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SVATODUŠNÍ KÁZÁNÍ
O pøijetí Ducha svatého (Sk 2, 1 – 16)
Introitus žalm 16, 8 - 11
Hospodina stále před oči si stavím, je mi
po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé
srdce raduje. Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve
tvé pravici je neskonalé blaho.

AKTUALITY BRANICKÉHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGE
EVANGELICKÉ

Čtení:
První čtení: Sk.2, 1-4 a Sk. 2, 37 - 47
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se
žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde
byli.
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky,
rozdělily se a na každém z nich spočinul
jeden;
všichni byli naplněni Duchem svatým a
začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak
jim Duch dával promlouvat.

XIV. ročník, číslo 5 – květen 2008

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli
Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme
dělat, bratří? Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu
Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a
dostanete dar Ducha svatého. Neboť to
zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem
daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bůh."
A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali
jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim
toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali
chléb a modlili se. Všech se zmocnila

bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho
zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili,
byli pospolu a měli všechno společné..
Text kázání: Sk. 3, 16 Tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho
jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví
- a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm
vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima
očima..

Od velikonočních svátků uplynulo 40 dní.
Učedníci zažili nanebevstoupení Pána
Ježíše Krista. Je možné, že si někteří z
učedníků připomněli, že číslo 40 se objevilo již několikrát v historii izraelského
lidu a mělo to vždy pozoruhodný význam.
Izraelci putovali z Egyptského zajetí přes
poušť do země zaslíbené a skutečně se jim
tam po 40 letech otevřely dveře do nového
života.
Tentokrát uplynulo 40 dní od chvíle, kdy
byl Pán Ježíš Kristus ukřižován a po týdnu
se sešla skupina učedníků, aby společně
uvažovali o tom, co se dělo a co se bude
dít dále. A právě při této příležitosti se
stalo něco, co si dnes připomínáme. Bible
o tom, co se událo, hovoří jako o vylití
Ducha svatého. Náš oddíl má v bibli nadpis "Naplnění Duchem svatým". Jak tomu
rozumět?
Termín duch se vyskytuje v bibli od počátku. Aby nedošlo k nedorozumění, že duch
a duše jsou dva různé termíny pro tutéž
věc, odlišuje hebrejština obě tyto věci ve
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svém pojmosloví. Duše se hebrejsky řekne
"NEFEŠ". Duch se naproti tomu řekne
"RUACH". Co se ale rozumí termínem
ruach?
Výraz Ruach v hebrejštině vyjadřoval
"vánek až vítr". A co je to vánek či vítr? Je
to něco, co nevidíme, ale o čem víme, že to
je (existuje) a že to něco působí. Jak to
víme? Například z toho, že vítr ohýbá
větve stromů.Vane-li nám do tváře, poznáme z které strany vane. Když vane,
působí na nás tak, jako by nás někdo pohladil. Když je silnější, je vítr s to nás
podnítit k tomu, abychom se hnuli z místa.
Je dokonce s to tak silně zavanout, že nás
přinutí vykročit.
Z tohoto velice názorného podobenství
ducha a vánku (větru) je možno dovodit
dvojí:
Tím prvním je vybídnutí člověka k tomu,
aby se vzchopil a z nečinného stání na
místě či sezení se hnul a šel něco dělat. Jak
to vypadá v praxi, čteme několikrát ve
Starém zákoně. Abraham v Ur kaldejských
žil svým klidným, zabydleným životem.
Byl však Božím oslovením nejen probuzen, ale dokonce i vybídnut k tomu, aby
vstal a šel. Kam? Do země zaslíbené - do
Kanaanu. Podobně tomu bylo u Mojžíše. I
ten se zabydlel u svého tchána. Jednoho
dne však byl vanutím Duha svatého vybídnut, aby se vzchopil, vrátil se do Egypta
(odkud utekl) a vyvedl lid Izraelský z
domu služby (otroctví). S určitou mírou
odvahy se můžeme domnívat, že něco
obdobného se stalo i Davidovi, když slyšel
Goliáše, jak haní Hospodina. Duch Boží
Davida vybídl, aby se mu postavil a nedovolil, aby byl Hospodin urážen a posmíván.
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V uvádění podobných situací, kdy Duch
Boží někoho "vyzdvihl ze sezení" a přiměl
k tomu, aby se hnul a něco začal dělat,
bychom mohli pokračovat. Můžeme se
zastavit u setkání Pána Ježíše Krista s
chromým člověkem, který ležel u rybníka
Bethesdy. I ten slyšel Ježíšovo slovo
"Vstaň, vezmi lože své a choď!" A on to ten chromý - vzdor všemu vzal vážně.
Vstal a šel - i když se to všem lidem kolem
něho zdálo neuvěřitelné.
Ve velikonočním biblickém čtení jsme
četli o tom, že se tam náhle strhl hukot z
nebe, jako když se žene prudký vichr, a
naplnil celý dům, kde byli učedníci. I zde
se setkáváme s vanutím větru, ba dokonce
vichru, které je charakteristickým zjevem
všade tam, kde jde o sdělení Božího oslovení člověka..
Čteme tam dokonce i o tom, že se jim
ukázaly jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se
a na každém z nich spočinul jeden. A z
těch, kteří byli takto osloveni, se po té
staly "zdroje" Božího sdělení. Čteme tam,
že byli naplněni Duchem svatým a začali
ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim
Duch dával promlouvat.
V poněkud modernější formě to můžeme
číst např. v posledním čísle Českého bratra:
„Pokud má mít bible vliv, tak především
na změnu smýšlení, na porozumění sobě,
lidem, světu, na vztah k tomu, co mne
přesahuje. Aby se něco změnilo, musela by
se překvalifikovat situace a musely by se
překonfigurovat vztahy. Je to v podstatě
nedělní exodus: člověk přijde tímto posunem o svou soběstřednost PŘESTANE
MYSLET JEN NA SEBE. Změní se perspektiva a přesune se těžiště života.“
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Na jiném místě pak čteme: Setkání před
Boží tváří „Člověk by musel přepustit dokonalost
někomu jinému nežli sobě samému a vyrovnávat se s frustrujícím pocitem, že ho
druzí lidé dost neoceňují. Člověk by musel
přestat spřádat své sítě a nechat se chytit
do Boží sítě. Jde o to změnit situaci kvůli
Ježíši Kristu.“

