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1) Byla schválena pokladní zpráva za květen.  
•••• Zd. Kučerová informovala, že byly odeslány  všechny účelové sbírky, přede-

psané na první pololetí. První neděli v září bude vykonána sbírka na celocír-
kevní křesťanskou službu. 

•••• Na křesťanskou službu našeho sboru je možno přispívat na účet branického 
sboru 135027438/0300  var. symbol 111.  

•••• Na podporu studenta biblické školy v Nepálu bylo vybráno ve dvou sbírkách 
Kč 11.815, další dar činil Kč 2.000. Vzhledem k tomu, že je přislíben i další 
příspěvek na tento účel, odešleme celou částku potřebnou na celoroční studi-
um jednoho studenta, tj. Kč 16.800. Náš závazek podporovat tohoto studenta 
platí i na další 2 – 3 roky, sbírka proto pokračuje. 

2) Zastupitelstvo Městské části Praha 4 schválilo příspěvek našemu sboru ve výši 
Kč 150.000 – na nátěr plotu a rekonstrukci ozvučení kostela. 
Požádáme br.  Vít. Proska o spolupráci při  stanovení požadavků na nové ozvu-
čení a výběru vhodné firmy. 

3) Z došlé pošty: 
•••• ČCE hledá pracovníka pro odd. mládeže 
•••• ETF UK hledá studentského faráře 
•••• došel návrh nové dohody mezi Diakonií ČCE a branickým sborem, jakožto 

sborem spolupracujícím se Střediskem Diakonie pro zrakově postižené. O ná-
vrhu budeme jednat v září, po vysvětlení nejasných pasáží. 

4) Rozvrh zástupců br. faráře v době jeho dovolené od 22/7 do 26/8. Tři neděle ob-
sadí s. Nývltová a bratři Novotný a Ježdík. Oslovíme ještě další bratry – 
Hoznauera, Žilku, Říčana, Křivohlavého. 

5) Diskuse  o letních táborech, termínech, vedoucích, poplatku.  
Staršovstvo děkuje všem, kdo se zapojili do týmu vedoucích. Vyprošuje jim  i 

dětem, které se táborů zúčastní, Boží ochranu a požehnání. Tato prosba bude za-
řazena i do programu nedělních bohoslužeb. 

6) Byla provedena kontrola hasicích přístrojů. Starší přístroje byly opraveny, dva 
vyřazeny a nahrazeny novými.      

7) R. Černá informovala o presbyterní konferenci, která se uskutečnila v novém sbo-
rovém domě na Jižním Městě. Hlavní referát přednesla PhDr. Jarmila Čierná 
(zkrácená verze bude uveřejněna v Bráně). 

 
Příští schůze staršovstva bude 17. září 
(Pozor – termín porady je výjimečně posunut na třetí pondělí v měsíci září!!!) 
 
 

Zápis z Červnové schùze staršovstva 
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Jak øíkat, co si myslím,  
a nedostat se do konfliktu 

Upravený text sdělení na presbyterní konferenci pražského seniorátu 2.6.2007 
 v Milíčově domě na Jižním Městě dodatkem  autorky 

 
Toto ožehavé téma mě vedlo 

k úvahám o třech okruzích témat.  
1/ je to vůbec dobré říkat, co si myslím? 
2/ pokud na otázku odpovíme ano, tak jak 
sdělovat své mínění? 
3/ jsou vlastně konflikty tak špatné, jak si 
většinou myslíme?  

Tyto otázky patří do sborů a do star-
šovstev, protože se setkáváme  s tím, jak 
různé spory a neshody ve společenstvích 
křesťanů nejen působí rozkol a mnohé 
křivdy, ale působí i velké pohoršení mimo 
církev.  A tak se mi jeví potřebné, aby se 
na toto téma hovořilo.  

  
Takže „Jak říkat, co si myslím, a ne-

dostat se do konfliktu“.  Možná vás při 
prvním přečtení napadlo  totéž co mne – je 
to vůbec možné?  A je vůbec dobré říkat, 
co si myslím, když mám zkušenost, že to 
často vyvolává konflikty? Jsem pak dru-
hým nepříjemný, a stojí mi to  za to? Zby-
tečně se rozčílím, cožpak nemám dost 
stresů jinde? Někdy je možná lépe mlčet a 
nechat si své názory pro sebe! 

