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Zápis ze 682. schùze staršovstva
10. prosince 2007

AKTUALITY BRANICKÉHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGE
EVANGELICKÉ

1) Kontrola listopadového zápisu.
2) Schválen vánoční dopis, který připravila Rut Nývltová.
3) Vánoční hra bude v neděli 23.12 od 14,00 a 15,30 hod. Po ukončení hry je třeba
urychleně zlikvidovat podium a uklidit kostel, aby byl připraven pro večerní vánoční
shromáždění vietnamského sboru. Veřejně přístupná generálka bude v sobotu 22.12.
od 10 hod.
4) Br. Plhák informoval o konventu. Byl zvolen seniorátní farář: Petr Špirko a farář pro
mládež: Mikuláš Vymětal. Náš návrh na parafované kázání starších nebyl přijat.
5) V neděli 2. prosince se konalo sborové shromáždění svolané k opakované volbě kazatele sboru. Bratr farář Rejchrt byl zvolen na další období – leden až prosinec 2008.
(odevzdáno 98 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný; 87 lístků s odpovědí „souhlasím“, 6 s odpovědí „nesouhlasím“, zdrželi se hlasování 4).
6) Staršovstvo se zabývalo s plnou vážností oznámením bratra faráře o jeho plánovaném
ukončení služby v našem sboru. Bere na sebe odpovědnost za výběr nového kazatele.
Uvítá návrhy členů sboru na případné kandidáty.
7) Hoznauer informoval o vystoupení našich zpěváků ve Stebně. Velice chválil pěknou
tradici, kterou jsme pomohli vytvořit a která se ujala.

pìt minut
Dá se říct o branickém kostele: „Jakou bázeň vzbuzuje toto místo“ ?
O pět minut ztišení před začátkem bohoslužeb nás už několikrát prosil bratr farář.
Jenže my máme tolik důležitých věcí, které musíme ještě honem sdělit svým přátelům a
sousedům, že ani nepostřehneme, že pět minut minulo bez našeho soustředění a kazatel se
již prodírá hloučky dosud neusazených farníků a blíží se ke kazatelně.
Jestlipak by s námi něco svedl Jan Amos Komenský? Jeho požadavek na soustředění
před bohoslužbami byl podstatně přísnější.

XIII. ročník, číslo 12 – prosinec 2007

Z kapitoly „Jak si počínat v neděli před odchodem na shromáždění?“ z knihy Jana
Amose Komenského Praxis pietatis:
Předcházejícího dne přestaň zavčas pracovat, abys měl čas odpočinout na duchu i na
těle. Ráno pak budeš svěží. Jestli se v sobotu příliš unavíš, budeš v neděli při bohoslužbě
malátný a ospalý k pohoršení druhých. Bůh poručil sváteční den nejen světit, ale také se
k němu jako k svátečnímu připravovat........V neděli dlouho nelež a časně vstaň......a začni
tím, že si připomeneš svou hříšnost a nestatečnost a uvědomíš si, jak svaté je místo, kde

Brána 12/2007

3

máš přistoupit před obličej Pána, který hledí k srdci a nenávidí hřích a přetvářku. Uvědom
si tedy, než půjdeš do kostela, jakých hříchů ses v tomto týdnu dopustil. Přiznej se a pros
za odpuštění.....Tak připrav svoji duši, svolej všechny ve svém domě, zazpívej, přečti
kapitolu z bible a pomodli se. Pak s nimi jdi včas do Božího chrámu tak, abys nezmeškal
začátek.
Když jdeš do kostela, uvědom si nejprve, kam jdeš a proč. Jdeš ke dvoru nejvyššího
Pána, abys s ním v modlitbě rozmlouval a naslouchal jeho slovu, abys přijal jeho požehnání pro tělo, duši i výsledek práce celého týdne......Po cestě si opakuj Davidova slova.....
Když vejdeš do kostela, řekni: Jistě je na tomto místě Hospodin. Jakou bázeň vzbuzuje
toto místo.......
RČ

ten, kdo káže slovo Boží
Víme, že bratr farář nemá rád oslavné řeči, zvláště, pokud se týkají jeho osoby. Snad nám
promine, že otiskujeme následující článek, který nám poslala Martina Votrubová.
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. (Židům 13,7)
Ulevilo se mi, když jsem se dozvěděla, že
bratr farář byl zvolen na další rok.
Měla jsem obavy, jestli bude opět
zvolen. Každý člověk má nějaký svůj
horizont, který když překročí, začne těm
druhým vadit, až nakonec je tzv. „odejit“.
Jsem moc ráda, že se to v našem sboru
nestalo. Byla by to urážka a černý nevděk
za všechnu jeho dosavadní snahu, lásku a
práci. K lidské přirozenosti patří, že když
je něco dobré, tak se to bere jako samozřejmost. Ovšem běda, když se někde
vyskytne chyba. To se hned najde plno
kritiků, kteří bijí kolem sebe a nedomýšlí
důsledky své kritiky. Kritika, která není
konstruktivní, dokáže druhého zdeptat
nebo alespoň otrávit. Při každé kritice je
třeba vidět i to pozitivní a navrhnout, co
by se s tím, co se mi nelíbí, dalo dělat.
Poznala jsem několik duchovních a
mám s kým srovnávat. A ať to beru zleva
doprava nebo zprava doleva, vždycky mi
z toho vychází, že bratr farář je člověk

