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Udìlali jsme z køes�anství sklenici sterilovaných okurek... 
 

Normální okurka způsobuje čas od času 
alergii. Ne vždy, ne každému.  Ale čas od 
času se najde člověk, který po ní oteče, je mu 
po ní  špatně... Když utrhnu okurku, svědí mě 
pak ruka - ale je to chyba  okurky? Máme 
zakázat okurky, protože je po nich někomu 
špatně a moje  kůže na ně alergicky reaguje? 
Kde je chyba?! Chyba je v nás, kteří  otéká-
me. Ne v okurce. 

Nejspíš za to sami nemůžeme - ale to na 
věci nic nemění. Nic to nemění  na tom, že ta 
chyba není v okurce, ale v nás a že aby bylo 
všechno  normální, tak že bychom se změnit 
měli my, ne okurka. Jenže my měníme  
okurky. Naložíme je do sladkokyselého nále-
vu, změníme jejich  přirozenost. Naložíme je 
do sladkokyselého nálevu, tedy do čehosi  
naprosto nepřirozeného. Zkuste mi říct, co je 
normálního na tom  smíchat cukr a sůl a pro-
lít to octem!? 

Když ale vytvoříme tuto ztělesněnou ne-
logičnost a iracionalitu, tak  výsledkem je 
cosi, co chutná všem a nikomu neublíží. Jen 
to už není  okurka, tak jak to dřív byla okur-
ka. Je to něco jiného, okurce velmi  podob-
ného a s okurkou nesoucí stejný název. 

Naložili jsme Pána Ježíše do sladkokyse-
lého nálevu. Vytvořili jsme  něco nepřiroze-
ného, jako směs cukru, soli a octa - a výsled-
kem je  něco, co chutná všem, co nikomu ne-
ublíží. Na co už dozajista nikdo  nebude aler-
gický a pokud náhodou bude, tak vyměníme 

cukr za sacharin a  propříště vynecháme křen 
a dáme jen pět kuliček nového koření místo  
sedmi - to aby si snad nikdo nemyslel, že 
nejsme otevřeni změnám.   

Sterilovaný Pán Ježíš se na nás přátelsky 
usmívá pod nápisem ,,AKCE" v  regálu ob-
chodního domu TESCO. Jste-li podnikatelé, 
nakupte si zásoby v  Makru, vyjde vás to 
levněji... Sterilovaný Pán Ježíš se nekazí a 
tak,  jako všechno ze supermarketu, bude stá-
le stejný a univerzálně  přijatelný vždy a pro 
každého. 

 
Evangelium, zvěst o Kristu - to je něco, 

co nenechává lidi chladnými.  A pokud je to 
chladnými nechává, pak se obávám, že na 
místo evangelia  nabízíme sterilovaného Pána 
Ježíše ve sladkokyselém nálevu.  Příjemného, 
milého, pro všechny přijatelného. A je nej-
vyšší čas, aby  někdo nalezl ten meč, který 
Pán Ježíš kdysi přinesl na tento svět,  když 
řekl: Nemyslete si, že jsem přišel na zem 
uvést pokoj; nepřišel  jsem uvést pokoj, ale 
meč. (Mt 10,34) Meč, kterým do nás sekne,   

abychom s něčím takovým přestali. Bude 
to bolet, ale je to nutné.   

Jestliže nebudeme schopni sami znovu a 
hledat Pána Ježíše takového,  jaký skutečně 
je a ne takového, jakého ho chceme mít, čeká 
nás té   bolesti mnohem víc. 

 
Jaroslav F. Pechar 

 

 
 

Srdečně zveme na dubnový výlet (25. 4.), který povede Jarka Šafaříková. Cílem jsou Dívčí 
hrady a Prokopské údolí. Kdo se necítí na  delší trasu, může výlet ukončit již v Jinonicích a od-
tud se vrátit autobusem. Odchod od kostela je po bohoslužbách. Doporučujeme vzít s sebou jíd-
lo a pití, restaurace není jistá.           Lenka 

turisté 

Slovo na úvod 
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Přítomni: 
členové: Pechar, Bruncko, Drápal, Dus, Mazný, Novotný, Plhák, Slabý, Stralczynská, Zvánov-
cová, Žilková 
náhradníci: Hoznauer 
omluveni: Skuhra, Holý – pracovně 
host na část jednání: Jakub Drápal, vedoucí mládeže  
 
Píseň: EZ 182 – Pán Bůh je síla má 
Biblický úvod I. Plhák: Ef 6. 10 – 17. O šikaně a zlu  
modlitba  
 
Další schůze bude druhé pondělí v květnu tj. 10.5.2010. 
Biblický úvod bude mít br. A. Slabý. 
 
1) Staršovstvo projednalo a schválilo návrh mládeže jednorázově vést celé běžné bohoslužby 

kromě kázání. Běžné = bez Večeře Páně a ne rodinné. Staršovstvo tuto iniciativu vítá a 
v dohledné době se bude otázkou aktivního zapojování laiků do bohoslužeb systematicky 
zabývat. 

