5. LEDNA 2020

BYSTERÁČEK
VERŠE NA ROK 2020
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl
věčného života, k němuž jsi byl
povolán a k němuž ses přihlásil
dobrým vyznáním před mnoha
svědky.
1. Tim 6:12
sbor Dobruška Iz 40:31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez
umdlení.
staršovstvo Bystré Pláč 3:26 Je dobré, když člověk potichu čeká na
spásu od Hospodina.
staršovstvo Dobruška 1. Sam 12:24 Jen se bojte Hospodina a věrně
mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
Engedi Iz 48:18 Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj
pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny
Pampelišky Ef 5:15-16 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste
si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento
čas, neboť nastaly dny zlé.
Besídka Jer 31:25 Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící
ukojím.
Royal Rangers Ab 3:17-18 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 ke chvále Boha, který je má spása.
Royal Expedition 1.Sam 16:7 Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď
na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl.
Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima,
Hospodin však hledí na srdce.”
K2 Fil 2:3 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v
pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Everest 1. Tes 5:8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme
si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
Diakonie Ž 34:20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho
však ze všeho vysvobodí.
Awana Gal 6:9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li,
budeme sklízet v ustanovený čas.
Hudebníci a zpěváci 1. Jan 4:18 Láska nezná strach; dokonalá láska
strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel
dokonalosti v lásce.
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Modlitby

nemocní:
Miroslav Patera, Melita;
nejstarší generace;
volby do staršovstva;
Legoprojekt; naše misie,
hospic;
politická situace v ČR;
svět:
požáry v Austrálii;
vztahy Irán-Izrael-USA;
nezasažené národy
evangeliem
Narozeniny
2.1. Machová Eva
4.1. Hospodský František
4.1. Kalenská Mariana
4.1. Vašíček Štěpán
5.1. Vašíčková Lucie
8.1. Pírová Ivana
9.1. Mrázková Kristýna
12.1. Smolová Jiřina
13.1. Rubeš David
18.1. Cvejn David
19.1. Hejzlar Adam
20.1. Rejzek Karel st.
22.1. Paseková Amálka
26.1. Hejzlarová Markéta
28.1. Vašíčková Magdaléna
28.1. Dekovová Ladislava
28.1. Rubešová Marta
28.1. Světlík David
29.1. Veselý Jan
29.1. Vašíčková Bohdana
29.1. Diblíková Věra
30.1. Nejman Jan

PRAVIDELNÉ aktivity a
mimořádné události
po - 15:30 AWANA pastorační centrum Dobruška
út - 18:30 biblická hodina Elada
čt - 19:00 zpěv
pá - 15:30 Royal Rangers a Royal Expedition
so - 18:00 K2 mládež - Domeček
Biblická hodina v Dobrušce: 8.1. a 22.1 19:00
Biblická hodina v Čánce: 22.1. v 17:30
Termín staršovstva: 13.1.
======
LEGOPROJEKT - 9.1.-12.1. ELADA
VÝCHODOČESKÁ HOUBA - 24.1.- 25.1. Elada - téma Komunikace Míša a Roman Touškovi

Chyby mých bližních
(převzato z neznámé knihy)

Jak se dívám na chyby svého muže, své ženy, svého otce a matky, svých dětí? Na chyby svých kolegů,
spolupracovníků, svých spolužáků, sousedů? Rozuměj mi dobře! Chyby lidí, které osobně neznám,
chyby, které zblízka nevidím, ty mě nezraňují, ani nebolí, o ty zde nejde. Ale jde o chyby a slabosti lidí,
kteří jsou mi blízcí, které mám rád a s nimiž denně žiji a pracuji. Když už jsem tedy odhalil, přetřásal a
posuzoval chyby těchto lidí, pak je také načase, abych se podíval i do svého srdce. Láska se zdá pak
nějak pochroumaná. V žádném případě není třeba, abych byl k chybám druhých slepý.
Ale jestliže opravdu miluji, pak nevidím tolik chyb a slabostí.
V tomto ohledu zůstává láska vždycky trochu slepá. Když však láska a přátelství chřadnou, vytrácí se i
tato sympatická slepota. Všechny tyto nevyhnutelné lidské slabosti mě zlobí stále víc a více - u
druhých. Chyby se pak stávají stále větší a těžší. Skoro to vypadá tak, jako by každý den o kousek
povyrostly. Moje oči se staly zlé a nakonec vidím všechno černě. Chyby a slabosti. Hnusné věci.
Mám dvě oči,
vzácné jako drahokamy,
ústa k pískání,
zdraví,
které se nedá ničím zaplatit.
Pane, to mi stačí.
Mám slunce na nebi,
střechu nad hlavou.
Mám práci pro své ruce.
Mám prostřený stůl,
abych se najedl,
mám lidi,
abych je miloval.
Pane, to mi stačí.
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