špičkových kvalit, a to jak z hlediska jeho
osobnosti, tak i z hlediska profesionálního. Je to člověk se zralými a zdravými
hranicemi, který dobře zná své možnosti a
schopnosti, člověk s duchovně vyzrálými
postoji a názory. Své celoživotní dílo
prezentuje s horlivostí a pokorou. Je to
člověk na svém místě, který zná zákony
nebeské i pozemské; dobře zachází se
svěřenými hřivnami a charismaty podle
přikázání „zadarmo jste dostali, zadarmo
dávejte“.
Pokud vím, tak každému, kdo ho požádal o pomoc, dal pomocnou ruku. Přijímal každého, ať to byl docent nebo bezdomovec. Nikdy se ve chvíli pomoci
neptal na to populární „co za to“. Když
někomu radil, hledal postoje a myšlení
toho druhého člověka a radu ušil na jeho
míru. Kázal o přikázání lásky, o Pánu
Ježíši... Nikdy se nesnažil o líbivé kroky a
populistická opatření. Svou víru nejen
káže, on ji i žije.
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Otázka zní: jaký je to člověk? Jednoznačně filantrop a altruista. K tomu názoru jsem nedospěla ze dne na den, ale až
poté, co jsem chodila na jeho bohoslužby
a hovořila jsem s ním. Mimo jiného jsem
se při rozhovorech dozvěděla i to, že před
více než třiceti lety spláceli s manželkou
družstevní byt. Ale přišla nabídka jít do
Prahy. Byt přenechali bez náhrady jiným
lidem a z přesvědčení odešli do Braníku.
Bezvýznamná není ani jiná událost. Když
jej kdysi vyslýchali STB, uvedl nařčení na
správnou míru. Když pánové odcházeli,

řekli: „Vy na něco takového stejně nevěříte“. On poukázal na výši jejich platu a
platu farářského, s tím, že za tak malou
odměnu by asi svou práci nedělal, kdyby
tomu nevěřil. Odešli s respektem.
Jen tak mezi námi, myslíte si, že by
dokázal vést náš sbor přes třicet let a přitom mít stále dobré slovo, kdyby neměl
dobré a laskavé srdce? A o to právě jde.
Martina Votrubová

Stebno
- malá obec na Karlovarsku, je každoročně cílem zpěváků a muzikantů z našeho sboru. – Je to jedna z těch chvályhodných tradic – A letošní účast nejméně sto deseti posluchačů od těch nejmenších do nejstarších znovu potvrdila, že naše služba tam není marná.
Pravidelní účastníci nám s radostí sdělovali, že konečně přijal pozvání i pan starosta a dva
páni radní.
Bratr farář v úvodním slovu velmi srozumitelným způsobem zdůraznil pravý obsah
adventu i toho, co následuje.
Nádherná akustika starobylého kostelíka jen ještě zvýraznila radostné poselství, které
znělo ze všech písní.
Všem zpěvákům a muzikantům upřímný dík.
Rut Nývltová

Pøejeme Boží požehnání dìtem, které se narodily v minulých mìsících. Jsou to:
syn Heleny Petrové a Ondřeje Petra
Daniel Petr
dcera
Pavly Cohenové (roz. Čujanové)
Debora Anna Cohen
a Martina Cohena

nar. 28.10.2007
nar. 21.11.2007
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advent

Chrám spotøeby

snìdené Vánoce

PRAVÝ ADVENT

advent 2007 - RČ
šminky a sardinky
dudlaj dudlaj
zlevněné hadříky
hračky a rozinky
dudlajdá
čas radosti přišel k nám
radujme se veselme se
koupěchtivých plný krám
fidli fidli dudlajdá
blahobyt nám nevyhne se
na té naší salaši
radují se lidé z města
radují se valaši
chrám spotřeby z dálky září
přicházejí mladí staří
světlem výloh oslněni
koledami ohlušeni
nakupují ostošest
hádépé nám rychle roste
veselme se radujme se
je to krásné je to prosté
volný trh už mění svět
fidli fidli dudlajdá
tichá noc nás k spánku láká
můžeme být v pohodě
radujme se zítra zase
nové slevy naší kapse
šetřit budou v obchodě
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.... očekávání
Na co? Na koho?
Na toho, kdo vyhnal prodavače a kupující
z chrámového nádvoří, zpřevracel stoly
směnárníků i stánky prodavačů.....
na toho, který v chrámu uzdravoval slepé a
chromé.....
na toho, o kom bylo řečeno „Hle, král tvůj
přichází k tobě, tichý .....
Na toho, jehož tichý hlas zaslechne jen ten,
kdo se nenechá ohlušit rykem okolního
světa.
Ten pak uslyší i tiché klepání na dveře, a to
ne někdy, ale teď:
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li někdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se
mnou.“
Zj 3,20

