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 EDITORIAL 
 Náš novoroční verš: Žalm 103:13 – Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kteří se ho bojí.  
         Jsem si jistý, že nás tento verš nenabádá ke strachu, ale k úctě a bázni Boží. Bát bychom se měli důsledku zla, které přináší skutky lid-ského sobectví a svévole.          Bůh není zlý, mít bázeň Boží znamená být pokorný při vědomí, že On je Stvořitelem ži-vota, a my jsme jen křehké stvoření. On je na-ším Otcem, který se slitovává a nečeká s po-trestáním za každé naše přestoupení. On nás miluje a to tak, že poslal na svět svého Syna, aby nás svou spravedlností očistil a vrátil nám ztracenou svobodu.          Koho my máme rádi, toho se nemusíme bát. Strach, ten vládne tam, kde chybí láska…  

         Milá sborová rodino, i já bych vám všem rád na prahu nového roku popřál plnost Bo-žího požehnání, hodně radosti z Božích darů, moudrost při jejich užívání a radost při spolu-práci na záchraně ztracených… 
 Pavel Přibyl 

   AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
         Milí přátelé, tak nám končí další kalen-dářní rok, který byl pro nás ve svém závěru plný nejrůznějších akcí. Číňané oficiálně vá-noce a Silvestr neslaví, ale jelikož se byznys musí točit, tak Peking byl vánočně bohatě vy-zdobený, všude se hrály americké koledy a ob-chody byly plné vánočního zboží.          Předvánoční čas pro nás začal třetím čtvrtkem v listopadu, kdy jsme byli pozváni k našim americkým přátelům na slavnostní   

   
  večeři k Díkuvzdání. Tento svátek patří v USA k nejoblíbenějším a podle tradice se schází ši-roká rodina nebo přátelé ke slavnostní večeři. Ono to dává smysl, že se na večeři pozve hodně lidí, protože jedna rodina by toho kro-cana neměla šanci sníst . Tento svátek se slaví na počest poutníků, kteří původním oby-vatelům Ameriky přinášeli křesťanství. V domě našich přátel se sešlo šest rodin a byl to krásný večer strávený s našimi přáteli se sboru. Tam jsme se také domluvili, že další se-tkání bude u nás se zpíváním vánočních písní. Všem se toto setkání u nás líbilo a řekli nám, že to je poprvé, kdy si takto před vánoci spo-lečně zazpívali koledy. 

         Také s našimi českými přáteli jsme se před vánoci sešli, a sice přímo na Mikuláše. Aby ten pocit domova byl pro české děti co nejintenzivnější, tak během večera dorazil Mi-kuláš s andělem a čertem. Oproti všem naa-ranžovaným Santům v celém Pekingu to byla příjemná změna. I na tento večer jsme s Pa-vlem připravili české koledy a velkou část ve-čera jsme strávili zpíváním. Já jsem hrála na klavír, Pavel na housle a další přátelé na příč-nou flétnu a dvě kytary. Těší mě, že Češi mají k té muzice stále ještě blízko. To se také po-tvrdilo během oficiálního vánočního kon-certu, který byl uspořádán v sídle VW Group China v centru Pekingu. Asi 20tičlenný sbor namíchaný z německých a čínských zpěváků 
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doprovodil orchestr sestavený pouze z Čechů. Naše rodina měla tu možnost si také zahrát a byl to hezký předvánoční zážitek. 
         
