 v Banskej Bystrici
Pokyny k prihlasovaniu a k platbám:
Prihlášku na konferenciu nájdete na stránke www.baptist.sk, ktorú
vyplníte priamo tam a hneď aj odošlete. Na tejto stránke okrem prihlášky nájdete všetky informácie týkajúce sa konferencie sestier.
Po vyplnení a odoslaní prihlášky vzápätí dostanete e-mail
s potvrdením prihlásenia s vygenerovaným číslom vašej prihlášky
a výškou poplatku.

strana 7

březen

KONFERENCE SESTER

Prosím, aby ste prihlášku vyplnili aj v tom prípade, že nebudete
chcieť ani ubytovanie ani stravu, pretože budete platiť konferenčný poplatok.
Komplet poplatok pre 1 osobu spolu s ubytovaním a stravou na
celú dobu trvania konferencie je vo výške 55,- EUR/osoba. Pokiaľ sa
plánujete zúčastniť konferencie len s jedným nocľahom, potom vaša cena bude cca35,- EUR/osoba vrátane stravy. V prípade účasti bez ubytovania, výška konferenčného poplatku je 5,- EUR/osoba/deň. K tomu
je možné dohlásiť si stravu podľa potreby v prihláške.
Prihlášku a úhradu konferenčného poplatku vrátane poplatkov za ubytovanie a stravu je nutné zaslať
najneskôr do 15.04.2016
ČESKÉ SESTRY PLATÍ NA ČESKÝ ÚČET V ČESKÝCH KORUNÁCH.
Celková částka za konferenci činí 55EUR což je 1486,10 Kč, na jednu
noc 35EUR, což činí 945,70 Kč (aby platba byla jednotná, uvádím kurz
EUR z kterého budeme vycházet z kurzu EUR ke dni 4.1.2016, který činí
27,020 Kč)
Číslo účtu: 631 123 09/0800 (ČR)
Špecifický symbol: číslo Vašej prihlášky
Poznámka: do poznámky uviesť meno, za koho sa posiela úhrada.
V prípade skupinovej prihlášky, uviesť mesto a počet prihlásených osôb
(napr. Poprad 8x)

Prihláška je platná po zaplatení.
Osoba zodpovedná za prihlášky je sestra Ľudmila Sartorisová
Mailová adresa: sartorisova.ludka@gmail.com
Miesto konania konferencie a ubytovanie
Stredná odborná škola,
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
http://www.sosbanbb.sk/
Ako sa k škole dostanete
Z dočasnej autobusovej stanice (parkovisko Mičinská), ako aj zo železničnej stanice premáva MHD autobus č. 28 na zastávku Starohorská –
Pod Bánošom, pričom od zastávky k škole je to asi 300 m (3min chôdze
do kopca a vpravo).
Zo železničnej stanice B.Bystrica mesto zo zastávky Národná premáva autobus MHD č. 26 na zastávku priamo pred školu.
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Registrácia
bude prebiehať v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, v piatok 06.05.2016 od 14.00 hod.
Tak ako každý rok, prosím, porozmýšľajte o finančných potrebách pre
vašu činnosť, prípadne, ak viete o sestre v núdzi, ktorá by potrebovala
finančnú pomoc. Po odsúhlasení konferenciou môžeme na tieto potreby prispieť aspoň menšou finančnou čiastkou.
Za výbor OS v Božej láske Vaša
Ruth Maďarová – predsedníčka OS BJB SR