Co vás napadá, když slyšíte slovo 
konflikt? Asociace nabízejí spor, neshoda, 
odlišnost, hádka… Samé nepříjemné věci. 
Mít konflikt ve sboru, v církvi – myslím, 
že to u všech budí obavy, někdy dokonce 
velmi silné emoce, silnou úzkost, nebo 
vztek, ba i nenávist. Čeho se vlastně bojí-
me, a na co se zlobíme? Nejistoty, rozkolu, 
obáváme se, že city převálcují naši rozum-

nost, že se necháme unést. Zlobíme se na 
druhé, že konkrétní situaci vnímají jinak, 
že odlišnost může vést k rozkolu. Jenže 
když se domníváme, že my máme pravdu, 
tak se můžeme ohánět i odpovědností za 
výsledek.  

Mnozí se domnívají, že konflikty 
v církvi nejsou správné. Jsou přece opa-
kem pokoje, o který prosíme Boha, a který 
přejeme svým bližním. Jenže někdy možná 
trochu zapomínáme, že jsme i v církvi 
hříšní  lidé. Jinak bychom se tolik nedivili, 
když konflikty ve sborech vznikají. 

Takže - vyjadřovat ve sboru své názo-
ry? Právo vyjadřovat se – říkat své názory 
– patří ke svobodě. Svoboda je projevem 
samostatnosti a nezávislosti, i v biblickém 
slova smyslu (opak otroctví). Myslím, že 
pokud  člověk říká pravdu, pak může a má 
vyjadřovat své názory. Pokud vidíme věci 
obdobně, posiluje to společenství i podpo-
ruje jednotlivce. Pokud ne, tak otevřené 
neshody jsou lepší než skryté, protože jsou 
přehledné a mohou se snáze řešit. Skryté 
konflikty jsou jako minové pole či neříze-
ná střela, které mohou napáchat více ško-
dy, než když se odkryjí.  

Samozřejmě musím zmínit ještě jeden 
rozměr naší svobody ve vyjadřování. Vě-
domí odpovědnosti za to, co říkám, vědo-
mí, že tato svoboda má své důsledky – 
může zraňovat, může vést k neshodám. 

Ke svobodě vyjadřovat své názory je 
důležité také dodat, že máme i svobodu  

Presbyterní konference 
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nevyjadřovat se, mlčet.   Opět s vědomím 
důsledků takového jednání. 

Pokud připustíme, že patří ke svobodě 
člověka vyjadřovat se, pak – protože ze 
zkušenosti víme, že s tím můžeme narazit -  
se ptám,  jak máme své názory vyjadřovat.  

s ohledem na druhého, s respektem 
k jeho názorům a postojům, bez zesměšně-
ní a ironie, s vážností 

srovnaně – vědět, co chci říct, 
s vědomím cíle svého sdělení i dopadu 
svého vyjádření 

s ochotou naslouchat i druhému, podí-
vat se na záležitost i jeho očima 

s připraveností prohrát, neprosadit 
svůj názor. V presbyterním uspořádání to 
může dopadnout tak, že i moudrý názor 
může být přehlasován. (Ptala jsem se 
svých přátel katolíků, jak se u nich ve 
farnostech řeší konflikty. Dověděla jsem 
se, že i oni se ve farních radách dost háda-
jí, ale nakonec v jejich hierarchickém 
uspořádání církve platí slovo biskupa, 
který ve sporech rozhodne, a to je dovede 
k posluš-nosti.)   

Při zamýšlení se na tím, jak vyjadřo-
vat své názory, bych chtěla zmínit ještě tři 
momenty: - nejen se vyjadřovat, ale také 
rozumět svým motivům, tj. proč svůj názor 
říkám, z jakého důvodu se vyjadřuji, do-
konce někdy proč ho říkám právě nyní.  
Motivy jednotlivých členů společenství 
jsou někdy dosti protichůdné, ačkoliv 
prosazujeme tutéž věc. Toto všechno 
zkoumá obor zvaný komunikace, a možná 
víte, že toto století bude zřejmě stoletím 
komunikace.  Zkoumá ve sděleních právě 
obsahy,  formu, všímá si nejen slovních 
sdělení, ale i neverbální komunikace. Jistě 
to není pro vás nic neznámého – už svým 
výrazem tváře říkáme mnohé. 