2) Byly koupeny a nainstalovány dataprojektory a plátna. Vše zaplatili vietnamští bratři a 
můžeme to využívat. Staršovstvo děkuje vietnamským bratřím a faráři J. Pecharovi, který 
se na instalaci podílel. 

3) Jarní úklid se nekonal kvůli padajícímu kamení. Nový termín domluví br. I. Plhák 
s br. D. Slabým a ses. Rybáčkovou (kvůli úpravám zahrady). 

4) Proběhlo sborové shromáždění. Staršovstvo děkuje všem zúčastněným a vnímá, že se sbo-
rové shromáždění stává více součástí sborového života. 

5) Proběhlo sborové odpoledne pro rodiny s dětmi. Bylo příjemně otevřené, účastníci byli 
spokojení, i když se v diskusích odkláněli od původního tématu. Staršovstvo děkuje všem 
účastníkům a organizátorům a podporuje pokračování obdobných setkání. 

6) Ses. Votrubová zakoupila vitráž a věnovala ji sboru. Staršovstvo děkuje za dar. Br. farář 
dar přijal a umístí vitráž ve své kanceláři. 

7) Sbírky na potřeby našeho sboru nebudeme oznamovat při ohláškách. Pokud nebude ohlá-
šen účel sbírky, bude sbírka automaticky použita na potřeby sboru. 

8) Nový průtokový ohřívač vody do kuchyňky koupí a instalaci zařídí A. Slabý do konce 
června. 

9) Nepálský student, kterého podporujeme, končí v dubnu studium. Staršovstvo se rozhodlo 
pokračovat v obdobné podpoře dalšího studenta. 

10) Kontrolu pojistné smlouvy, jestli pojistka pokrývá i padající kamení, sesuvy skály, zajistí 
P. Novotný a A. Drápal. 

705. schùze staršovstva (12. dubna 2010) 
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11) Přestavba kostela 

Staršovstvo vyslechlo zprávu br. A. Drápala o jednáních na úřadech a pokračovalo 
v diskusi o variantách rozšíření, přestavby kostela. 

Zapsal A. Slabý 
 

 
 

Dílčí zprávy o životì sboru v roce 2009 
 

Nedělní škola 
 
V loňském  roce  jsme  jako  dosud  se-

znamovali  děti  s biblickými  příběhy,  do 
prázdnin to byla novozákonní  témata.  Pro 
starší  děti jsme navíc zařadili také sérii  té-
mat  vycházejících  z Ježíšových  blahosla-
venství.  

Po  prázdninách  došlo  k  několika  změ-
nám ve  složení  našeho  týmu. Do prázdnin 
se s námi podílela na výuce také sestra  Mag-
da  Slabá,  v létě jsme se rozloučili  s  Bárou  
Stralczynskou. V září  jsme  však  mezi  námi  
přivítali  sestru   Lenku  Pecharovou,   Marii 
Havlenovou  a  Aničku Burjánkovou. Náš  
tým  tvoří  dále  Klára a Michal Mazní, Ka-
mila Kutálková, Kamil Skuhra a Miriam Žil-
ková.  

Od září došlo také ke změně ve výběru 
témat: bratr farář  navrhl, aby se témata ale-
spoň částečně prolínala s biblickými texty při 
souběžných bohoslužbách, a tak jsme od září  
do konce roku probírali témata ze Skutků 
apoštolů.  Vždy první neděli v měsíci, kdy se 
scházíme k rodinným bohoslužbám, děti do 
nedělní školy neodcházejí, ale účastní  se  

celého  bohoslužebného  shromáždění. Kázá-
ní  bratra faráře je o těchto nedělích přizpů-
sobeno jejich vnímání. 

Došlo také k menší úpravě výuky každou 
třetí neděli v měsíci, kdy slavíme společně 
Večeři Páně: ta je upravena  tak, aby se děti 
spolu s rodiči mohly této svátosti účastnit. ( 
K tomu vyšel  článek v Bráně  a je i na našich 
webových stránkách.) 

K třetí změně došlo na podzim: do našeho 
sboru přichází stále větší počet dětí, proto 
jsme přistoupili k rozdělení dětí dle věku na 
tři početně zhruba rovnoměrná oddělení. ( 
Není  totiž překvapením, když se v neděli 
sejde 30 dětí!)  Nejstarší  děti  se  scházejí  
v apsidě,  prostřední  v  kanceláři a  nejmenší  
v  presbyterně. 

Vděčně  tak  vnímáme tuto početnost dětí 
v našem sboru  jako Boží požehnání. Stejně 
tak připojuji na tomto místě i velké  poděko-
vání  všem  vyučujícím,  kteří  se na této 
službě obětavě  podíleli a podílejí. 

Miriam Žilková 

 
Biblické hodiny pro maminky s dětmi 

 
Také  v  loňském  roce  jsme  se  scházeli  

ke  středečním  biblickým  hodinám  s dětmi  
předškolního věku  a  nejmladšími  školáky. 

