květen

10. ročník

Květen 2017

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné,
Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a
božství, které jsou neviditelné, lze totiž
od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1:19-20
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ÚVODNÍK

Milé sestry, milí bratři,
„pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti,
kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V
té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní
jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a
zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství,
totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou
stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.
V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil
jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil „pokoj vám vzdáleným i pokoj
blízkým,“ neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané
svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů
a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se
celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy
společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.“
Efezským 2,11-22

Dne 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď, toho dne lidé slyšeli ve východoněmecké televizi, že mohou volně cestovat do Západního Německa. Následující den začaly buldozery bořit zeď, která dvacet osm let rozdělovala Východní a Západní Německo.
Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením také zbořil zeď mezi Židy a
pohany, mezi člověkem a Bohem. A přišlo smíření. Všichni křesťané nyní patříme k Boží rodině. Společně rosteme v chrám, posvěcený v Pánu,
a Duch svatý přebývá mezi námi a v nás. Nebudujme jako křesťané
mezi sebou nové hradby. Tak jak jsme vyzýváni apoštolem Pavlem, dělejme čest tomu povolání, kterého se nám dostalo. Snášejme se navzájem v lásce a usilovně hleďme zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje (Ef 4, 1-3). Namísto stavění zdí pojďme bořit to, co nás
rozděluje.
Jsem Bohu vděčný, že se můžeme vídat na bohoslužbách, na nedělní škole, na Pixitu, na skupinkách. Vděčný, že jsme si drazí, a tak se
rádi vídáme i při společném stolování při sborových setkáních či Večeři
Páně. Vždyť právě tato blízkost nám pomáhá bořit naše upachtěně vytvořené zdi, víc si sebe vážíme i v našich odlišnostech a navzájem se
respektujeme a podpíráme. O tom jsme se přesvědčili i při společném
výletě, kde jsme mohli být skutečně od nejmenších ratolestí až po ty
nejstarší, kde i přes některé indispozice a složitosti terénu jsme mohli
prožít prosluněné odpoledne, a to nemyslím prosluněné jen sluncem.
Lukáš Kuc
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Ohlasy ze setkání staršovstva v dubnu
•
•
•
•
•

•
•
•

Přítomni byli všichni starší
Na úvod jsme si četli Žalm 97 a poté se společně modlili
Br. Lukáš informoval o téměř hotovém seznamu členů a přátel
sboru. Zbývá doplnit ještě některé přátele sboru či bývalé členy,
kterým bychom rozesílali informace o sborových akcích.
Shodli jsme se na tom, že je potřeba cca po 2-3 setkáních starších
provést revize úkolů pro přehled toho, co je a co není dokončené.
Diskutovali jsme i o materiálech pro SD. Materiály by bylo příště
lepší probírat samostatně na zvláštním setkání, kterého by se zúčastnili pouze ti, které to zajímá. Také jsme se shodli na tom, že
např. otázka homosexuality, nyní v BJB hodně diskutovaná, by
byla dobrým tématem pro kázání i v našem sboru.
Nadále chceme pokračovat v hledání nového kazatele našeho sboru.
Naplánovali jsme program na měsíc květen. Druhou květnovou
neděli nebudou v Oáze bohoslužby, zúčastníme se společných bohoslužeb v rámci Regionální konference mládeže BJB ve Cvikově.
Setkání uzavřel modlitbou br. Jiří

Zapsal
Jiří Jíra

POZVÁNÍ
Ve dnech 12.-14.5.2017 proběhne ve Cvikově Regionální konference
mládeže BJB, na jehož pořádání se podílí i naše mládež. V rámci tohoto
setkání proběhnou i společné bohoslužby, na které jsou zváni členové
obou pořádajících sborů, tedy i my. Setkání bude probíhat v prostorách
hotelu Sever, jehož kapacita je 300 osob. Mládežníků bude něco přes
50. Takže se nebojte, místa bude dost. Můžete přijet všichni. A pokud se
ještě někdo nerozhodl, připojím, že slovem bude sloužit Pavel Novosad. Takže neděle 14.5. v 9:30 hotel Sever Cvikov. Doufám, že se
tam tedy všichni uvidíme.
Pokud by měl ještě někdo zájem, je možnost přijít se podívat a
poslechnout si řečníky a to v:
Pá 19:00-21:00 hlavní program - Jarek Pleva
So 8:45-10:15 hlavní program - Pavel Coufal
So 19:30-21:30 hlavní program - Daniel Kuc
Martina Matysová
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SBOROVÁ KNIHOVNA

Název: Každý má svůj Everest
Autor: Pavel a Eva Dolejší
Je to kniha povídek, příběhů o hledání. Mnoha různými způsoby vyprávějí, jak lidé zakusí, že jsou přijati, že je má někdo rád. Povídky neskrývají,
že život není snadný, ale představují lidi z té lepší stránky. Hrdinové
všedních dnů i krizových situací v nich nalézají odvahu k hledání cesty i
k upřímnosti. Žádná postava není vymyšlená, všechny příběhy se opravdu staly.