Je dobré si připomenout postup toho, co se
tehdy o těch prvních svatodušních svátcích
dělo: učedníci očekávali Boží oslovení.
Chtěli vědět, co mají dělat. Toho, co očekávali, se jim v hojné míře dostalo. A co
slyšeli, to sami hned začali dělat.. Ve 2.
kapitole Skutků apoštolských máme ve
druhé její části zcela konkrétní obrázek o
tom, jak to vypadlo v praxi.. Připomeňme
si ho:
Druhé čtení: Sk. 3, 1 - 16
Připomeňme si jen, kdo to zde mluví.
Petr - statečný učedník Pána Ježíše Krista. Ten, který sliboval: "Pane, s tebou jsem
hotov jít i do vězení a na smrt" (Lukáš 22,
33) a nakonec ho třikrát zapřel. Petr uvěřil
Ježíši Kristu - uvěřil neuvěřitelnému - že
mu Ježíš odpustí. A on mu skutečně odpustil. Semínko víry zde zapadlo skutečně
hluboko do Petrova srdce. A ten, kterému
Pán Ježíš jeho selhání odpustil, má nyní
odvahu - odpoledne v první den svatodušních svátků, po naplnění Duchem svatým
- veřejně vystoupit a promluvit tak, jak
jsme slyšeli, že ve Starém zákoně oslovil
Hospodin řadu lidí: "Vstaň a choď!". A ten
chromý skutečně vstal a šel...
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Petr Pokorný v knize Den se přiblížil..(Mýto, 2007) píše : „Všechno, co
odpovídá jeho (Boží) vůli (Bůh) posiluje
svým Duchem.“
Náš text to říká srozumitelně: "Tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v
jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a
zdraví - a víra, kterou jméno Ježíšovo v
něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před
vašima očima.."
To druhé, co si z podobenství o biblickém
pojetí ducha (ruach) můžeme odvodit, je
jiného rázu. Týká se směru, odkud a kam
vítr věje. Dosud jsme věnovali pozornost
tomu větru, který vychází od Hospodina a
směřuje k milování (podle dvojpřikázání
lásky). Jsou však i jiné duchovní zdroje a
směry vanutí ducha. Nazvěme je v protikladu k duchu svatému duchem nesvatým. I s tím se v bibli setkáváme. Dokonce
hned na začátku. Jen si všimněme, o čem
hovoří: 1.M.3, 5: Neposlouchejte Hospodina a choďte podle žádosti svých očí a
"budete jako bohové". Otevřou se vám oči
a bez ohledu na to, co říká Hospodin, sami
si budete určovat co je dobré a co je zlé.
A proč o tom hovoříme právě o svatodušní
neděli? Třeba i jen z toho důvodu, abychom si nemysleli, že všechno, co se označuje jako duchovní, je automaticky dobré,
svaté a žádoucí.
Poslání: Lukáš 22, 32 „Ty, až se obrátíš,
buď posilou svým bratřím“.
Požehnání: Numeri, 6.kap.
Jaro Křivohlavý – Braník 11.5.2008
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Staršovstvo
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola dubnového zápisu.
Na místo Tomáše Bedrníka postupuje první náhradník - sestra Jitka Zvánovcová jako řádná členka staršovstva.
Schválena pokladní zpráva za duben.
Na Diakonii bude odeslána částka Kč 7500, na JJ Kč 5000.
1.6. a 8.6. bude vykonána sbírka na nepálského studenta, 24.6 sbírka solidarity
sborů
Bratr kurátor přečetl dopis Jiřího Orta, kterým rezignuje na kandidáta branického
faráře.
Budeme proto jednat s dalšími bratry, kteří připadají v úvahu jako event. kandidáti.
Sestra Zvánovcová informuje, že je již stanoven termín podzimního ohlédnutí za
tábory, a sice 12.října 2008.
listopadu 2008 od 14 hod. se uskuteční za účasti synodního seniora ohlédnutí za
celoživotní literární a hudební prací br. faráře Rejchrta.
Němečtí přátelé z Dittersdorfu svou návštěvu Prahy pro malý zájem zrušili.
Česká biblická společnost připravuje k 90. výročí ČCE tisk jubilejní Bible, kde
vedle Starého a Nového zákona v kralickém a ekumenickém překladu budou i
apokryfy. Bibli je možno objednat do konce května.
18. května po bohoslužbách bude mimořádná schůze staršovstva.

