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11. ročník

Září 2017

Nemyslím, že bych již byl u cíle
anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil,
protože mne se zmocnil Kristus Ježíš,
běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu,
jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Filipským 3:12-13
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ÚVODNÍK

Milé sestry, milí bratři,
dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a děti opět míří do školních
lavic. Některé jdou poprvé, jiné mění školu. Přichází čas povinností,
úkolů, školních a mimoškolních aktivit.
Dny se nám začnou víc a víc krátit, venku se bude ochlazovat. Už
to nebude na koupání a někdy ani na to si venku posedět při kávě a
slunit se na sluníčku. Listí na stromech začne měnit své barvy. Ubude
zelené, přibude červené, žluté a hnědé.
Budeme moci truchlit nad tím, o co přicházíme (slunce, teplo,
koupání, volno…), a nebo můžeme vyhlížet, co přijde. Ať už se to týká
přírody nebo nás, našich životů a vztahů. Během prázdnin jsme se tolik
nevídali a tak nevím, co prožíváte. Může to být čas pokoje. Může to být
čas hledání, ale i čas ztrát. Život není peříčko. A Bůh nám nikdy nezaslíbil, že bude. Ale slíbil, že ať půjdeme čímkoli, On bude s námi. A tak
uprostřed změn a zápasů, kterým čelíme v životě, zůstává s námi ten,
jenž se nikdy nemění. On řídí vše kolem nás i v nás, když mu to dovolíme. Řídí to svou moudrostí a láskou. Ví, co přijde, a ví, že to bude dobré. Jeho myšlenky s námi jsou o pokoji, nikoli o zlu. On nám chce dát
naději pro zítřejší den. (Jer 29:11)
Kéž je to naděje, naděje od Hospodina, která nás provede vším,
co nás čeká tento podzim. Po více než roce hledání máme jednoho kandidáta na plnočasového kazatele. Je nutné odsouhlasit kandidátku a pak
by nám už nic nemělo bránit v tom, aby proběhla volba. K tomu se ale
přidává ještě příprava Díkůvzdání, které proběhne u nás 8.10.2017. Je
důležité si rozdělit úkoly a pak všichni přiložit ruku k dílu. A než se pořádně rozkoukáme, budeme zase v plných přípravách na Vánoce.
Všemu tomu bude předcházet opětovné setkávání a sdílení
na domácích skupinkách a biblických hodinách. Budeme mít příležitost
se povzbuzovat i napomínat, jak jsem to slyšeli nedávno v kázání br.
Jirky Šimka. Otvírejme spolu Písmu, hledejme Boha. Nechme Ducha
Božího, ať nám otvírá oči k vidění a uši k slyšení, ať mění naše srdce.
Potřebujeme to pro náš osobní život s Bohem, ale i spolu navzájem.
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v srpnu
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu. Setkání jsme začali zamyšle-
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ním z knihy O. Chamberse na text Lukášova evangelia (kapitola
20, verš 10), a poté jsme se společně modlili.
Diskutovali jsme o tom, jak dále pokračovat v otázce hledání a
volby kazatele- schválení kandidátky, volby, s tím spojené termíny
atd.
Naplánovali jsme program na září a první říjnovou neděli. Třetí
zářijovou neděli bude sborové shromáždění, kde se bude schvalovat kandidátka pro volbu kazatele.
Setkání uzavřel modlitbou br. Karel Kuc.

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Skautský tábor
Týden na táboře byl opravdu krásný.
Sami jsme si vařili a chodili do vodárny pro vodu. Proud tam byl opravdu
silný. Proto jsme se vrátili většinou celí mokří.
Každý den byl jiný, než ty
ostatní. Z kvízů jsme se
dozvěděli zajímavé věci,
vyrobili si helmy, štíty a
meče, měli jsme souboje a
drželi bobříky.
Denně jsme si četli Bibli a
zamyšlení, modlili se a večer u táboráku slyšeli svědectví lidí, kteří se rozhodli
pro Ježíše.
Krásný a slavnostní byl večer u slibového ohně. Slíbili jsme, že budeme
žít skautským životem.
Po celý týden jsme zažívali nějaké věci. Jednou jsme měli dokonce i svítivé záchody, když tam spadla baterka, nebo bobříka mlčení pokaženého
po pěti minutách.
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Všichni jsme si tábor užili a těšíme se na ten další.
---Nejvíc se mi na skautském táboře v Holanech líbila etapová hra podle
příhod Vikinga Vika. To byl malý kluk, který neměl zas až tolik síly, jak
by si jeho táta náčelník Vikingů přál, zato dokázal všechny přelstít svým
důvtipem. Podle jeho vzoru jsme se i my pokoušeli zdolávat všelijaké
překážky při jednotlivých hrách a vynalézat nebo vyrábět různé užitečné
věci. Svoji šikovnost jsme využili při výrobě papundeklových helem, štítů a mirelonových mečů a vzápětí jsme tuto výzbroj odzkoušeli při vzájemných bitvách. Nikdo nebyl zraněn, tedy se osvědčila naše zručnost.
Sestavili jsme také mlýnky na mouku do potoka, ušili si speciální skautské turbánky na šátek z březové kůry a postavili několik válečných vikingských kůrových lodí. Některé věci se ale přesto nepovedly, třeba
přenášet papír uchycený mezi horní ret a nos se nám vážně nedařilo.
Schválně si to i vy doma zkuste, jestli budete lepší než skauti z Brniště!
Jako správní Vikingové jsme každý večer rozdělali oheň, kde nám ti
starší z nás vyprávěli o všech
možných i téměř nemožných
svých zkušenostech, které zažívají na své cestě s Bohem. Tenhle
tábor byl po všech stránkách duchovní, duševní i tělesné, jak
se na YMCA tábor sluší a patří velmi inspirativní.
---A nezbývá než dodat, že se děti
učily starat se o sebe ve všech směrech a šlo jim to velmi dobře: počínaje hygienou, přes obstarávání zásob pitné vody a dřeva až po vaření
lahodných pokrmů v polních podmínkách. Tužíme se dle skautského
hesla Buď připraven!
Skauti z YMCA oddílu Gruniště

