29. ZÁŘÍ 2019

BYSTERÁČEK
Návštěva ze sboru z Písku
28. - 29. září proběhla u nás ve sboru milá návštěva
Déle plánovaná návštěva konečně proběhla :-). Po dvou letech, kdy jsme byli
s pěveckým sborem jako hosté v CB Písek a Elimu jsme mohli pohostit cca 45
hostů. V sobotu jsme jim ukázali Eladu, prošli se ke Kameni Smíření, pověděli
o historii našeho společenství, pohostili je a rozebrali si je domů na noc. V
neděli nám posloužili kázáním, svědectvím, hudebním doprovodem. Po
společném obědě odjeli, před cestou zpět ještě navštívit skalku v Sedloňově.
Jak je obohacující společné sdílení!

Modlitby

nemocní:
Milič Světlík; Melita;
Miroslav Patera;
Pavel Motyka;
iránští křesťané získání azylu;
pronásledovaní;
politická situace v
ČR; naše misie,
hospic

Narozeniny

Výzva na každý den:

1

2

3

MILOVAT LIDI

CHVÁLIT BOHA

SDÍLET KRISTA
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Pravidelné aktivity
út - 19:00 biblická hodina - Život krále Davida! Velmi inspirativní postava! Připojte se.
čt - 19:00 zpěv
pá - 15:30 Royal Rangers
so - 18:00 K2 mládež - Domeček
Biblická hodina v Dobrušce:
9.10 a 23.10 biblická hodina v 19h Domeček
Biblická hodina v Čánce: 30.10.
Biblická hodina v RK: 10.10. 24.10.
Termíny staršovstva: 14.10.; 4.11.; 18.11.;
9.12.

Mimořádné události
JEŠTĚ DNES 29.9. POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST
NAVŠTÍVIT VÝSTAVU HUB V AROCHA. OD 13 DO 18 HODIN.
6.10. neděle Den díkůvzdání; slavení Večeře Páně
od 7.10. probíhá Burza školky (info L. Pátková,L. Grulichová)
10.10. seniorátní setkání kazatelů v Dobrušce
20.10. zájezd do sboru do Černošic (kazatel Petr Grulich). bohoslužba začíná v 9:30. Ideální vyjet v 6h
ráno, cesta by měla trvat 2,5h (nedělní Praha by měla být dobře průjezdná), plus přičíst 0,5h rezervu.
Proběhne nedělní bohoslužba v naší režii :-) a jsme všichni zvaní k polednímu pohoštění. Odpoledne
bude možnost dle zájmu navštívit Karlštejn (12km daleko od sboru).
25. - 27.10 BRODFEST
Výzva pro všechny muže, bez omezení věku! Připojte se k chystaným skupinám KMB - Každý muž
bojovníkem. Opravdu výborná možnost růstu v duchovním životě, sdílení se v malých skupinkách, žití
Božího slova v každodenních chvílích. Opravdu není potřeba nic připravovat, cítit se “nedostatečný”.
INFO Jenka H. nebo Tomáš C. www.kmbcr.cz