VŠECHNO JE JINAK...
Na tomto místě měla být zpráva o tom, jak se vydařila návštěva bratří a sester
z Dittersdorfu v Praze a rozhovor Aleše Drápala s bratrem Jiřím Ortem.
Jenže:

Němci nepřijeli
Jiří Ort stáhl svou kandidaturu na faráře našeho sboru

Asi si musíme zvykat, že ne každé úsilí je korunováno úspěchem. Ovšem i úsilí bez výsledků může být k něčemu užitečné – rozhovory s bratrem Ortem nás naučily lépe posuzovat to, co bylo i to, co můžeme očekávat.
A neuskutečněná návštěva? Což není příjemné mít najednou po mimořádném pracovním nasazení volný den, umytá okna, vymalovanou předsíň (která na to už dva roky marně
čekala), opravenou elektrickou zásuvku a další maličkosti, na které nikdy nebyl čas? A
dobrý pocit, že když se do toho dáme, jsme schopni potlačit pohodlnost a udělat všechno
pro to, aby akce „klapla“. Takže zase příště ... jen doufám, že Marta Drápalová zapomene
na počet hodin věnovaný organizaci, telefonům, shánění...
RČ
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turisté
Příští vycházka se uskuteční 1. června 2008.
Podle nálady a počasí se rozhodneme, jestli pojedeme na prohlídku podniku Botanikus
(výroba přírodních mýdel) v Ostré u Labe a pak krátký výlet kolem řeky, nebo se vypravíme trochu blíž - za Kelty na Závist.
Lenka

