Zpráva za starší sestry sboru BJB Aš
Naše setkání jsme měly ve středu v 18 hod. jednou za 14 dnů ve sboru. Schází se nás obvykle
6, někdy jen 3 jindy 10. Občas mám mezi sebou i návštěvu.
Při našem sejití se zamýšlíme nad různými tématy. V tomto roce jsme pokračovaly ve čtení
knihy „Biblické ženy“. Někdy jsme si přečetly články a zamyšlení z křesťanských časopisů,
o kterých jsme diskutovaly. Zpíváme písně, sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme slyšely
nebo četly v uplynulých dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor, za nemocné.
Posloužily jsme spolu s mladšími sestrami při Světovém dni modliteb. Při Světovém dnu
modliteb baptistických žen, starší sestry pomohly zpívat. Během roku některé sestry slouží
básněmi a zpívají v pěveckém sboru. Jedna sestra pravidelně navštěvuje Léčebnu dlouhodobě
nemocných. Pomáháme při přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech a
návštěvách.
V letošním roce jsme daly malý dárek jednomu děťátku, které Pán Bůh přidal do našeho
sboru.
Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok.
Za starší sestry: Dana Žibrická
V Aši 23. 2. 2017

Zpráva o setkáních sester za rok 2016 v Blansku
Sestry v blanenském sboru se setkávají dále 1x měsíčně v našem domě - ve sboru. Náš sbor je
maličký, je nás osm sester, z toho jedna sestra je upoutána na lůžko. Tuto sestru ostatní dle
možností navštěvují.
Každé naše setkání má na starosti jiná sestra, včetně vybírání tématu, slova, zajištění
občerstvení a přípravy místnosti před setkáním.
Scházíme se v radostné a přátelské náladě s očekáváním na Slovo Boží, které je vždy pro nás
připraveno. Ve světle Božího Slova potom diskutujeme na dané téma a sdělujeme si vzájemně
svoje zkušenosti na cestě víry, modlíme se.
Protože žijeme ve světě, prochází také každá naše rodina nějakým soužením, trápením nebo
bolestí. Proto jsme si řekly, že každá sestra se může s důvěrou obrátit na jinou sestru ve sboru,
které důvěřuje a sdílet s ní svoje bolesti, modlit se a prosit spolu Pána Ježíše o pomoc. Tuto
službu sestry radostně přijaly a počítají s ní.
Navíc můžeme svoje bolesti, pokud uznáme za vhodné, přednést v nedělním shromáždění
před celým sborem a prosit o modlitby. To také činíme a o svých bolestech mluví některé
sestry otevřeně. Koncem loňského roku odešel náš bratr kazatel Michal Petratur do Vikýřovic
a sbor si zvolil nového bratra kazatele Milana Kerna. Děkujeme za něj Pánu Bohu.
Jsem Bohu vděčná za setkávání sester v Blansku, zvláště za přátelství a vzácný soulad nás
všech sester.
To všechno by nebylo možné bez Boží pomoci, Jeho požehnání, dobroty a lásky, kterou
máme v Pánu Ježíši Kristu.
Zprávu zapsala: Marie Horáčková
20.02.2017

Broumov

V roce 2016 jsme se do června scházeli pravidelně každé druhé úterý a dokončili jsme studijní
materiál pro sestry: Hle, váš Bůh. Zúčastňovalo se 4-6 sester. Protože většina sester jsou
důchodkyně s různými zdravotními potížemi, dohodli jsme se, že se nadále budeme scházet
příležitostně.
V listopadu jsme se zúčastnili programu Světového dne baptistických žen, sbírku900,Kč
jsme odeslali na ústředí. Blažena a Draha Hýskovi pokračujeme 3. rok v návštěvě každé úterý
místní oddělení nemocnice LDN. Většinou tam jsou senioři se zlámaninami nebo na doléčení
po mrtvici atd. Je to pro nás vždy výzva jak oslovit, povzbudit, potěšit prostě vystihnout
situaci. Jsme velmi vděčni, že Pán tam chodí s námi a dává pravé slovo v pravý čas. Oficiálně
máme program na aktivizaci seniorů. Jsme dobře přijímáni i personálem, který ví, že jsme
křesťané. Prostě jsme opravdu vděčni, že tam můžeme chodit a sloužit. Kéž je Pán
oslaven.
Draha Hýsková