 

Při  těchto  společných  setkáních  je  vždy  
první  část  programu  věnována  biblickému 
příběhu. Při  druhé, o něco  volnější  části 
programu,  se  spontánně   nezřídka  zapojují   
 

SBOROVÉ  SHROMÁŽDÌNÍ – II 
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i  dospělí.  Někdy je to  hra, která  má svůj  
základ v  tom  kterém  biblickém  příběhu,  
nebo  výtvarná  činnost, či rozhovor. 

Také spolu zpíváme, modlíme se.  Od září  
se  ve značné míře  podílí na těchto progra-
mech bratr farář.  

Na  tato  středeční  setkání  volně  navazu-
jí  i  další rozšířená  setkávání  rodin. Vloni  
jsme  se v červnu setkali  ve Skochovicích. 
Také jsme se po nedělních  bohoslužbách   

 
několikrát  sešli u  Havlenů  a s povděkem  
jsme  přijali  jejich  obětavé  pohostinství, se  
značnou  pomocí  Heleny  Petrové. Taková 
setkávání  jsou  pro rodiny s dětmi velmi 
cenná, dávají  totiž  příležitost jednak 
k navazování  cenných vztahů mezi  dětmi, 
ale i  k hlubšímu  sdílení se s radostmi i sta-
rostmi  nás dospělých,  které v rodinách pro-
žíváme a  řešíme. 

Miriam Žilková

 
Sdružení mládeže 

 
V minulém roce se mládež opět scházela 

pravidelně v úterý v 18.30. Na schůzkách 
jsme měli obvyklý program: hry, chvály, 
modlitby a duchovní programy. Skvělé 
občerstvení zajišťuje Kryštof Rybáček. 
Navštívilo nás několik hostů z řad minulého i 
současného staršovstva, seniorátního odboru 
mládeže, ostatních sborů ČCE a jiných církví. 
Na mládež začalo chodit několik nových 
členů, kteří přišli s rodinou bratra faráře, 
z jiných sborů a odjinud. Na mládež nás 
chodí v průměru 15-20.  

V rámci duchovních programů jsme 
skončili probírání Skutků, budeme 
pokračovat listy Timoteovi. Příklady 
programů, které jsme měli: série programů na 
Vyznání víry (Luděk Rejchrt), Židovství 
(Honza Chadima), návštěva husitské farářky,  
životní tvorba Luďka Rejchrta, Ženy starého 
zákona (Jarda Pechar), Základy víry (Jitka 
Čierná), Modlitba (Eliška Adamcová) či 
Medvídek Pú (Jarda Pechar). Běžné je, že 
bratr farář má program na mládeži jednou za 
měsíc. Jaké programy nás čekají? Misie (ne 
jen) skrz fotbal (Ondřej Mazaný), Prvotní 

církev (Jarda Pechar), Démoni (Dan Drápal) 
či Hřích (Michal Slabý). 

Kromě  pravidelných setkání jsme během 
roku společně byli na víkendové akci 
v květnu u Slabých na chatě a několikrát jsme 
měli prodlouženou mládež (hry, zpěv, 
povídání). Také jsme byli spolu na 
(pa)Hor(k)ách v Bujesilech u Pecharů na 
chatě. Ještě jednou velmi děkujeme za 
zapůjčení. 

Kromě pravidelných programů v úterý 
večer bychom vás chtěli pozvat na modlitební 
setkání, které se koná každé úterý od 7:00 
v Braníku, a na mládežnický výjezd, který 
bude na konci května (28. – 30.), přičemž se 
podíváme do Strmilova a okolí.  

V současné době má mládež v čele 
kolektiv vedoucích, tedy Kryštofa Rybáčka, 
Michala Slabého, Dušana Bruncka, Jaroslava 
Pechara a mne. Chtěli bychom poděkovat 
Magdě Slabé, která také dlouhou dobu 
mládež vedla. 

Jakub Drápal

 
Odrost 

 
Minulý rok se scházely na dorostu děti s 

velkým věkovým rozdílem. Bylo obtížné 
připravovat programy – duchovní i zábavné – 
tak, aby pro všechny byly zajímavé a všem 

něco nového přinášely. Proto vznikl po 
prázdninách odrost, kde se schází starší děti z  
původního dorostu. Je zamýšlen pro děti 
(mladé lidi) přibližně ve věku čtrnáct až  
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sedmnáct let. Jedinou „podmínkou“ účasti je 
zájem o programy. Scházíme se v úterý od 
16:30 do 18:30, vedoucími jsou David a 
Bětka Slabí a Lukáš Drápal. 

Duchovní programy se snažíme tvořit tak, 
aby byly obohacující i pro ty, kdo od mala 
chodí do nedělní školy a na dorost. 
Nechceme jim pouze předávat informace, 
chceme motivovat k přemýšlení a napomáhat 
k duchovnímu růstu. 

Programy jsme měli například o vyznání  
 
 

 
víry, o filosofii, o modlitbě a o společenství. 
Vždy v nich klademe důraz na osobní vztah s 
Bohem. Některé programy připravovali i 
odrosťáci. Odrost má vedle duchovních 
programů sloužit i tím, že poskytuje 
společenství podobně starým křesťanům ještě 
dříve než si zvyknou chodit na mládež a/nebo 
skupinku. Je zde i prostor pro vzájemné 
sdílení osobních radostí i starostí a společnou 
modlitbu. 