Hovory u hranatého stolu aneb Exit 316
Pojďme si popovídat o tématech dnešních lidí. Otázek bývá mnoho, nalezneme odpovědi? A co na to
tak zvaná kniha knih, tedy Bible? Má k tomu co říci, nebo je již zastaralá? Diskuzní klub nejenom pro
studenty. Každé úterý od 16 hod. v Domečku Začínáme 1. 10. 2019
Chystaná témata:
1. 10. Jiná dimenze - Exodus 20:2
8. 10. Konflikt - Matouš 6:21, 22
15. 10. Odpuštění - Matouš 18:21, 22
22. 10. Láska - Matouš 22:37-40
29. 10. Přátelství - Kazatel 4:9, 10
(Iniciativa br. Jirky Vintery. Prosíme o modlitby za tuto aktivitu.)
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Krmte hladové - Perfektně to vyšlo
Zajímavou zprávu vyvěsila na svém FB profilu Kendra Lange Doutt, Američanka působící jako
misionářka v Nikaragui. Mimo jiné koordinuje potravinovou pomoc Feet The Hungry v Nikaragui pro
asi patnáct tisíc dětí. Využívá k tomu rozsáhlou a skvěle organizovanou síť malých distribučních
center. Díky ní se jídlo dostává do dětských bříšek i v nejzapadlejších koutech nikaragujské džungle,
v chudinských čtvrtích, kde církve dávají oběd dětem na ulici, v církvích blízko smetišť, kde se děti
živí přebíráním odpadků. A to vše i navzdory nedávným nepokojům v Nikaragui.
„Minulý týden jsme měli příležitost posloužit dětem
v našem potravinovém programu pro mladé. Vždycky
mě naplní nadšením, když ty mladé vidím. Zastavili jsme
se na návštěvu u naší kamarádky Esperanzy, která je už
skoro třicet let vdova a vzala si do svého prostého
domova pět sirotků. Neměla žádnou práci, ani rodinu,
ale přesto poskytla přístřeší a lásku opuštěným dětem.
Denně posílá děti pro teplý oběd, který dětem vaří v
našem potravinovém centru, ale ona sama pro sebe těžko
shání jídlo a většinou trpí hlady. Když jsme vstoupili do
jejího domu, rozplakala se a děkovala nebeskému otci, že
vyslyšel její modlitbu. Objaly jsme se a ona mi vyprávěla,
jak minulou noc se v posteli modlila, aby nás přivedl. Nejedla už dva dny a byla velmi zesláblá. Péče o
děti pro ni byla stále namáhavější, přesto nepřestala vykonávat běžné domácí práce a starala se o děti.
Je to krásná duše a miluje Boha z celého srdce. Její víra mne v mnohém inspiruje. V roce 2012 jsme
ji seznámili s Ježíšem a nyní, o šest let později si ji Bůh použil ke službě mně. Jak jsem se rozhlížela
po jediné místnosti jejího domova, všimla jsem si, že tam nemá vůbec nic k jídlu, dokonce ani vodu a
ani zrnko soli. Zeptala jsem se, kam ukládá rýži a jeden z jejích chlapců přinesl velkou pánev. Byla
úplně prázdná. Ani zrnko rýže na dně nezůstalo. Chvíli jsme si povídaly o dětech a pak jsme vyrazili
do obchodu na rohu nakoupit rýži. Díky našemu kamarádovi Edinboro Chi Alpha jsme měli peníze
právě pro takovouto naléhavou výpomoc. Chtěli jsme koupit tolik rýže, abychom naplnili její pánev.
V obchodě na rohu měli šest různých balení rýže. Požádala jsem dva z našich studentů, Raula a
Josefa, aby odhadli, kolik rýže máme koupit. Nikdo z nás si nebyl jistý. Dohadovali se a já jen myslela
na to, že chci, aby byla pánev plná až do vrchu. Nakonec jsem ukázala na největší pytel rýže a doufala
jsem, že to bude přesně. Prodavač pytel zvážil a řekl, že ještě půl kila přidá, aby váhu zarovnal.
Nezdálo se mi to. Měla jsem dojem, že takhle je to přesně dost. Vrátili jsme se do Esperanzina domu a
začali jsme sypat rýži do pánve. Chvíli to vypadalo, že se do pánve všechna nevejde, ale když z pytle
vypadlo poslední zrníčko rýže, byla přesně plná po okraj. Kdybychom si nechali přidat ještě to půl kilo,
rýže by se do pánve nevešla. Takhle to bylo úplně přesně. Byli jsme překvapení, jak se Bůh stará i o
takové detaily. Zdálo se nám to jako osobní Boží požehnání pro jeho dceru. Napadl mě verš
z Lukášova evangelia: „Jakou cenu má vrabec na vašem trhu? Pár haléřů. Vidíte, a ani na jednoho
z nich Bůh nezapomene. Jak by tedy mohl zapomenout na vás? On ví i to, kolik máte vlasů na hlavě.
Proto se nebojte, vás si Bůh váží daleko víc, než mnoha vrabců dohromady.“
Pak jsme se všichni společně modlili a děkovali Bohu za jeho zaopatření. Když jsme se modlili, slyšela
jsem, jak má sladká přítelkyně pláče. Ztichla jsem a naslouchala její modlitbě. Vzlykala a mluvila:
„Děkuji ti, Otče, že jsi mě slyšel. Děkuji ti, že jsi mi odpověděl. Vždycky zařídíš, že to perfektně vyjde.“
Rozplakala jsem se taky. Já jsem nikdy neměla hlad a nikdy jsem se nestarala o pět sirotků bez
podpory a bez prostředků. Umíte si to představit? Já ne. Bůh vybral mne, mé přátele i vás, kdo
přispíváte na pomoc hladovějícím, abychom spolu byli odpovědí na její prosby. A perfektně to vyšlo.“
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Různé zprávy
Na staršovstvu 23.9. se mimo jiné hovořilo o chystaném poděkování fy Kerson za výstavbu Elady (6 let
bez reklamace!). Martina Piskorová přišla s touhou nějakým způsobem posloužit evangelium lidem v
Třebechovicích - jsme za to rádi a hledáme nějakou formu. Prosíme o modlitby za naši službu lidem
kolem nás. Kazatel Tomáš C. pojede na vizitaci Smíchovského sboru. Staršovstvo podporuje touhu
Jany Pavlíčkové o zapojení do projektu Krmte hladové.
Kazatel Tomáš prosí s delším předstihem všechny bratry a sestry, kteří budou ochotni vstoupit do
kandidatury služby starších sboru (stávající mandát vyprší v 1.Q 2020) ať v modlitbách prosí Pána
Boha o povolání do této služby. Čas utíká rychle. :-)