Zpráva sester z Čjinského sboru BJB
V Čjinském sboru je 9 sester. Své vedení volíme vždy na dva roky. V roce 2016 jsme se
všechny setkaly pouze 3x, o Vánocích, o Velikonocích a během letní konference, kdy se
setkává celý Čjinský sbor. Během těchto několikadenních setkání mají sestry vždy na starosti
jedno shromáždění, které vedou, a také některá ze sester káže. Sestry mají také na starosti
shromáždění konané u příležitosti dne matek.
Kromě osobních setkání se setkáváme 2x za měsíc na skypu a společně se modlíme. Skrze
skype jsme se také shromáždily ke dni Modliteb baptistických žen v listopadu.
Máme také svůj fond, který využíváme k sociálním službám v rámci sboru. Do fondu šetříme
dvěma způsoby. Jednak každý den dáme každá stranou dvě hrsti rýže. A také jako součást
rodinných pobožností oddělujeme část peněz. Peníze z fondu používáme v případě, že je
někdo ze sboru v nemocnici, nebo když se narodí dítě.
Za sestry v Křesťanském bratrském sboru Čjinů,
Cing Suan Nem Buansing

Zpráva za skupinku sester – BJB 1 Cheb 2016
Scházíme se v počtu ca 8-10 sester pravidelně jednou týdně od 16h30.
V současnosti je naším „dnem“ čtvrtek.
Protože se jedná většinou o sestry s malými dětmi, využíváme prostor nedělní besídky, kde si
mohou děti během naší skupinky ve vedlejší místnosti hrát, případně mohou jít na dětský
misijní klub.
Někdy se stane, že jsou děti kvůli nedostatku prostoru během skupinky s námi a „pasivně“ se
jí účastní. Hrají si, ale zároveň velmi citlivě vnímají, když si např. sdělujeme, čím nás Pán
Ježíš provedl.
Na každé skupince si vždy zazpíváme několik písniček, při kterých chválíme Pána Ježíše, kdy
si můžeme uvědomovat jeho velikou milost a lásku.
Naši skupinku většinou vede s. Adél Slámová, někdy ji zastupuje s. Zuzka Boháčková.
Na začátek si vždy vybíráme z různých obrázků nebo barev, podle toho jaký byl náš týden co jsme prožily, z čeho jsme se radovaly, co nás trápí, za co se chceme modlit.
Je opravdu nádherné, že můžeme jedna druhou nést na modlitbách.

V první polovině roku jsme pokračovaly v probírání postav biblických žen. Bylo to opravdu
velmi zajímavé a inspirující -zamýšlet se na nad jejich životy, vidět jejich dobrá i špatná
rozhodnutí, jejich pády i návrat k Hospodinu. Vždycky jsme hledaly, co nám chce Pán Bůh
skrze ně říct do našich životů a vždycky jsme objevily nové věci.
Jelikož jsme „biblické ženy“ stihly dobrat do prázdnin, v druhé polovině roku jsme se
rozhodly, že se budeme zamýšlet nad osobou, osobností Pána Ježíše. Probíráme postupně
Janovo evangelium a snažíme se poznávat různé (často velmi překvapivé) vlastnosti Pána
Ježíše, tak jak jsou v Bibli zaznamenané.
Pak patří čas ztišení. Modlíme se za to, co má kdo z nás na srdci.
Mám vnitřní jistotu, že naše setkání přináší každé z nás opravdu veliké požehnání.
Z iniciativy Adél od nového roku začala fungovat ještě skupinka mladších sester, kterou zatím
Adél vede.
A zároveň jsme se začaly scházet vždy třetí neděli v měsíci od 14h sestry všech věkových
kategorií. Věříme, že se i tato setkání stanou požehnáním pro každou ze sester a možná ještě
další nové skupinky v našem sboru „vyrostou“.
Za skupinku sester B. Bulíková