 
David Slabý 

 

Ranní nedělní chvály 
 
Už čtyři roky se v našem kostele každou 

neděli (kromě prvních v měsíci a různých 
výjimek) před bohoslužbami od 8:30 konají 
tzv. chvály. Podnětem pro jejich zavedení 
byla konference pořádaná 25.2.2006 Církví 
bratrskou pod názvem "Vitamínová bomba", 
blíže popsaná v březnové Bráně z roku 2006. 
V onom článku bylo uvedeno 10 rad, kterými 
by se chvály měly řídit. Naše branické ranní 
chvály se snaží řídit pouze radou číslo 10, 
která zní takto: 

Cílem chvály je nikoliv dokonalé a pouta-
vé hudební provedení, nýbrž opravdové vyjá-
dření chvály a vděčnosti Bohu a snaha o 
umožnění posluchačům se k této chvále snad-
no a radostně připojit. To celou věc silně od-
lišuje od běžných vystoupení hudebních sku-
pin a není divu, že k chvalám (i jejich přípra-
vě) patří modlitba. 

Za tu dobu jsme vystřídali několik růz-
ných hudebníků a různých způsobů hudební-
ho provedení a zažili období jak zvýšené tak i 
téměř nulové účasti. Poslední dobou je účast 
velice malá. 

Co je vlastně cílem chval a k čemu slouží? 
Už samotný výraz „chvály" může působit 
dosti nejasně až dráždivě. Koho chválíme? 
Pána Boha. Má to zapotřebí? Je nutné Mu 
říkat něco jako „seš dobrej“, „seš pašák“, „seš 
machr“? Kdo si pod tím vybaví jen tohle, tak, 

prosím, ať považuje termín „chvály“ za ne-
vhodně zvolený nebo alespoň nedostatečně 
výstižný. Snad mu bude ku pomoci následují-
cí popis. 

Cílem našich ranních nedělních setkání je 
přestat hledět jen na sebe a na problémy, kte-
ré nás obklopují, a zahledět se na Pána. Ano, 
někdy se na to můžeme těšit, ale jindy nám 
například může být tak mizerně, že to nedo-
kážeme. I tehdy nám však může takové se-
tkání v tomto směru pomoci. 

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších 
prostředků, jak vyjádřit rozumově i citově 
svůj vztah k Bohu, je píseň. A proto zde zpí-
váme písně za doprovodu kytary. Dříve jsme 
mívali dobře připravená pásma těchto písní, 
nyní je vybíráme většinou ad hoc na místě, a 
to především z mládežnických zpěvníků. 
Každý má jiný vkus a jinou náladu. Někomu 
zrovna vyhovují písně „duchovně budovatel-
ské“, ale jinému zrovna v tu chvíli lezou na 
nervy. Někdo zase touží po písni jednoduché 
s opakujícím se prostým vyznáním, kterou 
jiný může považovat za trapný kolovrátek. 
Někdo spatřuje hloubku v teologicky hutných 
textech, jinému v jeho situaci nic neříkají a 
nedávají. A tak i zde se učíme snášet druhé a 
být snášeni druhými. 

Druhou složkou těchto setkání je modlit-
ba. Modlíme se za sbor, jeho členy, staršov- 
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stvo, faráře. Prosíme o požehnání pro boho-
služby následující po tomto setkání. Často-
krát se modlíme i za nemocné, aby měli k 
Bohu blízko a aby, je-li to Jeho vůle, jim bylo 
dáno uzdravení. 

Je možné, že tohle všechno mnohým z nás 
dává samotné bohoslužebné shromáždění a 
není tudíž důvod účastnit se ještě těchto ran-
ních setkání. Společenství s Pánem by však, 
alespoň teoreticky vzato, nemělo být nikdy 
dost, a tak je to další příležitost, kterou lze  
 
 

 
brát i jako komorní osobní přípravu na boho-
služby. 

Naše ranní společenství je otevřené, účast 
je nepovinná, lze přijít třeba i jen na chvíli, 
vítáni jsou noví hudebníci, zpěváci, účastníci. 
Kdo zpívat neumí, zpívat nemusí. V poslední 
době je u kytary zejména bratr Michal Maz-
ný, ale bude moc rád, když se k němu někdo 
přidá, anebo ho zcela vystřídá. U něj můžete 
získat i další informace. 

 
Michal Mazný 

 
Skupinky 

 
Skupinky tvoří organickou součást života 

sboru, v nich se schází podomní církev. Sku-
pinky nejsou v branickém sboru nijak organi-
zované, vznikají ad hoc a přeskupují a rozpa-
dají se bez veřejného ohlašování. Členství ve 
skupinkách je dobrovolné, na skupinku do-
cházejí ti členové sboru, kteří cítí silnější po-
třebu se sdílet s ostatními. Tím, že každá 
skupinka žije vlastním životem a odpovídá na 
potřeby svých členů, je každá originální, ne-
podobná ostatním. Ale ani to si členové sku-
pinek neověřují, nemajíce často mezi sebou 
žádných silnějších vazeb, než ty, že se  setká-
vají na bohoslužbách.  Převážnou náplní ži-
vota skupinek je Boží slovo, sdílení a modlit-
ba. Skupinky v žádném případě nechtějí 
suplovat ostatní činnost sboru, jmenovitě bo-
hoslužby.  