         Vánoce jsme letos zažili zcela netradiční, a sice na dovolené v Indonésii na ostrově Bali. Příjemné vystupování lidí, jejich všeobecná základní znalost angličtiny, mnoho hinduistic-kých a budhistických chrámů, přírodní krásy, jízda na slonech, koupání v divokých vlnách in-dického oceánu – to všechno nás nadchlo. Ale stejně se nám zastesklo po domově a po vá-nočních rodinných setkáních u nás na Brad-leci. Ty svátky bez našich rodin jsou smutné. 
        Vstoupili jsme do nového roku 2016, do kterého Vám všem chceme popřát hodně po-hody, zdraví, spokojenosti v rodinném i pro-fesním životě a nad tím vším Boží vedení a po-žehnání! 
 Z Pekingu srdečně zdraví Böhmovi 
 VSTUPUJEME DO NOVÉHO ROKU 2016 
         Píše se rok 2016 a většina z nás bilancuje rok minulý.  Přemýšlíme o tom, co nás v životě potkalo, co se nám povedlo, případně nepo-vedlo, komu jsme pomohli, jak jsme obstáli v našich vztazích. Díky Bohu, že nad každým z nás se laskavě skláněl náš milosrdný Bůh, a že jsme se k němu mohli kdykoliv utéci o radu. Život sám přináší rady, o které bych se  s Vámi chtěla podělit, a které jsou životem prověřeny. Jsou to následující doporučení:  
 • Žij život, jako by každý den byl ten poslední • Miluj bez podmínek • Nepal za sebou mosty • Slušnost nic nestojí • V každém je kousek dobra, jen ho najít • Nejlepší věci v životě jsou zadarmo • Na konci každého tunelu je světlo • Čas zhojí všechny rány • Přestaňte se strachovat 

        Jednou z věcí, které lidé nejvíc litují, jsou  přílišné obavy. "Kéž bych se s věcmi tolik netrápil!" tak by se dal shrnout většinový po-vzdech.  A poučení z něj: Nestresujme se příliš tím, co přijde! 
         Nesmyslné hloubání nad věcmi, jež nedo-kážeme ovlivnit, nikam nevede, jenom otra-vuje život. Většinou se ani nestane to, čeho se nejvíc obáváme.  
         Rok 2016 je pro každého z nás také novou příležitostí věci napravit, uspořádat, dát na-šemu životu nový směr. Mým přáním je, aby každého z nás provázelo po celý rok Boží slovo – slovo, které je prověřeno věky. Je to slovo našeho Otce, který nám rozumí a miluje nás.  
 Jiřina Krejzová 

  

IRSKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
         Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji, ani to, aby tvá další cesta byla samá růže a aby po tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezakusil žádnou bolest - ne nic z toho ti do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost tě činí zralým. 
 Mé přání tobě zní spíše takto: 
         Kéž bys byl vděčný a navždy uchoval ve svém srdci vzpomínku na dobré věci, které tě v životě potkaly; abys vždy statečně obstál v každé zkoušce, i když tvrdě spočine na tvých ramenou kříž a utrpení a když vrchol, ke kte-rému je třeba vystoupit, se zdá nedosažitelný a světlo mizí v tmách, aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, pokoj, lásku a sílu v duše těch, k nimž tě pojí láska; abys měl vždy přítele, jež je opravdový a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá dů-věry, když ti síly slábnou a chybí ti světlo; 
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aby v radosti i bolesti provázel tě stále lásky-plný úsměv a přítomnost toho, který se z lásky k nám stal Dítětem. 
           NAROZENINY V LEDNU OSLAVÍ: 
                         Dana K. -      14. 1.                    Daniel N. -      23. 1.                Karel  V. -      28. 1. 
                       
                        Adélka S. -      09. 1.                   
 Všem oslavencům přejeme ze srdce hojnost Božího požehnání, stálé zdraví a naději v brzký návrat našeho Pána Ježíše Krista. 
  
 
 PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ SBORU ZA MĚSÍC – PROSINEC 2015 
 Sbírky pro potřeby sboru        2 109 Kč Na fond oprav     1 104 Kč Zvláštní dary pro sbor             50 055 Kč Podpora sborové misie    1 308 Kč Dary 13. soboty       1 670 Kč Podpora misie skup. Lipník    1 076 Kč 
  
  KŘESŤANSKÉ AFORISMY 
 • Křesťan, který si nevyhradí čas pro modlitbu, brzy už nemá žádný čas k modlení. 
 • Poznat pravdu není těžké - mnohem obtíž-nější je vyznat se v těch, kteří ji zvěstují. 
 • Radost začíná v té chvíli, když se pokoušíš štěstí darovat, místo toho, aby sis je podržel pro sebe. 
 • Bůh je nedostupný, ale přítomný.  
 • Aby se člověk mohl změnit, musí ho někdo přijmout takového, jaký je. 
 • Čím lépe znáte Boha, tím hůř se vám o tom povídá… 