Zpráva za sestry sboru BJB v Jablonci nad Nisou
V jabloneckém sboru se sestry scházejí již několik let ve skupinkách mladší a starší sestry.
Mladší se rozumí neprovdané ve věku přibližně od 15 do 25 let a starší neomezeně věkem.
Každá skupinka se schází zvlášť, 5 starších sester a 2 mladší sestry +já.
Postupně, jako i v minulých letech, na obou skupinkách probíráme charaktery biblických
ženských postav. Jejich kladné i záporné jednání v určitých situacích popsaných v Bibli,
věříme, že právě tyto jsou v Bibli zaznamenané pro nás ženy, abychom se na nich učily jak žít
čistý a posvěcený život v čistotě a poslušnosti před Boží tváří.
Společně mluvíme o věcech, které prožíváme, modlíme se, rády také zpíváme, vzájemně se
podporujeme v poznávání Boží vůle a povzbuzujeme se k posvěcenému životu ve svatosti.
Vnímáme, jak je důležité pro každou z nás najít svoje místo ve sboru a službu, do které nás
Pán Bůh povolal podle Jeho obdarování.
Máme radost, že po našem vzoru, kdy my máme naplánované odpolední setkání, se začali
scházet i muži bratři ke svému vyučování.
V říjnu jsme měli v našem sboru na návštěvě sestru Mimku Koblischkovou z Odboru sester.
Strávily jsme společně velmi pěkný čas při dopolední bohoslužbě a pak na odpoledním
sesterském setkání. Jsme vděčné, že si pro nás sestra Mimka připravila povzbuzující
zamyšlení z Božího slova a i svoje osobní svědectví.
Službu jako je zajištění občerstvení při různých akcích, nebo přípravu sborových obědů
považujeme za samozřejmost, kterou snad ani není nutné zmiňovat ve zprávě.
Za sestry v Jablonci n Nisou: Olga Husárová
Dne 6.2.2017

Zpráva o činnosti odboru sester ve sboru BJB Karlovy Vary za
rok 2016

V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech sešly 7 krát na svém pravidelném setkání
a 2 krát sloužily při středeční biblické hodině.
V únoru nás navštívila sestra Jiřinka Vimpelová ze Žatce - tajemnice českého výboru sester
BJB. Svými zkušenostmi ze života s Pánem Ježíšem byla pro nás velkým povzbuzením.
V dubnu jsme na svém setkání mimo jiné probíraly možnosti konání konference sester
v příštím roce v Karlových Varech. Čtyři z nás se pak ve dnech 6. – 8. května zúčastnily
konference sester v Bánské Bystrici. Tématem konference bylo: Odpuštění.
Na svém setkání 16. května jsme se sdílely o své dojmy a vyjádřily jednotu všech
zúčastněných v B. Bystrici v zapojení přípravy konference v KV v příštím roce. Při biblické
hodině 18. 5. jsme posloužily tím, čím jsme byly na konferenci oslovené.
Na dalších jarních setkáních jsme se zamýšlely nad několika kapitolami z knihy Gary
Chapmana - Láska jako životní styl.
Při podzimních setkáních jsme se v reakci na to, co ve sborovém společenství prožíváme,
zamýšlely pod vedením sestry Aničky Licové na tématem Ducha svatého, a to na základě
knihy Daniela Heczka: Duch svatý a jeho působení. Na závěr jsme si provedly orientační test
duchovních darů a porovnávaly s tím, jaká obdarování vnímáme jedna u druhé.
2. listopadu jsme během biblické hodiny posloužily programem ke Světovému dni modliteb
baptistických žen.
Poslední setkání v loňském roce se uskutečnilo před Vánocemi 18. prosince a to v Lokti
v novém bytě sestry Helenky Hejnové. Prožily jsme spolu pěkné, radostné duchovní
obecenství ve sdílení zkušeností s Pánem Ježíšem v našich osobních životech.
I v loňském roce služba sester zahrnovala všechny oblasti sborového života, tzv. „kavárnu“,
úklid modlitebny, návštěvu nemocných, úvody k modlitbám, vedení dětí v besídce, tvorba
nástěnky a venkovní evangelizačně zaměřené vitríny, vedení sborové knihovny.
Jana Pospíšilová
V Karlových Varech dne 04.03. 2017

