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Zápis z únorové schùze staršovstva
1) Ve vzdělávací části bratr farář přečetl a okomentoval další část z knihy současného
papeže J.Ratzingera O víře dnes.

AKTUALITY BRANICKÉHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

2) Pozvaní zástupci učitelů nedělní školy Miriam Žilková a Kamil Skuhra seznámili
staršovstvo s náplní nedělních setkání s dětmi, s používanými pomůckami i
s některými změnami. Budou rádi, když se občas někdo ze staršovstva setkání účastní. - V současné době se scházejí 2 skupiny dětí podle věku.
Dále informovali o plánovaném setkání „napříč generacemi“. Hlavním tématem první
akce bude „Zkusili jsme, že Pán Bůh je dobrý“. Uskuteční se 4. března 2007 po bohoslužbách a bude se konat pravděpodobně jednou za tři až čtyři měsíce.
3) Hospodářské záležitosti: - ses. Kučerová přečetla pokladní zprávu za leden a spolu se
ses. Kolářovou ji doplnily několika poznámkami
- světelné čidlo na střeše kostela bylo upraveno tak, aby nemělo takovou citlivost, tzn.
aby nereagovalo na každý pohyb na silnici
- opravu poškozeného nápisu nad vchodem do kostela si vzal na starost br. Vajsar
- přerušené ozvučení předsíně bylo opraveno
- staršovstvo přijalo s povděkem zprávu o nabídce pomoci z finančního odboru městské části Praha 4. Požádáme o financování nátěru střechy a plotu, zhotovení zvukové
izolace malé místnosti od bohoslužebného prostoru a ozvučení kostela.
4) Br. Holý informoval o pozvání do Dittersdorfu. Z nabídnutých termínů byl vybrán
druhý víkend v březnu, tj. 10. – 11.3.2007. Zájemci se mohou hlásit ve sborové kanceláři.
5) Odpolední koncert souboru Geshem 18.2.2007 organizačně zajišťuje Středisko pro
zrakově postižené Diakonie ČCE (br. I.Plhák). Odemknutí kostela si vzal na starost
br. Hoznauer.
6) Pro březnové sborové shromáždění (25.3.2007) budou do příštího staršovstva, tj. 12.3.
t.r., připraveny tyto zprávy: nedělní škola (M. Žilková), dorost a mládež (D.Bruncko),
YMCA Braník (T.Bedrník), Středisko pro zrakově postižené (I.Plhák) a staršovstvo
(P.Novotný).
7) Staršovstvo rozhodlo o finanční pomoci rodinám, které se účastní sborové dovolené,
takto: dětem do 10 let uhradí sbor požadovanou cenu v plné výši, dětem od 11 do 15
let polovinu ceny. Bude se počítat věk dovršený v tomto kalendářním roce.
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8) Pokračovala rozprava zahájená už na prosincové poradě staršovstva o výběru projektů
týkajících se např. misijní práce, diakonie apod., které bychom jako sbor chtěli finančně podpořit formou dlouhodobějších sbírek.
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Zdůvodnění: pro jednotlivce i pro sbor je prakticky nemožné reagovat pozitivně na
všechny prosby o finanční podporu, které k nám dorazí poštou nebo jinou cestou.
Na březnovou poradu staršovstva připraví br.Kučera návrh dvou nebo tří projektů,
které budou i se zdůvodněním a podrobnější prezentací projektu předloženy členům
sboru.
Zapsala Rut Nývltová

Kam s vìcmi, které nepotøebujeme?
Kam s ním? S touto Nerudovskou otázkou se na mne obrátilo koncem roku několik
sester, a protože jsem měla podobný problém, začala jsem pátrat. Domnívám se, že informací není nikdy dost, proto se o ně ráda podělím.
Diakonie Broumov přijímá jakékoli textilie (jediná podmínka je čistota), ale i
funkční domácí spotřebiče, nádobí etc.Vděčně přijali i starý šicí stroj.
Zaměstnanci věci třídí a posílají je potřebným. Z nefunkčních či roztrhaných textilií
tkají koberce a ze zbytků dělají cupaninu.
V Praze mají 7 sběrných míst, kam je možné věci donést. Pokud by někdo nemohl
dovézt ev. větší množství, nabízím po předchozí domluvě odvoz autem.
Jarka Pecharová
Sběrná místa:
Praha 3-Žižkov * Žižkův sbor CČSH, Nám.Barikád, stř. 9-16 * 222 722 209
Praha 3-Žižkov * Diakonie, Prokopova 4/216, út,st,čt 13-17 * 222 781 800
Praha 6-Střešovice * Diakonie, Za Hládkovem 4, po-pá 13-18 * 233 355 444
Praha 6-Dejvice * Ústředí Diakonie, CČSH Wuchterlova 5, kdykoli * 220 398 112
Praha 7-Holeš. * Armáda spásy, Tuzarova 60, kdykoliv- pouze šatstvo * 220 184 000
Praha 10-Vinohrady * Farní úřad CČSH, Dykova 1, st,čt 13-16 * 222 519 677
Praha 10-Vršovice * Diakonie CČSH, Taškentská 1413, po-pá 12.30-17.30
272 734 12