Další moment se týká naší různosti 
v tom, nakolik se potřebujeme vyjadřovat 
ke sborovým záležitostem. Kdo má ten- 

 
denci víc říkat, co si myslí?  Lidé smělejší 
a odvážnější, dominantnější, kritičtější, 
méně úzkostní, někdy citově vyrovnanější; 
ale také impulzivní lidé, neklidní, kteří 
nevydrží, aby se nevyjadřovali, i lidé se-
bestřední.  Kromě těchto charakteristik 
bychom mohli hovořit také o souvislosti se 
sebedůvěrou, s konformitou, závislostí  na 
skupině (společenství). 

A třetí pohled na tendenci vyjadřovat 
se svobodně představuje prostředí kon-
krétního sboru a možná i církve. Souvisí 
jednak s teologií církve, biblickým poje-
tím, jednak s upořádáním církve, ale 
v neposlední řadě i s konkrétními lidmi, 
kteří sbor tvoří.  Atmosféra v konkrétním 
sboru může být  více nebo méně otevřená, 
některé společenství „unese“ více rozdíl-
ných názorů než jiné, jiné vnímání nemusí 
být pro toto společenství tak ohrožující 
jako pro jiné. Atmosféru hodně vytváří 
historie sboru, jací lidé v něm jsou, jaký je 
farář, jací jsou členové staršovstva, jaké 
generace se ve sboru setkávají.  

 
Po tomto úvodu jsme živě diskutovali 

o napomínání ve sborech a křivdách, které 
si v sobě členové sborů někdy nesou. Pak 
jsme pokračovali prací ve skupinkách nad 
konkrétními sborovými situacemi. Vníma-
la jsem, že v diskusi byla velká vstřícnost a 
tvořivost při vymýšlení různých variant 
řešení.   

Příklady situací. 
1. Vzpomeňte si, kdy jste ve sboru dobře 
zvládli konfliktní situaci. Popište ji, pro-
sím, a pojmenujte alespoň 3 faktory, které 
napomohly jejímu dobrému vyústění.  
2. Vzpomeňte si, kdy jste ve sboru ne-
zvládli konfliktní situaci. Popište ji, pro-
sím, a pojmenujte, co byste dnes, s odstu-
pem času, udělali jinak.  
3. Sbor má nějaký finanční obnos, který by 
mohl použít buď na opravu kostela, nebo  
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fary. Jak by měli postupovat, aby se sbor 
nerozhádal? 

4. Ve sboru se připravuje slavnost vý-
ročí otevření kostela. Farář sboru má příle-
žitost odjet na návštěvu Izraele, je to  na-
bídka, která se neodmítá. Staršovstvo ne-
souhlasí, aby farář odjel. Jak by měla pro-
běhnout  diskuse na toto téma? 

Z podnětu přítomného presbytera vze-
šlo ještě jedno téma:  

5. Je dobré zabývat se minulostí círk-
ve (za minulého režimu) a jak by to mělo 
probíhat? 

 
 
 

 
Pro úplnou představu o programu 

presbyterní konference je na místě uvést, 
že v úvodu měl biblický program – také na 
téma konfliktů ve sborech – br. Kolafa z 
vršovického sboru.  

 
Po programech jsme si prohlédli pro-

story Milíčova domu (od kotelny až po 
zvony na věži) a místní starší vyprávěli, 
jak kostel a  sborový dům a  faru budovali. 
Mají na co vzpomínat. Hovořili také o tom, 
jak se jim žije na sídlišti Jižní Město a jak 
spolupracují s azylovým domem 
v bezprostřední blízkosti kostela.  
  

Jarmila Čierná 
 

 
 

Neustále opakované téma: 

CO S  ODPADKY V KOSTELE? 
 