Zpráva o činnosti sester BJB Kroměříž
Jsme velmi vděčni, že i v roce 2016 jsme se pravidelně scházely ke společnému biblickému
vyučování, modlitbám a také ke vzájemnému hlubšímu poznávání se. Námětem našich studií
byly postavy biblických žen a to až do června 2016. Od září, tedy od nového školního roku, se
scházíme ke studiu knihy Poznání svatého, jejímž autorem je A.W. Tozer. Kniha obsahuje 23
kapitol a v každé z nich je přiblížena jedna konkrétní Boží vlastnost. Kapitoly máme
rozvrženy tak, abychom knihu dostudovaly do konce školního roku. Je to velmi obohacující
studium a věříme, že to, co víme o Božích vlastnostech, zásadně ovlivňuje to, jak žijeme naše
každodenní křesťanské životy.
Scházíme se v průměru v počtu 10 žen, věkové složení je různé, máme zastoupeny všechny
generace, za což jsme rádi a je to velmi podnětné prostředí.
Sestry dále slouží při přípravě občerstvení nejen v neděli, ale také každý měsíc o víkendu, kdy
se u nás ve sboru koná vyučování Českého biblického institutu. Dále některé sestry vyučují
v nedělní besídce, jedna sestra se svým manželem slouží dorostu v době konání nedělní školy
a některé sestry navštěvují pravidelně našeho bratra v Kristu v Domově důchodců.
Součástí služby našeho sboru je i pořádání konferencí a tak sestry mají příležitost sloužit také
při jejich organizaci.
Za sbor BJB
Jitka Tobolová

Zpráva za sestry ze stanic pardubického sboru za rok 2016
Jako sestry se scházíme každý týden k modlitebním chvílím, při kterých probíráme postupně
knížku „Dopisy od Ruth“ od Ruth Stewart Fajfrové. Nezapomínáme také na sdílnost a na
nácviky písní na nedělní bohoslužbu.
Sestry mají na starost také pokladnu, gratulace k narozeninám, podle potřeby připravujeme
občerstvení.
Ohledně našich návštěv v Domově důchodců došlo ke změně. Zakázali nám spoustu věcí,
nakonec i naše shromáždění v jídelně, kde jsme klientům přibližovaly hlavně Biblické
příběhy, Biblické pravdy a vysvětlovaly nároky Písma na naše životy. Bylo nám řečeno
samotným ředitelem, že naše služba je nežádoucí a že klienty zbytečně rozrušujeme.
Domluvila jsem se s manželem a zašli jsme za panem ředitelem osobně. Vyprosili jsme si
možnost normálních běžných návštěv, protože v domově máme spoustu přátel. To nám ani
nikdo zakázat nemůže, ale aby s tím počítali. – Vše bylo pochopitelně připravováno na
modlitbách. – Zkusily jsme to. Jsme na to tři. Rozdělily jsme si klienty, každá jich navštěvuje
několik najednou. Máme z toho velice dobrý pocit. Všichni, které navštívíme, nás zvou na
další návštěvy. Nemají si totiž s kým popovídat. Takže práce pokračuje, ale trochu jinak.
Aspoň máme na jednotlivé osoby víc času. A klidně jim nosíme nějaké jídlo, jak se na
slušnou návštěvu patří…
Za sestry Ludiše Brandová