V současné době jsou k dispozici bližší in-
formace o šesti skupinkách. Každá z nich je 
zaměřena na jinou cílovou skupinu. Jsou to: 
(1) Skupinka starších věkem. Na letošní bra-
nické akci BraníXobě se představila jako „ba-
binec“. Neoficiálně ji vede sestra Růžena 
Černá.  Jádro tvoří 12 žen, které se již devá-
tým rokem setkávají jednou nebo dvakrát 
měsíčně v domácnosti některé z nich.  Tato 

skupinka se kromě vlastních  programů zú-
častňuje i biblických hodin a dalších sboro-
vých i kulturních akcí. Další skupinkou je (2) 
skupinka střední generace, která se schází 
převážně u Karolíny Hrubé jednou za čtrnáct 
dnů v počtu od čtyř do dvanácti účastníků. 
Obsahem je biblický program, modlitby a 
rozhovory, které se většinou týkají toho, jak 
se běžný život prolíná s křesťanskými postoji. 
(3) Jednou týdně se schází skupinka u Cha-
dimů.  Momentálně čítá kolem osmi dospě-
lých a tří a půl dítěte. Věkový průměr dospě-
lých jedinců je v ní hluboko pod třicítkou, 
protože je převážně složená ze studentů. Tato 
skupinka je otevřená i nečlenům sboru. Zbylé 
tři skupinky se scházejí jednou za čtrnáct dnů 
v počtu maximálně pěti účastníků. Je to (4) 
dámská skupinka u Kláry Mazné, (5) rovněž 
dámská skupinka  u Elišky Adamcové s o 
něco nižším věkovým průměrem. A konečně 
pánská, taktéž mládežnická, skupinka u Mi-
chala Slabého. 

Skupinky příjemně zpestřují spektrum 
laických aktivit branického sboru. 

 
Jan Filip Chadima 
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YMCA Braník 

 
Občanské sdružení YMCA Braník, sou-

část celosvětového hnutí YMCA, tedy Křes-
ťanského sdružení mladých lidí, zůstává stále 
silně svými aktivitami i členy propojeno s 
branickým sborem ČCE, v jehož kostele má i 
svou oficiální adresu. 

V současnosti máme 36 členů, z toho s víc 
než polovinou je možné se potkat na boho-
službách v Braníku. Našich akcí, z nichž vět-
šina byla prezentována na podzimním Ohléd-
nutí, se letos účastnilo dohromady 93 účast-
níků, hladký chod zajišťovalo 24 dobrovolní-
ků. 

Jádrem naší činnosti zůstávají akce vo-
dácké pro děti, mládež i rodiny s malými 
dětmi. Proto byla největší investicí loňského 

roku koupě raftu Colorado. Pokračuje také 
dlouholetá tradice divadelního putování s 
Vozem; peníze vybrané na představeních hry 
„Limonádový Joe“  putovaly na konto dobro-
volnického centra Lékořice při Thomayerově 
nemocnici. 

Děkujeme členům sboru za jejich dobro-
volnickou, modlitební i veškerou jinou pod-
poru. Pokud byste se chtěli dozvědět o  
YMCA Braník něco dalšího, můžete navštívit 
naše webové stránky branik.ymca.cz, případ-
ně valnou schůzi, která se bude konat po bo-
hoslužbách 11. dubna 2010 v branickém kos-
tele. 

 
Jan Jeroným Zvánovec

 
Outdoor akce 

 
Již čtvrtým rokem fungují v branickém 

sboru tzv. outdoor akce, jejichž hlavním 
smyslem je zvěstovat evangelium mladým 
lidem mimo náš sbor a zároveň posilovat a 
upevňovat víru těch mladých, kteří již Spasi-
tele přijali. K těmto cílům směřujeme přede-
vším nabídkou pravidelných víkendů, které 
pořádáme zhruba jednou za měsíc. Každý 
víkend je zaměřen na jeden sport nebo jinou 
zábavnou aktivitu a současně s tím je na něm 
prostor pro jeden až dva duchovní programy, 
které se snaží co nejsrozumitelněji přibližovat 
křesťanství.  

Na outdoor víkendy jezdí kolem 10 lidí. 
Okruh účastníků je poměrně ustálený. Byli 
bychom rádi, kdyby se k nám přidali i noví 
zájemci (ve věku od 14 let do cca 25 let). Na 

některé akce zejména lezeckého či speleolo-
gického charakteru je třeba absolvovat urči-
tou odbornou přípravu, kterou lze získat kaž-
dé pondělí na horolezecké stěně u Jelínků. 