Popelnice nepřipadá v úvahu. Nechat ji 
na kraji vozovky? Nevydržela by tam ani 
den,  ke kostelu nebudou popeláři zajíždět.  
Vykutálet popelnici těsně před příjezdem 
popelářského vozu? Kdo by to dělal? Kos-
telníka nemáme. 

Takže zůstává jediné řešení: být ohledu-
plní a snažit se odpadky odnášet. A když už 
to opravdu nejde, tak je alespoň odložit tak, 
aby nepřekážely a byly odnesitelné někým 
jiným  Prosím vás, nenechávejte v lahvích 
zbytky tekutiny,  PET lahve sešlápněte  a 
dejte je do nádoby k tomu určené. Naše 

prostory jsou stísněné  a nemůžeme si dovolit ucpat všechny volné uličky a zákoutí věcmi, 
které tam nepatří. K dobré atmosféře přispívají nejen dobré vztahy, ale i kulturní prostředí  
... ale o tom byl už kdysi článek „Pomóc, praskám ve švech“ ...... (situace se nezlepšila, 
spíš naopak - a už jsem v konfliktu....viz předchozí článek).  

RČ 
 

Kam s ním? 
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V neděli  3. června se po bohoslužbách zdržela dosti početná skupina těch, kdo měli 
zájem o rozhovor na téma Víra v životním zápase. 

Mezi účastníky tohoto „mezigeneračního setkání“ byli zástupci všech věkových kate-
gorií – od dětí až po ty nejstarší.  

Děti setkání zahájily a ukončily, muzikanti z řad mládeže a střední generace se ujali 
hudebního doprovodu, sestry Věra Jelínková a Jitka Zvánovcová se s námi podělily o své 
zkušenosti. 

Věra Jelínková byla v letech 1988 – 1991 kurátorkou branického sboru – ale na to se 
ti mladší už nepamatují.  Spíše si jí všimli na loňské sborové dovolené, kdy  projevila své 
mimořádné obdarování  pro práci s dětmi, umocněné celoživotní profesní praxí i zkuše-
nostmi dvanáctinásobné babičky. Při večerních rozhovorech pak prozradila i  leccos  
z dalších oblastí  svého bohatého života, ve kterém víra hrála vždy velice důležitou roli.  

Proto byla požádána, aby o svých životních zápasech promluvila na mezigeneračním 
setkání. Její vyprávění mělo být jako jeden z článků v dnešní Bráně. Ale to, co se jen tak 
vypravuje, nelze dát na papír.  

Proto jen shrnutí: Věřin život nebyl jen sled domácích pobožností, setkání s mnoha 
báječnými lidmi, vedení skautek, zpěv s kytarou při táboráku, pobyty v LTK, děti, vnouča-
ta – vše, za co je třeba děkovat. Byl tu i rozchod rodičů, smrt manžela, těžká nemoc – 
vypořádat se s tím vším, vyžadovalo velice tvrdý zápas. A  byla to víra, která jí  vždy 
pomohla projít těžkým údobím. A také společenství sboru, za které je velice vděčna. 

Jitka Zvánovcová hovořila o okolnostech, které ji přivedly k zájmu o pomoc studen-
tům teologie v Laosu, i o neuvěřitelné pomoci v okamžiku, kdy ona  sama se dostala do 
finanční tísně. I ona žije z víry a vděčnosti. 

Zatím co dospělí si sdělovali životní zkušenosti, děti v malé místnosti vyráběly pla-
chetnice, které pak na ukončení programu přinesly ukázat. Dospělým rozdaly alespoň 
obrázky lodičky s textem, připomínajícím téma setkání 

1 Te 3,7 
Ef 6;13,16 
1 J 5,4 

„Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným 
na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“ 

                                               Žd 12,1-2 
 
A na úplný konec zazpívaly písničku, spojenou 

s ukazováním: (doporučujeme zvláště těm, kdo se chystají na 
sborovou dovolenou, aby se slova naučili, protože píseň bu-
deme zpívat každý den ráno jako duchovní i tělesnou roz-
cvičku) 

 

Víra v životním zápase 
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1. Když vím, co Ježíš pro mne vykonal, já nemohu již nikdy zpět, haleluja. 
Když vím, co Ježíš pro mne vykonal, já nemohu již nikdy zpět. 
Ne, ne, ne, ne, ne, já nemohu již nikdy zpět, haleluja. 
Když vím, co Ježíš pro mne vykonal, já nemohu již nikdy zpět. 
 