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Praha 3 za rok 2016
Potřebujeme zpětný pohled, abychom si uvědomily, čím nás Pán Bůh provedl. Pán Bůh nám
žehnal i v uplynulém roce. Mohly jsme se scházet stejně jako roky předešlé, poslední pondělí
v měsíci v počtu 10-15 sester. Přichází stejné sestry ve věku od 40 do 75 let. Na setkáních
máme rozdělený čas. Je to duchovní zamyšlení, diskuze, modlitby za sborové věci,
jednotlivce, za sebe navzájem.
Také se modlíme celý měsíc za jednu sestru, nebo rodinu. Na lístečky napíšeme jméno a
modlitební předmět, dáme do košíku a pak si každá vytáhne jméno sestry, za kterou se modlí.
Na našich setkáních se věnujeme zamyšlení nad knihou Gary Chapmana – Láska jako životní
styl. V této knize jsou popsány charakterové vlastnosti, které jsou jako ovoce Ducha Svatého.
Ne všechny jsou dané každé z nás, ale máme možnost o ně prosit a nechat se proměňovat
Duchem Svatým.
Novinkou bylo, že duchovní zamyšlení připravuje Janka Poloha, která v závěru nevtíravým
způsobem rozproudí diskuzi o právě probírané vlastnosti. To podstatné je že vybírá i vhodné
biblické texty, které připomenou důležité. Janka je ochotná částečně vstoupit do vedení sester
a já se mohu připravit na předání vesla ,,mladšímu převozníkovi“. Jsme za Janku velmi
vděčné.
V přípravě občerstvení na setkáních sester se střídáme. Důkazem že je nám spolu dobře je to,
že se naše setkávání neformálně prodlužují.
V únoru na našem setkání byla přítomna sestra Janička Pospíšilová, členka výboru Odboru
sester BJB v ČR. Sestry z výboru navštěvují naše sbory a Janička přijela na návštěvu k nám.
Vzpomněla na časy minulé, kdy se jezdívalo do Prahy na celostátní konference a sestry byly
vždy pohostinné a laskavé a za to vyjadřovala dík. Z té doby byla na setkání jen Elenka
Staňková.

V květnu byly některé sestry na konferenci v Bánské Bystrici. Téma bylo Odpuštění.
K tomuto tématu jsme se vrátily a připomněly si co odpuštění je a co není.
Červnové setkání bylo už po několikáté u Hallerů na zahradě s grilováním, kde se máme moc
dobře a pak se rozcházíme na prázdniny.
Poslední říjnovou sobotu, jsme byly pozvané na návštěvu do Žatce. Sestry jsou vynikající
hostitelky. Připravily pro nás program. Každá jsme si odvážely vlastnoručně vyrobený dárek a
pocity radosti a odpočinku. Byl to čas pro vzájemné obohacení a bližší poznání za co jsme
vděčné.
7 listopadu jsme se zapojily do SDMBŽ. Pozvaly jsme sestry ze sboru rusky mluvících Vinný
kmen. Přišly i 3 sestry ze sboru Praha 4. Celkem nás bylo kolem 20 sester. Byl to požehnaný
čas společných modliteb obohacený prezentací, kterou připravila Ivetka Procházková.
Biblickou úvahu si připravila Luďka Mocková. Podílíme se sbírkou na projektech.
Listopadové setkání se už věnujeme přípravě Vánočního dvorečku. Setkáváme se i začátkem
prosince k přípravě perníčků více jak 300 ks, taštiček jako odměny pro děti, které projdou
Vánoční příběh.
10.12 proběhl Vánoční dvoreček. Je to jedna z akcí, ve které jsou zapojeni všichni. Děti,
mládež, tatínkové, maminky, babičky i dědečkové. Proto mám akci Vánoční dvoreček moc
ráda. Je nám dobře u společné práce. Nevíme komu a jak tím sloužíme, ale naše touha je, aby
lidé a děti, kteří přijdou, věděli, že i pro ně se Pán Ježíš narodil.
Výhledově se těšíme, že na setkání přijdou i ty sestry, které zatím z jakéhokoliv důvodu
nemohly. Ať proto, že mají malé děti, nebo se cítí už unavené. Jejich přítomností naše setkání
budou bohatší a oni poznají sílu Božího občerstvování. Je to příležitost pro vzájemné hlubší
poznání jedna druhé a to si moc přejeme, abychom společně porozuměly hloubce i šířce Boží
lásky, kterou k nám Pán Bůh má a chce nás proměňovat do Jeho podoby.
Je důležité pro každou sestru najít své místo ve sboru, ve službě, kterou jí Pán Bůh obdaroval.
Myslím, že sestry v našem sboru jsou velmi obdarované a můžete je vidět v mnoha aktivitách.
Přípravě bohatých společných obědů. Vedení nedělní besídky a programů pro děti, přípravě
letních táborů, přípravě vánočních dárků pro děti, seniory, ve službě zpěvem.
S vděčností jedna za druhou vyhlížíme další společnou cestu.
Žalm 25:4 Dej mi poznat svoje cesty Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách.
Zapsala Helena Včeláková