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název:
Autor:

Zničte to nebo to zničí vás...

Libor Michálek

Pohled do zákulisí financování politiky. Mgr. Libor Machálek je český
ekonom a politik známý kritikou a odhalováním korupčních praktik.
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V knize zahlédnete část státu zevnitř jako mašinu na okrádání spoluobčanů, kterou odborně řídí státníci - až vám možná zatrne, kam se podělo
národní cítění. Kniha vyšla už v r. 2013, ale možná jste ji někteří ještě
nečetli.

Název:

Bůh mezi Zulu

Autor:

Dr. Kurt E. Koch

Kniha pojednává o probuzení na území kmene Zulu v Jihoafrické republice. Luterský farář Dr. Koch na svých cestách, při kterých se věnoval poznávání probuzení, navštívil na sto zemí. V Africe sledoval zejména probuzení mezi Zulu. Na stránkách této knihy se setkáte se jménem Ergo
Stegen. Tohoto muže si Pán Bůh zvlášť posvětil pro zvěstování evangelia
mezi kmenem Zulu.
Něco pro pobavení dětí:

Název:

Nezbedův humor

Autor:

Sebrala a vydala redakce dětského
časopisu NEZBEDA

Ukázka:
Ptá se babička vnoučka: „Tak co Fanoušku, chodíš rád do školy?“
„Chodím, babičko. A ze školy taky. Akorát to mezi tím mě nebaví.“
R. Kucová

OZNÁMENÍ
Podzimní úklid
modlitebny a přilehlého pozemku
V sobotu 30. 9. 2017 od 9 hodin se uskuteční podzimní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě a podobně. Všichni, kdo
máte pro tuto práci zdraví a sílu, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.

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

Jiří Jíra
Lukáš Kuc
Karel Kuc
Martina Matysová
Lukáš Kuc
Jiří Jíra
Martina Matysová
Karel Kuc nebo host

Nedělní škola
pro děti
3.9. Požehnání do nového školního roku 2017/18
10.9. Rodinné bohoslužby
17.9. NŠ: Jak se chovat k Bohu
Kamila a Vítek
dorost: Bůh říká: „Kristus je Odpověď“ 3
Tomáš
24.9. NŠ: téma bude upřesněno
Aleš a Lukáš
dorost: Bůh říká: „‘Kristus je odpověď“ 4
Hana
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
???

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 20.9. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Skupinka u Kucových:
-

Pixit
pátek 17:00
1.9. 8.9. sdílení, org. domluva, zpěv, modlitby, hry
Občerstvení: Martina
15.9. dle domluvy
22.9. dle domluvy
29.9. dle domluvy
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KDY, KDE, CO?

AKCE SBORU:
Neděle 10.9.
Neděle 10.9.
Středa 13.9.
Neděle 17.9.
Neděle 1.10.
Neděle 8.10.

Zkouška dětí z NŠ 8:55
Rodinné bohoslužby
Setkání staršovstva v 19:00
Mimořádná sborová hodina po skončení bohoslužeb
Rodinné bohoslužby, společný oběd, sborová hodina
Díkůvzdání v 15:00

DALŠÍ AKCE:
22.-24.9.

Lužická sedmička

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME

Narozeniny tento měsíc

slaví:
7.9.

Milada Korolusová

11.9.

Květa Kupková ml.

12.9.

Ondřej Matys

17.9.

Hana Kucová

18.9.

Ema Jírová

24.9.

Růžena Krnáčová

26.9.

Beata Jírová

29.9.

Václav Kouřimský

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 28.9.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:
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