2. Když vím, že Ježíš za mne umíral... 
3. Když vím, že Ježíš také z mrtvých 
vstal... 

4. Když vím, že Ježíš stále se mnou jde... 
5. Když vím, že Ježíš zase přijde k nám... 
6. Když vím, že Ježíš mne miluje... 

 

 
 
Zdravím a zvu na červnový výlet 24. 6. - odchod od kostela po bohoslužbách. 
Protože  mám obavy  z veder, pojedeme do Klánovického lesa, kde budeme pěkně ve stínu 
a na rovince.   
Už se na vás těším,  máme  toho hodně za sebou a bude o čem povídat.   Lenka 
 

             Mládež ČCE Braník 
 
Otevřená křesťanská setkání pro všechny mladé tělem či duchem se opět budou konat od 
října. Přijít můžete každé úterý od 18:15 , předpokládaný konec je cca v 21:00. 

 

 
 
Sluníčko svítí – a my vám přejeme, abyste si léto užili, ať už sami, nebo společně 
s ostatními. 

 Redakce Brány 

Akce poøádané branickým sborem: 
 
28.7. – 11.8. Tábor pro malé děti v Daňkovicích 

vedoucí: Kateřina Zvánovcová 
28.7. – 11.8. Tábor Pecka – pro starší děti – Patnáctá výprava po stopách 

Narnie – vedoucí: Michal Jungmann 
18.8. – 25.8. Sborová dovolená v Nových Hradech 

Letní akce 
 

turisté 
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Akce poøádané YMCA Braník 
 

 
22.6. – 24.6.            Vodička  

 
Víkendová vodácká akce pro rodiny s malými dětmi.  
Vedoucí: Tomáš Bedrník 

 

 

  
1.7. – 12.7.               Do Polska na vodu  

 
Jedinečná a nikdy se neopakující akce na vlnách Bóbru.  
Pro 16 dětí ve věku 10 – 16 let. 
Vedoucí: Pavel Měska 
 

 

 

  
12.7. – 22.7.            Cyklovóda 2007  

 
Průkopnická vodácko-cyklistická výprava do Polska. 
Pro 16 účastníků ve věku 14 – 20 let. 
Vedoucí: Jan Jeroným Zvánovec  

 

 

  
18.8. – 1.9.               Puťák na Slovensku  

 
Ahoj!! Tentokrát pojedeme vlakem na Slovensko, Náš plán je 
přejít Muráňskou planinu, kde žijí medvědi :-)...  
Vedoucí: Pavel Měska a Štěpán Vávra 
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 22.7. – 27.7.                       Vůz 2007 aneb Vozové putování po Jižních Čechách  

 

 
 
 

 

I letos jsme se rozhodli pokračovat v naší (sice jen párleté), 
ale přesto tradici a proto pořádáme další Vozové divadelní 
putování. Na tento rok jsme se rozhodli pro pohádku "Prin-
cové jsou na draka". Bude to poněkud kulturnější akce, než 
na které jsme v YMCe většinou zvyklí, přesto se na ní určitě 
vyžijeme i sportovně. A nebudou chybět ani duchovní pro-
gramy, hry, spousta legrace a skvělá parta lidí, která se na 
téhle akci sejde.  

Na tuto akci se již nelze přihlásit, protože je již plno.   

 

 
 
 

 
 

Otázky 31 – 40  z 5.  Mistrovství České republiky ve znalostech Bible – 5.9.2006 
 
31) Kdo byl Amálek? A 

B 
C 
D 
E 

Kenaanův syn 
Izmailův syn 
Ezaův vnuk                                    
Abrahamův synovec 
Lotův vnuk 

32) Komu napsal Pavel tato slova: „On 
nás vysvobodil z moci tmy a přenesl  do 
království svého milovaného Syna“? 