STUDENT Z NEPÁLU
Náš sbor v minulém roce odeslal částku potřebnou na studium jednoho studenta na biblické škole v Nepálu. Sbírka v neděli 1.5. a 8.5. bude věnována na financování dalšího
roku jeho studia.
7. května došel z Nepálu následující dopis:
Drazí přátelé,
moc vám děkuji za Váš dopis. Dostal jsem ho dnes a tak hned odpovídám, proto píšu
jen rukou.
To mne skutečně povzbudilo, když jsem viděl, že mně nejen pomáháte finančně, ale také svými připojenými podpisy o mne projevujete svůj zájem.
Váš kostel vypadá moc krásně - je krásně umístěn. Kdyby to bylo možné, rád bych vám
také poslal foto našeho kostela, ale teď zrovna žádné nemám.
Prosím, vyřiďte mé co nejsrdečnější pozdravy a díky všem členům sboru.
Co se týká mých studií, pokračují dobře. V posledním semestru jsem dopadl velmi
dobře. Ale někdy jsem trochu líný, a tak prosím, modlete se za mne.
Na závěr přání, kéž Bůh vás stále ochraňuje a vede vás po stezce spravedlnosti.
S láskou a modlitbou
Nick

PØEČETLI JSME
Nový literární trhák: literatura tištěná na toaletním papíru. Nejen špičková literární díla,
ale i bible. Prý nejlepší způsob, jak skvosty literatury šířit. Vytisknout Korán na roličky
toaletního papíru si organizátoři projektu netroufli.
Lidové noviny 23.4.2008
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BRANICKÝ DÌTSKÝ DEN NA DOBØÍŠI
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delní šňůře staly uměleckými díly, která přitahovala obdivné pohledy tvůrců i všech ostatních.

Milí rodiče,
zveme Vás spolu s Vašimi dětmi dne 7.června 2008 do Dobříše.
Sjedeme se kolem 9.30 hod. v prostorách tamní fary ČCE, ul. Husova 1556
(http://www.dobris.evangnet.cz, telefon na faru 317523534).
Na programu od 10.00 hod bude:
- společné ohlédnutí za celoroční biblickou výukou dětí v našem sboru (zvl. v NŠ)
- bojová hra pro děti - především ty nejmenší
- možnost shlédnout výstavu Miroslava Rady a jeho synů (v prostorách kostela)
Důležitá upozornění:
- jídlo s sebou!
- buchty, koláče a jiné dobroty ke společné konzumaci vítány!
- kávu, čaj uděláme na místě
- máme k dispozici celou faru včetně kuchyňky s plným vybavením (pro ohřev jídla...)
Bližší informace poskytnou:
Helena Petrová, mobil 731510130 (organizační záležitosti)
Miriam Žilková, mobil 774276966 (program)
Těšíme se na společně strávenou sobotu. Ukončení předpokládáme mezi 17. - 18. hod.

1. MÁJ U SLABÝCH NA CHATÌ
První květen opět nezklamal. Přesto, že černá obloha hrozila pořádným lijákem, sjelo
se na chatu k Slabým něco mezi padesáti až šedesáti dospělými a větší množství dětí (při
neustálém přesunu osob nebylo možno všechny přehlédnout, natož pak přesně spočítat
kolik nás vlastně je). Všichni byli spokojeni. Mraky zmizely jako čarovným proutkem, a
sluníčko nás provázelo celý den. Mládež se věnovala volejbalu, ti starší šli na procházku
po okolí. Hostitel rozptýlil obavy, že případnou stavbou domu zmizí hřiště, ohniště i pískoviště, a tak bude nutno s prvomájovými setkáními skončit. U lesa rozmáchlým gestem
ukázal zarostlou louku, potok a náletový les, a hrdě prohlásil „Toto vše je Krakonošovo,
pardon Slabých“. Slíbil, že jako nový majitel tohoto stavebně nevyužitelného pozemku
obnoví zarostlé hřiště a připraví místo vhodné nejen pro jednodenní setkání, ale i pro delší
rekreaci, případně i pro stanový tábor, kdyby děti neměly kam jet.
Pak se podle laikovi neznámých pravidel stáčely různé druhy textilií a obvazovaly
provázky a gumičkami, vařily v modré barvě, máchaly, a pak s napětím rozvazovaly.
Z modrých uzlů se pak vyklubaly batikované šátky a trička, které se po vystavení na prá-