Název: Boží otcovské srdce
Autor: Floyd Mc Clung
V úvodu autor píše: „Tuto knihu jsem napsal proto, že většina lidí Boha
jako milujícího Otce nezná. Nevnímají ho jako toho, koho mohou milovat
a komu mohou důvěřovat. Jako někoho, kdo si zaslouží jejich věrnost a
naprostou oddanost. Ať už je člověk křesťan, nebo ne, každý se někdy
zamyslí nad otázkou, kdo je Bůh a jaký je.“
Autor popisuje všeobjímající otcovskou lásku, plynoucí z Božího
srdce, a čerpá při tom z Písma i ze svých mnohaletých zkušeností pastora, otce, ale především Božího dítěte. Ukazuje nám, jak můžeme na Boží
lásku k nám odpovědět a překonat zklamání, přijmout uzdravení, strhnout hradby své pýchy a nezávislosti, získat do srdce jistotu, obnovit
poničené vztahy…
Knihy jsou k zapůjčení ve sborové knihovně.
R. Kucová

K POVZBUZENÍ
Nenechme se převálcovat
tisíce drobnostmi
Někdy opravdu netušíme, co dřív, co je důležité a co ne.
Nedávno jsem jel z práce domů a přemýšlel jsem, co všechno musí každý normální člověk denně zvládat. Jsou to „tisíce“ drobností, pro-
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pletené s dalšími jinými „tisíci“ drobnostmi. Připadlo mi to, jako bych měl
paralelně rozehráno velké množství šachových partií a u každé mi tikají
hodiny. Přičemž některé z těch partií jsou důležitější, jiné vůbec. Některé
se zdají být naléhavé a veledůležité, ale ve skutečnosti vůbec nespěchají; naopak jiné jsou již zanedbané. Možná ten pocit znáte. Někdy opravdu netušíte, co dřív, co počká a co už ne, co je důležité a co ne, co
opravdu hoří a co se jen tak tváří...
Nevidíme dopředu, nevíme, co se jak vyvine. Jistě - vše je otázka
priorit, jak se dnes říká. Je třeba si věci umět uspořádat, umět pravidelně poodstoupit a zvážit, co dřív, co později a co vůbec ne. Přitom ale
stejně nevidíme moc dopředu, nevíme, co se jak vyvine.
Jako křesťané máme ale jednu skvělou možnost a nabídku. Nevidíme sice moc dopředu, natož „za roh“, ale známe se s Tím, který „za roh“
vidí. On nejenže zná souvislosti, ale zná i nás. A záleží mu na nás! Proto
je dobré každý den znovu obrátit svůj pohled k Tomu, který vidí v souvislostech. Vzývat ho, odevzdávat mu své radosti, starosti, úspěchy i
neúspěchy a prosit ho o vedení svého každodenního života.
Papež František při jednom setkání se skauty řekl: „Člověku hrozí,
že zbloudí, ztratí schopnost vzhlížet k horizontu a vnímat přítomnost Boha. Opravdová buzola pro náš život je srdce, jež se orientuje smyslem
pro Boha.“
Nechme se jím tedy vést,
vždyť on vstoupil do našeho nejobyčejnějšího života.
Právě tam chce vnášet svůj Pokoj,
který nám svět nemůže dát,
ani vzít.

Zdroj: Internet

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Naučil jsem se, že když se modlíš za své nepřátele, přestaneš je nenávidět. (Věk: 74)
Poznal jsem, že nikdo není dokonalý, dokud se nezamiluješ. (Věk:18)
Poznala jsem, že muži raději budou hodiny bloudit, než by se zeptali na
cestu. (Věk:30)
Naučil jsem se sázet do truhlíků oblíbené květiny mých sousedů, aby je
mohli vidět a těšit se z nich. (Věk: 50)
Pozn. Věk v závorce značí věk člověka, který moudro prožil a zapsal i pro nás.

(z knihy: Live and learn and pass it on)
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.

Vedení:
Jiří Jíra
Kázání:
Martina Matysová
Společné bohoslužby ve Cvikově v hotelu Sever
Kázání:
Pavel Novosad
Vedení:
Karel Kuc
Kázání:
Karel Kuc
Vedení:
Martina Matysová
Kázání:
Jiří Jíra

Nedělní škola
pro děti
7.5. mladší: Ruce součástí služby: Jak a proč? (3/2.str.9)
Bety
starší: Bůh říká: „Jaká je tvoje odpověď?“ I
Ondra
14.5. Bohoslužby ve Cvikově
21.5. mladší: Kříž, symbol křesťanství (3/2, str.13)
Aleš, Vítek
starší: Kříž, symbol křesťanství (3/2, str.13)
Aleš, Vítek
28.5. mladší: Jak nakládat s majetkem 3/2, str.17)
Kamila, Lukáš
starší: Bůh říká: „Jaká je tvoje odpověď?“ II
Tom
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Kniha Kazatel

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 3., 17. a 31.5. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Skupinka u Kucových:
-

Pixit
pátek 17:00
5.5. Jedeme do Cvikova plánovat regionálku
12.5. Regionální setkání mládeže BJB
19.5. 26.5. Vedení: Tom, slovo: Ondra
Občerstvení: Vítek a Lukáš
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AKCE SBORU:
Neděle 14.5.

KDY, KDE, CO?

Středa 17.5.

Společné bohoslužby v rámci Regionální konference
mládeže ve Cvikově v 9:30 v hotelu Sever
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
5.-.8.5.
12.-14.5.
19.-21.5.

Chata Lužické sedmičky
Regionální konference mládeže BJB ve Cvikově
Setkání YMCA na Soběšíně

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
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

30.5.

Hana Matysová ml.

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 25.5.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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