A 
B 
C 
D 
E 

Koloským                                                              
Filipským 
Korintským 
Tesalonickým 
Židům 

33) Jak se jmenoval mládenec Elíši, na 
kterém ulpělo Naamánovo malomocen-
ství? 

A 
B 
C 
D 
E 

Chazael 
Géchazí                                                            
Naamán 
Jóram 
Jehú                                                                

34) Kolik mužů šlo podle  Lukáše 24,13 
do Emaus než se k nim připojil Pán 
Ježíš? 

A 
B 
C 
D 
E 

2 
3 
4 
5 
není uvedeno 

35) Kde byl prorok Elijáš, když se ho 
dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“?  

A 
B 
C 
D 
E 

V jeskyni 
Na Karmelu 
Na Chorébu 
Pod trnitým keřem                                              
V Beer-šebě 
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36) Jak se jmenoval syn Jákobův naro-
zený jako druhý? 

A 
B 
C 
D 
E 

Rúben 
Šimeón                                                             
Lévi 
Juda 
Dan 

37) V kolik hodin podle Markova evan-
gelia ukřižovali Pána Ježíše? 

A 
B 
C 
D 
E 

v 8 hodin 
v 9 hodin                                                          
v 10 hodin 
v 11 hodin 
ve 12 hodin 

38) Komu patřila oslice, které Hospodin 
otevřel ústa a ona řekla: „Co jsem Ti 
udělala, že mě již potřetí biješ?“? 

A 
B 
C 
D 
E 

Barákovi 
Ehúdovi 
Balákovi 
Gedeónovi 
Bileámovi                                                         

39) Co jediné není pravdivé o deskách, 
které dal dle Ex 32,15-16 Hospodin 
Mojžíšovi? 

A 
B 
C 
D 
E 

Byly dílo Boží 
Byly psány po obou stranách 
Byly zlaté 
I písmo vyryté na deskách bylo Boží 
Byly popsané po líci i po rubu 

40) Označte jméno toho, kdo klesl na 
kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, 
odpusť jim tento hřích!” To řekl a ze-
mřel. 

A 
B 
C 
D 
E 

Štěpán                                                              
Filip 
Samson 
Šimon 
Jakub 

 
 

 
 
„Podle nejstaršího ze synoptických evan-
gelií vystoupil Ježíš se zvěstí: Naplnil se 
čas a přiblížilo se království Boží; čiňte 
pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). 
Předpokladem a původem víry je tu pře-
lom věků, Bohem způsobený a slovem 
evangelia zvěstovaný. Věřit znamená 
přijmout toto slovo, Ježíšem přinášené, 
vzít vážně přelom věků a orientovat se 
podle něho v celém životě; proto je víra 
nerozlučně spojena se životním obratem, 
s pokáním. Je odpovědí na Boží čin a 

spolehnutím na slovo zvěsti, nikoli proje-
vem niterných náboženských schopností 
a sklonů lidských. Je osobně zavazujícím 
rozhodnutím, ne pouhým teoretickým 
názorem, má však při sobě důležitou 
složku osobního přesvědčení o skuteč-
nosti Božích činů a o pravdivosti zvěsto-
vaného slova evangelia. V tomto výroku 
Ježíšovu je tedy již v základu naznačen 
celý obsah novozákonního pojmu víry.“ 
 

Biblický slovník 
 

 

víra 
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Pravidelný sborový  
program 

 
 

Během letních prázdnin  

probíhají nedělní bohoslužby, 

ostatní akce se nekonají 
 

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 
PhDr. Luďka Rejchrta 

pondělí a pátek 10,00 – 11,30 
středa 17,00 – 18,00 
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Presbyterní konference 3 
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Turisté 7 

Letní akce 7 

Soutěž ve znalosti Bible 9 
Víra 10 

Oznámení  11 

Sborový program 12 

Verš na červen 12 

Obsah 12 

Tiráž 12 
 

Verš na červen 
Činy Hospodinovy jsou velké, vyhle-

dávané všemi, kdo zálibu v nich našli. 
Žalm 111,2 

  
Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/ 
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