OZNÁMENÍ
Informace o podpoře misijní práce
v našem sboru
Na podzim minulého roku (při příležitosti našeho Díkůvzdání) jsem měl
čas rozhovoru s br. Pavlem Novosadem, který je, kromě jiného, předsedou misijního odboru naší jednoty. Nastiňoval jsem mu touhu ve své
misijní službě v Brništi a okolí. Bratr Pavel mě povzbudil v tom, ať nějak jednoduše svůj plán zpracuji a pošlu mu ho. Misijní odbor dostal
zahraniční dar na podporu misie jednotlivých sborů a třeba by něčím
přispěli. A stalo se.
Kromě nových misijních skupinek, které letos vzniknou v Brništi
a blízkém okolí, začne i naše misijní práce v Náhlově (za Mimoní), kde
sociálně působí naše sestra Daniela Cincibusová.
Výkonný výbor schválil dar z misijního odboru na tyto potřeby
pro rok 2016 ve výši 30.tis. Kč
Tyto peníze budou zhruba třetinově děleny na nákup hudebních
nástrojů, misijních a jiných studijních biblických materiálů a na cestovné.
V rámci sborových shromáždění budu o tomto všem pravidelně
členy sboru informovat, případné dotazy jsem připraven zodpovědět
kdykoliv. Vítám i další podněty.
V Kristově lásce,
Miloš Matys
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Jarní úklid modlitebny a
přilehlého pozemku.

V sobotu 19. 3. 2016 od 9 hodin se uskuteční jarní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě a podobně. Jen v případě velmi
nepříznivého počasí se úklid odloží. Všichni, kdo máte k této práci
zdraví a sílu, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová

Sborový výlet do litoměřického sboru
V neděli 3. dubna 2016 celý sbor vyrazíme na návštěvu do litoměřického sboru.
Pojedeme buď autobusem, nebo auty v 8
hodin od Oázy.
V Litoměřicích se zúčastníme bohoslužeb v červeném kostele, poté zavítáme
spolu s litoměřickým sborem do nedaleké
jídelny na oběd. Po obědě jsme zváni ke
kávě a čaji do sboru (zde bude čas na
rozhovory, popřípadě vycházku).
Věřím,
že
toto
setkání
v
Litoměřicích
bude
povzbuzením
na osobní i sborové rovině. Do večeře
budeme určitě všichni doma. Další informace se včas dozvíte z kazatelny během
března.
Výlet je pro malé, velké, cestovatele i usedlé a méně pohyblivé. Jelikož vás
však neodradil ani podzimní výlet, věřím, že se do Litoměřic vydáme ještě v hojnějším počtu! Na tento sborový výlet prosím myslete na modlitbách.
Na výlet se PŘIHLAŠUJTE do 20. 3. 2016 u Hanky Kucové (osobně
nebo na čísle 604 756 936).
Lukáš Kuc
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KDY, KDE, CO?

březen

Nedělní bohoslužby
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.

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

Nedělní škola
pro děti
6.3. Zástup prohlašuje Ježíše
„Králem“ (sešit 2)
(Kristy a Bety)
13.3. rodinná bohoslužba
Slovíčko k dětem: Miloš T.
20.3.

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
1., 15. a 29.3. Evangelium Janovo
8. a 22.3. Kniha Přísloví

Skupinky

Horní místnost (sešit 3)
(Růžena a Tom)
(+slovíčko k dětem: manželé
Kohoutovi)
27.3. Velkonoční slavnost
Nácvik Pixitu a NŠ:
4.3. 17:00-19:00
11.3. 16:30-18:00
18.3. 17:00-18:30
25.3. 16:30-17:30

Skupinka v Novém Boru:
středa 2., 16. a 30.3. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Středa 16.3. v 19:30
Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)
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Pixit
pátek 17:00
4.3. Miloš – nácvik
11.3. Martina - nácvik
18.3. Miloš - nácvik
25.3. Martina - nácvik

KDY, KDE, CO?

březen
AKCE SBORU:
Neděle 13.3.
Pondělí 14.3.
Sobota 19.3.
Neděle 20.3.
Pátek 25.3.
Neděle 27.3.

Modlitební setkání v 8:45
Setkání staršovstva v 19:30
Úklid modlitebny v 9:00
Seminář pro učitele NŠ ve 14:00
Velkopáteční ztišení v 18:00
Modlitební svítání na Brnišťáku, odchod od Oázy v 5:30

DALŠÍ AKCE:
Neděle 13.3.

YMCA Předtáborové setkání v Oáze

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

17.3.

Blahoslav Matys

22.3.

Petra Novozámská

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 24.3.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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