Za uplynulý rok jsme například organizo-
vali první ročník tradičního triatlonu Jesenská 
kvočna, byli na poměrně náročných ferratách 
v Rakousku, v součinnosti s YMCA Braník 
sjeli o velikonocích Divokou Orlici, uběhli 
šumavskou padesátku na běžkách a nejčers-
tvější je speleologická akce, která proběhla 
tento víkend v noci z pátku na sobotu. Více 
se lze dozvědět z našich stránek 
www.outdoor-action.eu. V duchovních pro-
gramech jsme se zaměřili na témata milosti, 
oběti, odpuštění a vztahu rozumu a víry

Marie Jelínková 
 

 
 
Velikonoční pozdrav a báseň od sestry Jany Wienerové: 
 
 

Z velikonočního deníku 
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Jde přede mnou 
Kristus prošel všechno přede mnou.  
Byl tak osamělý - v zahradě, vězení i na kříži; 
byl tak plný bolesti - tělesné i duševní; 
byl tak odepsaný - obtížný buřič, neúspěšný vůdce; 
byl tak bezmocný - nemohl pro sebe ani pro ty své udělat cokoli; 
byl tak odevzdaný, že řekl: Dokonáno jest. 

Je-li Tvá vůle, že mám projít bolestí, 
dej mi Krista za průvodce. 
Je-li Tvá vůle, že mám dál nést svou slabost, 
dej mi Krista za průvodce. 

Odevzdávám se Ti, Pane. Všechno Ti odevzdávám. 
Důvěřuji Tvé lásce. 
 
Květná neděle 
Kázání: Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma; vyhnání penězoměnců  z  nádvoří pohanů  – řeč 
symbolů.  
I dnes cesta k Bohu vede přes jakési „nádvoří pohanů“, kterým je pozemská církev, každé jed-
notlivé společenství křesťanů. Člověk, který hledá Boha, dříve nebo později začne posuzovat 
viditelné církve. Uvidí dům modlitby? Uvidí společenství, ve kterém každý  hledá svůj osobní 
vztah k Bohu? Uvidí pomoc potřebným? Apoštol píše, že každý z nás je chrámem Ducha svaté-
ho. Snad někde hluboko v srdci opravdu skrýváme jakousi svatyni svatých – ale lidé vidí nej-
prve nádvoří pohanů, tedy vnější projevy. Náš život. Bude jim to stát zato hledat dál, když ho 
uvidí? Nestálo by zato s něčím se ve svých životech ve svých srdcích razantně a jednoznačně 
rozloučit a naopak některým věcem dát místo? 
 
Odpoledne jedeme na Jižní Město do komunitního centra Matky Terezy na dramatizaci  „Pašijí 
podle Jana“ Johanna Sebastiana Bacha. Na přípravě tohoto představení se podílel nejen soubor 
dětí, mládeže a dospělých, který pohybem vyjadřoval  zpívaný text, ale i děti z výtvarného 
kroužku, které  namalovaly obrazy s velikonoční tématikou,  promítané během představení, a 
velký sbor dětských i dospělých  hudebníků a zpěváků, který zahrál a zazpíval poslední dvě 
části pašijí „na živo“. 
 
Škaredá středa 
Místo biblické hodiny jdeme k metodistům do Ječné ulice na velikonoční koncert spirituálů 
v podání akapelového souboru Geshem a chlapeckého sboru Pueri Gaudentes. Když asi šedesát 
chlapců zazpívá svými vysokými hlásky Aleluja, tak to přímo burácí.  
 
Zelený čtvrtek 
Jedeme opět na Jižní Město, tentokrát k evangelíkům. V kostele, vyzdobeném obrazy Jiřiny 
Adamcové, se koná sederová slavnost. V čele velký stůl, od něj paprskovitě další čtyři stoly 
s bílým ubrusem, na stolech vše potřebné:  nekvašený chléb, víno, hořké byliny, ovocný salát, 
olivy, vejce, slaná voda, maso. Mládež přináší umyvadla k symbolickému umytí rukou. Bratr 
farář vysvětluje proč a jak se slavil hod beránka a postupně vysvětluje symboliku jednotlivých 
pokrmů. Slyšíme zvěst o  Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží spáse, kterou při-
nesl Boží Beránek Kristus.   
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Velký pátek 
Před kostelem stojí shluk lidí a dívá se na skálu, na které na lanech visí několik horolezců. Že 
by dnes bohoslužby byly venku v parku? Ne, kostel je otevřený, dokonce se již může sundat 
nápis „vstup zakázán“ z dveří do apsidy. Horolezci od čtvrtka otloukali uvolněné kameny, 
upevnili ochrannou síť a pod ni připevnili další, takže pro nejbližší dobu nehrozí nebezpečí, že 
by část skály spadla na kostel.  
 
Kázání:Velkopáteční příběh a výzva: Vzepřete se ďáblu a uteče od vás! Přibližte se k Bohu a 
přiblíží se k vám.  
Při Večeři Páně podává kalich s farářem Pecharem i Luděk Rejchrt. 
 