 
  

 Úterý 12. ledna v 18:00 hod. 
 KLUB ZDRAVÍ – O PŘEDSUDCÍCH V JÍDLE I V ŽIVOTĚ, ANEB MÁM ODVAHU NAHLÉD-NOUT SÁM NA SEBE? 
 Na prvním se-tkání nového roku si budeme povídat o nega-tivním vlivu předsudků ve stravování a dalších oblastech společenského života. O hledání odvahy při-znat si, jak nás ovlivňují. Přednášku s diskusí povede Karel Vasilek. 
 
 Vstupné - dobrovolný příspěvek  

 Čtvrtek 14. ledna v 18:00 hod. 
 FILM – PLAST, OPRAVDOVÁ MOŘSKÁ PŘÍŠERA  
 

  Velmi zajímavý filmový dokument, který pojednává o koncentraci plastového od-padu v oceánech. Jedním z postižených míst, kam se vyplavuje spousta plastového odpadu je Havajské souostroví, na který se dostává plastový odpad po 4000 km pouti oceánem z pobřežních míst akvakultury Asie a Ameriky.  
 Enviromentální aktivisté několika ex-pedic, které vede oceánograf Nikolai Maxi-
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menko a biolog Marcus Eriksen v jižním Paci-fiku testují koncentrace plastového odpadu a docházejí k velmi závažným výsledkům. Ná-zor, že plast je čistý a bezpečný byl pouze mý-tus, říká japonský chemik Hideshige Tagada.     
                 Plast zanechává nebezpečné chemické stopy a syntetické hormony. Drobné kousky plastu lze najít v trávicím traktu většiny moř-ských ptáků, ale co je ještě horší, dostává se i do potravinového řetězce. Malým rybám se přes žábry dostávají do trávicího traktu drobné částice plastů včetně toxinů, které se na ně váží až do tkáně jejich organizmu. Malé ryby jsou pojídány většími, které pak pojídá člověk. Zapůjčeno z MŽP pod názvem Ekofilm. 
 Film 53 min. český dabing 
 Vstupné dobrovolné  

 Středa 20. ledna v 18:00 hod. 
 NÁŠ HODNOTOVÝ ŽEBŘÍČEK 

 Diskusní téma o hodnotách, které jsou důležité pro člověka v každé době, povede Karel Vasilek.  Vstup volný  
 Úterý 26. ledna v 18:00 hod. 

 KLUB ZDRAVÍ – KUCHAŘSKÉ TRIKY, OCHUCO-VÁNÍ A SERVÍROVÁNÍ 
 Náš starý zná-mý kuchařský praktikant a přednášející - Roman Uhrin, zapojí všechny naše smysly a na závěr i ty chu-ťové. Máme se na co těšit!  Vstupné - dobrovolný příspěvek  
 

Čtvrtek 28. ledna v 18:00 hod. 
 FILM - ÚTĚK NA TAHITY A JEHO OSTROVY 
 

  Film nabízí nevšední pohled na jednu z nejkrásnějších míst na Zemi. Jaká je dnešní po-doba ostrovů, které se již před dvěma stale-tími proslavily úchvatnou přírodou, magic-kými rituály a tancem plným nespoutané vášně? Vzrušující setkání autorů s inteligent-ními žraloky boří mýty o krvelačných predáto-rech a líčí nezapomenutelné dojmy z prvních setkání s těmito vládci hlubin. Poetické ladění, ale i akční záběry predátorů, přibližujících se často na dosah, vzbuzují v divácích mnoho asociací s vlastními prožitky. Harmonické souznění obrazu, hudby a komentáře posky-tuje nevšední intimní zážitek. Útěk na Tahiti provází diváka nenásilně, ale přesto naléhavě při pokorném vstupu do nádherného chrámu matky přírody. Film vznikl na ostrovech Fran-couzské Polynésie (Společenské ostrovy – Ta-hiti, Moorea, Raiatea, Taha, Huahine, Mau-piti, Bora Bora).  Český film 52 minut, režie Libor Špaček   Vstupné dobrovolné 
 