Zpráva za sestry BJB Teplá
V roce 2016 jsme se pravidelně scházely každý měsíc, kromě prázdnin. Na schůzkách jsme
probíraly list Jakuba. Velmi nás to oslovovalo.
Jako každý rok naše sestry slouží při Světovém dni modliteb spolu se sestrami z ČCE.
V listopadu sloužíme na den Světového dne modliteb baptistických žen.
Sestry vyučují besídku, doprovázejí sborový zpěv, při shromáždění také sloužíme zpěvem.
Při každé schůzce se modlíme za problémy jednotlivců i celého sboru. V modlitbách také
chválíme našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme Pána Boha o moudrost a sílu, abychom mohly
sloužit našim bližním v okolí našeho domova.
Na rok 2016 jsme si vytáhly verš Řím 8,28. „Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm,
kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí.“
Ilona Pospíšilová
V Těchlovicích 26.2.2017

Zpráva za kroužek sester sboru BJB ve Vikýřovicích za rok 2016
V roce 2016 se schůzka sester konala devětkrát, zúčastnilo se v průměru 5 sester. Třikrát jsme
se ještě zabývaly tématem Utrpení a jednou knihou Žalmů. Potom jsme začaly probírat naše
další dlouhodobé téma – modlitbu. K náplni schůzek opět patřil zpěv, modlitby a sdílení.
V květnu se některé sestry zúčastnily konference sester v Bernolákově s tématem Odpuštění.
Dvakrát, v rámci světových dnů modliteb, měly sestry na starosti večerní nedělní
shromáždění. Také se zapojily do akcí sboru spojených s občerstvením. Již třetí rok jsme se
zapojily finančně i praktickou částí do akce sboru v rámci programu Andělský strom – dárky
pro děti vězňů.
Za sesterský kroužek Mlada Stehlíková
Ve Vikýřovicích dne 16. 2. 2017

Vysoké Mýto
Zdravím z Vysokého Mýta,
naše sesterské setkávání, které začalo kdysi jako skupinka 3 žen, postupem času přerostlo ve
dvacetičlennou skupinu. V tomto počtu však už nešlo dát prostor ke slovu každé příchozí,
rovněž osobní boje nebylo možné před takovým fórem posluchačů sdílet. Rozhodli jsme se
tedy transformovat naše setkávání do jiné formy a přizvat k němu i sestry z jiných církví a
také ho otevřít nevěřícím. Před třemi lety jsme tedy založili skupinu Aglow. Setkání se konají
v modlitebně BJB 1x měsíčně (kromě letních prázdnin). Vždy přijede nějaký host, který nám
řekne své svědectví ze života s Pánem Bohem, máme chvály, modlíme se a po oficiálním
programu je čas na něco dobrého k zakousnutí a popovídání. Setkání se účastní 30 až 40 žen
(cca 2/3 věřící a 1/3 nevěřící), a to z různých denominací (BJB, ŘKC, CB, CČSH). Témata
jsou různá (například odpuštění, vnitřní uzdravení, jak se vypořádat s psychickými bolestmi,
ale také svědectví z misijních cest - Tanzánie, Thajsko, Irák, Izrael...). Letos v dubnu se
dokonce ve Vysokém Mýtě bude konat celostátní konference Aglow. Srdečně vás zveme.
Iveta Danko