Bílá sobota 
má název podle bílého roucha těch, kdo byli křtěni. I v Braníku se schází křestní shromáždění. 
 

do společenství Kristovy církve byly křtem přijaty sestry 
Ludmila Bedrníková 
a Blanka Bartošová 

 
Hod Boží velikonoční 
Kázání: Marie Magdalská a vzkříšený Ježíš. 
Tak, jako Ježíš oslovil Marii jménem, tak promlouvá ke každému z nás. Každému z nás nabízí 
možnost zažít co to je, když člověk přestane otročit démonům, nemoci, lidem i sám sobě – vlast-
ním starostem a smutkům. Zažít otevření očí a zlámání pout, kdy člověk tohle všechno odhodí a 
pozná pravdu, která osvobozuje.  

RČ 
 

 
 

31.3.2010 proběhl ve sboru Evangelické církve metodistické v Ječné ulici koncert na podpo-
ru Střediska křesťanské pomoci - komunitního centra Maják. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali členům sboru ČCE v Braníku za jejich hojnou účast a štědrou finanční podporu. Přesto, 
že účast na koncertě byla nižší, než jsme čekali, vybralo se na Maják okolo 6.000,-Kč. Za to 
patří díky hlavně Vám milé sestry a bratři z Branického sboru, kteří jste tvořili jist ě dobrou po-
lovinu návštěvníků. Kéž vám Pán Bůh požehná. 

Za SKPP-KC Maják děkuje 
Marie Procházková 

 

 
 

V neděli 28. března proběhlo v našem kostele tradiční setkání rodin s dětmi, vedené téma-
tem "Co považuji na víře za nejcennější, co chci předat svým dětem." 

Setkání rodin s dìtmi 

Podìkování 
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Branické maminky, babičky, tetičky ... se opět osvědčily, takže nikdo netrpěl hlady. Posuďte 
sami: lahodná polévka, slaďoučké buchtičky, jemné pomazánčičky, kdo by odolal! 

Moc děkujeme také mládežníkům, kteří se obětavě starali o děti. Připravili si sportovní hry 
venku i rukodělné radovánky v místnosti, takže si každý mohl vybrat, co ho bavilo. 

Při hovoru rodičů jsme měli velikou radost ze zástupců různých věkových generací, vždyť 
zkušeností není nikdy dost. “Vést osobním příkladem” -  to by snad byl nejúčinnější recept na 
výchovu. Rozhodně jsme se ale shodli, že výchova je především velkým prostorem pro modlit-
bu a pokornou prosbu o Boží vedení. 

Děkujeme, Pane, za děti, které nám svěřuješ. Děkujeme za Tvou důvěru. Stůj, prosíme, při 
nás a pomáhej vyrůstat ve víře našim dětem i každému z nás. 
 

Lenka P. 
 

 
 
Čekám na metro, právě hlásí: „Dnes, 27. března 2010, z důvodu pořádání tradičního běžec-

kého půlmaratonu bude omezena pozemní doprava v oblasti centra, využijte proto raději linek 
metra.“ Vytrhává mě to ze zamyšlení, i já právě teď jedu na ½ maraton. Ale ne na zde oznamo-
vaný, nýbrž na konkurenční Outdoor-action ½maraton pořádaný Prokopem Stralczynským 
v Kunratickém lese. 

Konečně jsem na místě srazu a jsem překvapena, kolik nadšenců se rozhodlo zúčastnit se té-
hle bláznivé akce  nás 11 (5 kluků, 4 holky, Marek s kamerou, občerstvovač Martin, a dokonce 
i pes). Po profesionálně předcvičované rozcvičce a seznámení se s trasou – máme běžet 7 kol 
(jedno kolo měří 3 km), tedy celkem 21 km – se společně vydáváme na start. 

To nám to tedy pěkně začíná – prší. Téměř celé první kolo přemýšlím, zda si při proběhnutí 
startem obleču mikinu nebo rovnou i bundu, neboť běžím jen v krátkém triku a kraťasech, je mi 
pěkná zima. Mám tohle zapotřebí? Ptám se sama sebe. Ovšem hned záhy jsem ráda, že jsem tak 
nalehko, neboť vysvitlo slunko a já už jsem během patřičně zahřátá, teď už mi naopak začíná 
být hic  

Druhé, třetí a čtvrté kolo… Svaly už začínají bolet a dech dochází. To přece už doběhnu, 
jsem za půlkou!! Už abych zase proběhla startem, tam čeká Martin s energy drinky, banány a 
dalším dopingem a také vždy s úsměvem dodává: „ Dobrý, už máš zase další kolo za sebou.“ 

Hurrá, konečně běžím poslední sedmé kolo. Naposledy odbočka vlevo, kopec nahoru, pak 
dolů, rovinka… a konečně vidím vytoužený CÍL. Už slyším ostatní, napínám poslední síly 
a probíhám cílovou páskou. Jsem ráda, že jsem to zvládla. 

Jako první proběhl cílem Vojta Hrubý s časem 1:33:23, po něm Kryštof Rybáček a třetí Pro-
kop Stralczynský. Celkem jsme zde naběhali 17 hodin a 15 minut. Sice se ještě několik dnů po 
maratonu ztuha hýbu, ale stálo to za to. Není nad malé proběhnutí, ne? :-) Třeba příště stihnu 
autobus. 