....V pátek večer, den před Vánocemi, jsme nechali našeho pejska samotného v bytě. Když
jsme se po dvou hodinách vrátili, nevěřili jsme vlastním očím.
Cézar stačil zkonzumovat čokoládového Josefa i s Marií, ovečky i pastýře. Krabice
s dárky byly potrhané a po celém bytě se válely roztahané papírky, ozdobné řetězy ....
Když jsme uviděli tu spoušť, bylo nám všem do pláče. Uprostřed žalostné nálady jsem
zaslechl, jak naše nejmladší dcerka Janička vzlykavě říká: „Cézar nám snědl Vánoce!“
Souhlasil jsem s ní, ale jen do té chvíle, než jsem si uvědomil, v čem spočívá křesťanská
podstata Vánoc.
Vánoce jsou přece pro křesťany připomínkou toho, že se na naši zemi narodil Kristus,
Boží Syn. Když jsme s manželkou později tišili naše uplakané ratolesti, snažili jsme se jim
vysvětlit, že ta podstata Vánoc nám doma zůstala. Je jí Pán Ježíš. Ten je s námi vždy, i
když věci, které nám to mají připomínat, se ztratí, nebo „jsou snězené“.
Zatoužil jsem po tom, abychom si alespoň my, dospělí, častěji uvědomovali, že Ježíš je
s námi stále, bez ohledu na to, zda jsou Vánoce nebo pátek třináctého! Radost z jeho přítomnosti by nám neměl vzít ani ďábel, natož malý hloupý psík...
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4)
Tento druh radosti, o které mluví Pavel, není založen na příznivém vývoji momentální
situace, ale spočívá v neměnnosti Božích slibů, že nás Pán Bůh velice miluje, chrání, vede
a nikdy neopustí.
Amen, tak jest!
(z Deníku mladých 41)
A ještě jednou Jan Amos Komenský - závěr knihy JEDNO NEZBYTNÉ:
Souhrn této nejvyšší moudrosti je:
I. Nezatěžovat se ničím, co přesahuje životní nezbytnosti, spokojit se s mála věcmi,
sloužícími k pohodlí, a chválit Boha.
II. Jestliže ty pohodlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými.
III. Přijdeš-li i o ně, snaž se zachovat sebe sama.
IV. Nemůžeš-li ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil. Kdo totiž má
Boha, může všechno postrádat, poněvadž má na věky své nejvyšší dobro s Bohem a
v Bohu.
A zde je také konec všech potřeb a přání.
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Zveme na vánoční hru 2007
„Počítání oveček“
Generálka v sobotu 22. 12. 2007 od 10 hod.
Hra v neděli 23. 12.
od 14,00 a od 15,30 hod.

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)
úřední hodiny faráře
PhDr. Luďka Rejchrta
pondělí a pátek 10,00 – 11,30
středa 17,00 – 18,00

Obsah
Staršovstvo
Pět minut
Ten, kdo káže slovo Boží
Stebno, oznámení
Advent
Snědené Vánoce
Vánoční hra, Turisté
Poslední strana

Bohoslužby o Vánocích a na
konci roku:
23.12. v 9,30 (hra ve 14 a 15,30 hod.)
24.12. v 16,00 (káže Jaro Křivohlavý)
25.12. v 9,30 (Večeře Páně)
30.12. v 9,30
31.12. v 16,00 (káže Jaro Křivohlavý)
1.1. v 9,30 (Večeře Páně)
Verš na prosinec

Ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly.
Izaiáš 40,31
Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/
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turisté
Poslední letošní výlet se bude konat 30. prosince.
Sejdeme se jako vždy po bohoslužbách a pojedeme do Kunratického lesa. Délka
trasy nepřesáhne 5 km, cesty jsou pohodlné, ale doporučuji vzít si s sebou nesmeky nebo alespoň neklouzavou obuv, ev. turistické hole.
Výlet ukončíme u krbu útulné soukromé cukrárny v kunratické vilkové čtvrti.
Vezmu s sebou kroniku našich cest a trochu zavzpomínáme.
Lenka

2
2
3
4
5
6
7
8
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