Návštěva sboru v Dittersdorfu
Sestry a bratři ve spřáteleném sboru v Dittersdorfu nás v březnu zvou na návštěvu,
Staršovstvo rozhodlo, že cesta se uskuteční o víkendu 10.-11.3.2007. Zájemci,
přihlašujte se v kanceláři sboru.
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Pozvánka na sborovou dovolenou
v termínu od 18. do 25. srpna 2007
Staršovstvo branického sboru srdečně zve všechny své členy i jejich přátele na 8. sborovou dovolenou do Novohradských hor.
Ubytování a s stravování je zajištěno v klášteře sv. Petra a Pavla v Nových Hradech,
který byl v minulosti zdevastován a nyní je po rozsáhlé přestavbě v nádherném stavu.
Městečko Nové Hrady se nachází v jižních Čechách, cca 1,5 km od hranice s Rakouskem
a může se pochlubit řadou historických památek a překrásným oko1ím. Místní autobusové
spojení umožňuje podnikat výlety do řady zajímavých míst, je možné se podívat i do Rakouska. Okolní parky a lesy jsou na rovině a tak je tento pobyt vhodný jak pro seniory, tak
i rodiny s malými dětmi. V areálu klášterní zahrady je též možnost parkování.
Cena za týdenní pobyt
počet ubytovaných
1 osoba na pokoji
dítě do 15ti let

ubytování
2.310 Kč
1.820 Kč

polopenze
700 Kč
490 Kč

plná penze
1.155 Kč
805 Kč

2-3 osoby na pokoji
dítě do 15ti let

2.030 Kč
1.575 Kč

700 Kč
490 Kč

1.155 Kč
805 Kč

4 osoby na pokoji
dítě do 15ti let

1.820 Kč
1.330 Kč

700 Kč
490 Kč

1.155 Kč
805 Kč

5-6 osob na pokoji
dítě do 15ti let

1.610 Kč
1.190 Kč

700 Kč
490 Kč

1.155 Kč
805 Kč

Pozn. Děti do tří let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu).
Cena za nocleh je odvozena od počtu ubytovaných osob v pokoji. bez ohledu na počet
lůžek v pokoji!
Pokoje se nachází v 1. patře /výtah/ a jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou; toalety a sprchy jsou v dostatečném množství na chodbách. K dispozici je:
8 pokojů dvoulůžkových
5 pokojů třílůžkových
2 pokoje čtyřlůžkové
V případě velkého zájmu se lze též ubytovat ve stejně vybavených a hezkých pokojích v
podkroví, kde je
1 pokoj dvoulůžkový
1 pokoj čtyřlůžkový
2 pokoje šestilůžkové.
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Závazné přihlášky s vyznačením velikosti pokoje a požadovanou stravou odevzdejte ve
sborové kanceláři nejpozději do 31. března. Přihláška k vyzvednutí tamtéž.
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16) Který judský král odpověděl tvrdě lidu,
nedbal rady starců a promluvil podle rady mladíků?

Výběr účastnického poplatku proběhne v měsíci červnu t.r.
Příp. dotazy směřujte na ses. Kučerovou — byt 244 465 717; mobil 605 860 534.

17) Filemon byl:

Na vaši účast na tomto setkání všech generací se těší
staršovstvo sboru ČCE Braník
Dodatek: na únorové schůzi staršovstvo v zájmu pomoci rodinám s dětmi rozhodlo, že ze
sborových prostředků budeme hradit poplatky na sborové dovolené v plné výši za děti do
10 let, ve výši 50% za děti 11-15 leté. Věk dětí se počítá podle dovršení v kalendářním
roce 2007.