Děkujeme organizátorům za netradiční sportovní zážitek! 
Rút Buršíková 

P.S.: Více o našich akcích na www.outdoor-action.eu 

OUTDOOR-ACTION 1/2 MARATON 2010 
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Velice prospìšná akce 
 
Velice prospěšná akce. Tento typ závodu dle mého chyběl na scéně. Kdy jindy si člověk za-

běhne 21 km a ještě závodním tempem? Zdravá konkurence dodala energii a hnala všechny 
kupředu. Musím pochválit všechny účastníky za jejich zápal a nasazení. Když jsem slyšel otáz-
ku znuděných kolemsedících teenagerů, kteří si poblíž cíle krátili sobotní dopoledne: „Proč 
takhle běhaj?“, přál jsem si, aby se také zapojili a prožili totéž, co závodníci. Odpověď totiž 
zazněla pokaždé, když se protrhla cílová páska. Uspokojení z překonání sama sebe. Radost 
z toho, že jsem se pokusil(a) a že jsem to zvládnul(a). 

Byla škoda, že kamery věnovaly pozornost pouze oficiálnímu Hervis ½ maratonu, protože i 
zde byly momenty napětí a divák se nenudil. Já osobně jsem v průběhu posledního kola zlomil 
propisku v ruce. Mezi prvními dvěma soupeři byl totiž celý závod velice titěrný odstup a do 
poslední chvíle nebylo pořadí jisté. Vojta však prvenství obhájil a svým závěrečným padesáti-
metrovým sprintem ukázal, že má srdce bojovníka. Dalším magnetem byl boj Rút Buršíkové, 
která v silné konkurenci obsadila 4. místo! 
Ještě jednou Bravo! všem a Prokopovi díky. A nezapomeňte se příští rok přihlásit i Vy! 
 

Martin 
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Prostřednictvím Diakonie Broumov můžete darovat: 
 

� ošacení včetně prádla 
� lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
� látky, vlny, příze (i zbytky) 
� péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, spací pytle 
� školní a sportovní potřeby, hračky 
� nenošenou obuv 
� jakýkoli potrhaný, ale čistý, bavlněný textil (lůžkoviny,košile, tepláky) 
� kabelky, batohy, školní tašky, peněženky 
� kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy 
� nádobí sklenění, porcelánové, kovové, funkční malé dom. spotřebiče 
� prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby 
� knihy, noviny, časopisy, smíšený papír – kartony i poškozené knihy 

 
V případě potřeby, zajistí Diakonie i odvoz. 
 
Diakonie Broumov 
                dispečink:    224316800 
                Lucie Razimová:  603411219 
Praha.  Za Hládkovem 973/4 
                 tel.   233355444 
                 paní Nováková:   220398112,  724048728 
 

 
 
Přišlo jaro! Tak nečekaně 
zlíbalo zasněžené stráně, 
že než jsi poznal jaro v zemi 
zasvitlo perel krůpějemi 
a než jsi jaro přivítal 
odlétlo v dál.... 
 
Přišlo jaro! Ze stébel trávy 
zelené zámky slunci staví 
zajásá bělostí beránků. 
Země procitá ze spánku 
a změní pouště v zahradu 
z jara pokladů. 
 

Přišlo jaro! I srdce vznítí, 
potůčku lesní, já děkuji ti 
za modro nových nadějí, 
jež lásku v srdce zasejí, 
za nebe v rouše blankytném, 
jaro v srdci svém! 
 

 
Eva Borecká 

 
 
 
 
 

 

Pøišlo jaro 

MÁTE VÌCI, KTERÉ NEPOTØEBUJETE? 
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Pravidelný sborový  
program 

 

Neděle 8:30  Chvály 
 (mimo 1. neděli v měsíci) 
 
Neděle 9:30  Bohoslužby 
první neděli  v měsíci jsou rodinné služby 
Boží; třetí neděli  v měsíci je vysluhována 
sv. Večeře Páně 
 
Úterý 16:30 – 18:30  Odrost 
 
Úterý 18:30 – 21:00  Mládež 
 
Středa 18:00 – 19:30 Biblická hodina 
 
Středa od 16:30       
Setkání předškolních  
dětí a prvňáčků (i s maminkami) 
 

úřední hodiny faráře 
Jaroslava Pechara 

úterý a středa 14.00 – 16.00 
čtvrtek 10.00 – 12.00 
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Sbor Českobratrské církve evangelické 
Modřanská 118, 147 00  Praha 4 – Braník 

tel.: 244 461 037 
http://branik.evangnet.cz, branik@evangnet.cz 

číslo účtu: 135027438/0300 
Variabilní symbol pro dary na křesťanskou službu je 111 

 
Fotografie na titulní straně www.museumoffamilyhistory.com 

Verš na duben 
 

 
Kéž byste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k 
jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je 
vaše dědictví v jeho svatém lidu.  
 
 

Efezským 1,18 