Tonda Pechar s Miluškou Kolářovou si mezitím ještě s několika dalšími přáteli táborových ohňů zalezli do chaty a při kytaře a starých trampských písničkách vzpomínali na
časy minulé.
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A to už putovaly na stůl velké hrnce tří druhů polévek, které navařila Dana Slabá, a ještě
větší hrnec guláše, o který se zasloužil Toník Pechar. A také chlebíčky, koláče a další
dobrůtky, kterými ke společnému hodování přispěli návštěvníci.
Po obědě vyprávěla Marta Drápalová o jejich devítiměsíčním pobytu v USA, o tom, jak se
tam vyrovnala s úlohou ženy v domácnosti, o výletech po okolí a zapojení do místního
křesťanského sboru. Bylo to zajímavé a v mnoha okamžicích neodpovídající našim představám o Americe a mentalitě tamních obyvatel.
Pak už byla jen volná zábava, opékání buřtů na ohníčku, volejbal a ping-pong.
Manželům Slabým patří velký dík, že se nebojí otevřít dům nájezdu takové spousty lidí , a
každoročně nám umožňují setkat se jinde než v kostelních lavicích.
RČ

køest
V neděli 4. května 2008 nás mile překvapila slova bratra faráře: „O křest požádali sestra
LYDIE ŽILKOVÁ a bratr TOMÁŠ PLHÁK“

Husité na Baltu...?

Jsme moc rádi a vítáme je ve společenství lidu Božího.

V týdnu od 2. do 10. května byl
podniknut pokusný experiment na
lidech (ochránci zvířat zakázali použít lidoopy). Experiment spočíval ve
zjišťování sjízdnosti cesty OdraNisa, než na ni bude vypuštěna mládež z Ymcy. Prokázalo se, že tato
trasa je převážně sjízdná a lidskému
zdraví neškodná. Oba dva pokusní
jedinci se vrátili domů živí.
Tímto doporučujeme tuto trasu
všem zájemcům.
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Pravidelný sborový
program
Neděle 8:30

Chvály
(mimo 1. neděli v měsíci)

24. dubna 2008 zemřela sestra

ALENA KOKEŠOVÁ.
Vzpomínáme na ni, jak po
léta tiše a trpělivě snášela
svou těžkou nemoc. Máme ji
před očima, jak po bohoslužbách počítá sbírku a uklízí
čísla písní. Byla nenápadná,
přesto mnozí členové našeho
sboru na ni nezapomínali ani
v posledním roce, kdy jsme ji
v kostele již nevídali. Neměla
v Praze žádné příbuzné, přesto o návštěvy v nemocnicích
a léčebnách, kterými prošla,
neměla nouzi.
Děkujeme
vám všem, kdo jste ji navštěvovali.

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

Obsah
Svatodušní kázání
Staršovstvo
Všechno je jinak
Turisté
Student z Nepálu
Přečetli jsme
Branický dětský den v Dobříši
1. máj u Slabých na chatě
Křest
Husité na Baltu…?
Alena Kokešová
Poslední stránka

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

Verš na květen
Modliti se budu duchem, a modliti se
budu i myslí.
1.Korintským 14,15
Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla
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Alenka na chatě u Slabých
před rokem - 1. května 2007
(foto D. Slabá)
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