Zpráva o činnosti sester Sboru BJB v Žatci za rok 2016
Opět máme možnost, podívat se zpět za prací našich sester našeho sboru. Sestry slouží
zpěvem, jak v sesterském pěveckém kroužku, tak i ve smíšeném pěveckém sboru. Při každé
akci sboru sestry připravují občerstvení.
Pravidelně se sestry schází první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení nad Božím slovem, k
modlitbám a ke cvičení zpěvu. Schází se nás 15-20 sester. Znovu jako každý rok i letos, jsme
sloužily při celovečerním shromáždění Světového dne modliteb spolu se sestrami z ČCE, KS.
Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen.
V letošním roce jsme měly znovu možnost a některé z nás se zúčastnily konference sester,
letos na Slovensku v Banské Bystrici.
V letošním roce v našem sboru začaly přípravy na stavbu nové modlitebny, sestry pomáhaly
jak prací, tak přípravou občerstvení.

V listopadu jsme uskutečnily celodenní setkání se sestrami z vinohradského, teplického a
ukrajinského sboru. Sešlo se nás asi 50. Myslím, že jsme prožily krásný čas a byly jsme
vzájemně povzbuzené. Dopoledne jsme měly chvilku ztišení, biblický kvíz, odpoledne pak
výběr ze dvou možností: 1. ukázka města a 2. kreativní činnost - výroba gelové svíčky jako
dárek, který si setry odnesly domů.
Také v listopadu jako už každý rok sestra Jiřinka Vimpelová pořádá kurz aranžování
adventních věnců, jak pro naše sestry, tak pro naše blízké nevěřící kamarádky, které mají
možnost poznávat křesťanské prostředí. Ještě dlouhou dobu potom dostáváme ohlasy o tom,
jak jim u nás bylo dobře.
Zjistila jsem, že prosinec je v našem sboru nejnáročnější měsíc v roce. Co se týká sester,
nejenže mají práci doma, ale připravují vánoční program pro děti, nacvičují, vybírají a
nakupují dárky pro děti. Zároveň tím vánočním programem slouží s dětmi v domovech pro
staré. Pro ně připravujeme vánoční cukroví, musím zmínit, že sestry z našeho sboru jsou
ochotné toho napéct tolik, že přebývá, ale vždycky se rozdá. Určitě jsem na spoustu věcí
zapomněla, ale věřím, že Bůh všechno ví a mnohokrát nás odmění.
Ráda bych zmínila úterní modlitební večer pro všechny, kdo mají touhu nebo cítí potřebu se
modlit společně. Jsme vděčné Pánu, že jíž třetím rokem se scházíme někdy v počtu až 10-ti
převážně sester, jeden bratr a kazatel. Poznáváme, jak Pán Bůh vyslýchá a odpovídá na naše
modlitby.
Moc vás chci povzbudit a pozvat všechny nejen sestry, kdo máte touhu přijít se modlit nebo
něčím přispět, jak v sesterském kroužku, tak v modlitebním. Jste srdečně zváni!!!
Chci moc poděkovat nejen sestrám ze sesterského kroužku, za práci nejen pro náš sbor, ale i
tam kde jsme mohly posloužit, jak návštěvou, tak zpěvem nebo pečivem.
Novoroční verš pro sestry: „Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou
mne.“ (Přísloví 8,17)
Zpracovala: Marie Peková
V Žatci 11.2.2017