Soutìž ve znalosti Bible
Otázky 11 – 20 z 5. Mistrovství České republiky ve znalostech Bible – 5.9.2006
11) Ve kterém Žalmu je napsáno: „Kámen,
A
16
B
jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhel116
ným“?
C
126
D
118
E
119
12) Koho apoštolové podle 8. kapitoly
A
Jana a Filipa
Skutků poslali z Jeruzaléma do Samařska,
B
Filipa a Barnabáše
když uslyšeli, že tam přijali Boží slovo?
C
Petra a Jana
D
Filipa a Petra
E
Pavla a Barnabáše
13) Elíab byl dle První knihy
A
Davidův bratr
Samuelovy 16,6:
B
Davidův otec
C
Davidův syn
D
Šalomounův syn
E
Saulův syn
14) Podle Zacharjáše 8,2 horlí Hospodin velA
Damašek
kou horlivostí, horlí velmi rozhořčeně
B
Sijón
pro:
C
Egypt
D
Samaří
E
Babylón
15) Kolik bylo mudrců od východu, kteří přiA
2
šli, aby se poklonili Pánu Ježíši po Jeho naroB
3
zení?
C
4
D
5
E
není v Bibli uvedeno

18) Kde o sobě apoštol Pavel píše, že sám
patří na prvním místě mezi hříšníky, avšak
došel slitování, aby Ježíš Kristus na něm
ukázal všechnu svou shovívavost?
19) Která kniha v Bibli následuje po knize
Ozeáš?

20) Komu řekl Bůh: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou
a veškerým tvorstvem, které je na zemi“?

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

Ása
Rechabeám
Abijáš
Jóšafat
Józe
lékař
celník
setník
Pavlův spolupracovník
uprchlý otrok
1. Korintským
2. Korintským
Filipským
1.Timoteovi
2.Timoteovi
Jóel
Jonáš
Addijáš
Náhum
Micheáš
Noemu
Izákovi
Jákobovi
Abramovi
Adamovi

Biblická soutěž – správné odpovědi na otázky uveřejněné v lednovém čísle Brány:
1-B Pavel 1K 10,13
2-C 3. kniha Mojžíšova
3-E Izajáš (knih 39+27 - Iz 66)
4-A Zj. Janovo 1,3
5-A asi 3 měsíce L 1,56
6-E v Šílu Joz 18,1-2
7-A prozíravá žena Př 19,14
8-A Simeon Marii L 2,34
9-D Je to město velikého krále Mt 5,35
10-A Sára zemřela ve 127 letech Gn 23,1

turisté
V neděli 28. ledna jsme byli na výletě ve Stromovce. I když naše milá vedoucí a organizátorka Lenka Kusáková onemocněla, připravila trasu i s mapkou. Počasí nám přálo,
cesty byly čisté a nálada jako vždy dobrá.
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Vyřizuji všem turistům a turistkám pozdrav od Lenky a pozvání na příští výlet, tentokrát do Milíčovského lesa jako vždy čtvrtou neděli v měsíci, t.j. 25.2. Sraz je ve 12 hod.
před kostelem.
Současně zvu i další členy sboru. Lenka přizpůsobuje trasu zdatnosti a možnostem jednotlivých účastníkú, proto se nikdo nemusí obávat, že by nedošel v pořádku.
Jarka Pecharová

Pravidelný sborový
program
Neděle 8:30

Chvály

Neděle 9:30
Bohoslužby
první neděli v měsíci jsou rodinné
služby Boží; třetí neděli v měsíci je
vysluhována sv. Večeře Páně
Úterý 17:00 – 19:00 Dorost
Úterý 18:30 – 21:00 Mládež
Středa 18:00 – 19:30 Biblická hodina
Středa od 16:00
Setkání předškolních dětí a prvňáčků (i s maminkami)
Pátek 18:00 – 20:15 Odrost
úřední hodiny faráře
Luďka Rejchrta
pondělí a pátek 10,00 – 11,30
středa 17,00 – 18,00

Obsah
Staršovstvo
2
Kam s věcmi, které
nepotřebujeme?
3
Pozvání do Dittersdorfu
3
Pozvánka na sborovou dovolenou 4
Soutěž ve znalosti Bible
5
SVZB: správné odpovědi z 01/07 6
Turisté
6
Pozvání na sborové setkání
7
Sborový program
8
Verš na únor
8
Obsah
8
Tiráž
8

Verš na únor
Když jsme tedy ospravedlněni z víry,
máme pokoj s Bohem skrze našeho
Pána Ježíše Krista.
Římanům 5,1
Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/

Foto z lednového výletu
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POZVÁNÍ na sborové setkání
Na neděli 4. března 2007 připravujeme po dopoledních bohoslužbách setkání, jehož
hlavním cílem je přispět ke vzájemnému porozumění a sblížení mezi generacemi.
Budeme moci vyslechnout osobní svědectví některých našich zkušených členů sboru,
ale i členů ze střední či mladší generace.
Hlavním tématem svědectví bude:

„Zkusili jsme, že Bůh je dobrý.“
(Jako odpověď na Ž 34,9.)
Setkání bude obohaceno i společným zpěvem a zpěvem dětí.
Začátek bude asi v 11,00 hod., bude připraveno i menší polední občerstvení a pro děti
souběžný program.
Všichni jste srdečně zváni.

Pro členy a příznivce sboru ČCE Praha – Braník.
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