Svědectví
Co teď a co dál
Od ledna 2019 jsem vystoupil z pracovního procesu firmy KBA-Grafitec, stal se ze mne tedy
důchodce. Strávil jsem zde neuvěřitelných 45 let. Je to velký kus života, který byl na jednu
stranu zajímavý, svým způsobem někdy monotónní, ale především velmi barevný. Během té
cesty jsme spolu s mojí rodinou procházeli různými situacemi. Některé byly krásné a
radostné, ale byly i chvíle a okolnosti, ve kterých jsme museli jít těžkostmi i bolestí. Myslím,
že nějak podobně to zažívá většina z nás, možná ti citlivější o něco víc a hlouběji. Jsem velmi
vděčný za svoji manželku, která je mi vskutku pomocí, oporou a často i povzbuzením v mých
někdy chmurných chvílích. Ona to ví sama nejlépe.
Když člověk vstoupí z plného dlouholetého pracovního nasazení do období, kdy nemusí jít
večer brzy spát a naopak ráno vstane, když už se mu nechce déle pobývat v posteli, tak to je
opravdový zlom. Je to veliká změna pro tělesný, duševní a možná i duchovní život.
Neženu se znovu a dál do nějakého zaměstnání, ale promýšlím to, jak je to napsané v úvodu
mého článku.
Co teď a co dál. Přemýšlím nad svým uplynulým životem, co jsem kdy a kde udělal dobrého a
naopak co jsem někde i pokazil. A ptám se sám sebe, ale především Toho, který je Pánem
mého života, zda to, co jsem pro Něho mohl kdy udělat, zda je to všechno?
Že jsem spoustu let vedl pěvecký sbor, že doprovázím při společném zpěvu, že působím tolik
let ve staršovstvu, občas se pomodlím, že někdy mluvím s lidmi o víře. A tak se znovu ptám:
„Pane, to je vše co jsem pro Tebe mohl udělat, víc ti nemohu dát“? Nebo obráceně: „Chceš po
mně ještě něco“? Mám snad někde ještě nějakou ulitou hřivnu, kterou jsi mi svěřil a já ji
zahrabal? Je mi blízké být s těmi, kteří jsou nějakým způsobem buď sami,nebo v nelehkých
situacích, mluvit s nimi,naslouchat jim a modlit se s nimi.
Modlím se i sám za sebe: “Pane ukaž mi cestu po které mám teď jít“. Modlím se za naši
generaci, za nás, kteří vyznáváme Krista, jako svého Pána a jdeme mnoho let za ním,
abychom ten čas, který zde ještě máme, nepromarnili, ale dávali do služby Tomu, který je
toho hoden a kterému chceme patřit a důvěřovat. On je Pán pánů a Král králů, Jemu patří vše
co máme a co je kolem nás.
Kéž Jemu samému i skrze můj a naše životy vzejde sláva a čest.
Daniel Světlík
Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, on v nás působí to, co
se mu líbí, skrze Ježíše Krista.
Židům 13:20
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