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SLOVO  NA  ÚVOD 
 

Dvě noci 
 
Té první říkáme ,,svatá" a té druhé ,,velká". Dvě noci, ve kterých se stalo cosi 
zásadního, pro naši spásu. Připomíná to podobenství o samorostoucím semenu 
(Mk 4,26n) - ty nejdůležitější věci se v tomto světě dějí tak nějak ,,samy od 
sebe". V době, kdy pastýři poklimbávali někde u ohně a každý slušný občan 
Betléma spal, tak se Mesiáš narodil a opět v době, kdy byli všichni v peřinách, 
tak porazil smrt. Dva Ježíšovy příchody do světa se odehrály nejen stranou vší 
popularity, ale i stranou vší lidské možnost do celého dění nějak zasáhnout.   
Přicházíme k hotovému - a v tuto chvíli nastává čas pro naši aktivitu a ani ta 
není nijak převratná. Spočívá vlastně jen v přijetí toho, že vše, co mělo být 
vykonáno, tak vykonáno bylo. Podle tohoto poznání pak zařizujeme svůj život. 
Náš život je odpovědí na to, co udělal Bůh. Nejsme původci své spásy, ani 
spásy kohokoliv jiného. Jsem ti, kteří přichází k hotovému. Bůh od nás 
očekává, že se zařídíme podle toho, co udělal on. Proto i kdybychom nedělali 
nic, tak to na  výsledku mnoho nezmění. Snad jen to, že sebe samé o něco 
ochudíme. 
O ,,Svaté noci" nám jsou vzorem alespoň ti pastýři, kteří se přichází poklonit 
nově narozenému králi. O ,,Velké noci" je to složitější, protože dobrých vzorů 
tam skutečně mnoho není. Vlastně vůbec žádný.   
Ani ti nejodvážnější, kteří se vůbec odhodlávají k nějaké aktivitě, tak nechápou, 
co se děje. Zajišťují pohřeb a rituály s pohřbem spojené, starají se o Ježíšovo 
mrtvé tělo. Že by tato noc mohla být něčím ,,velká", to nikoho ani nenapadlo. 
Je dobré si to uvědomit, že v těch nejzásadnějších okamžicích nemáme žádný 
vzor, o který se můžeme opřít. Není autorita, na kterou bychom mohli přenést 
zodpovědnost za svoje rozhodnutí víry. Tam, kde jde o zmrtvýchvstání, tam se 
musíme rozhodnout každý sám za sebe. Je to rozhodnutí naší víry a není možné 
do toho tahat nikoho jiného. Tímhle zápasem si musí projít každý sám za sebe. 
Ono by to nejspíš ani nepomohlo - jen si vzpomeňme na nevěřícího Tomáše. 
Svědectví druhých nestačí, je potřeba mít vlastní zkušenost. Je potřeba se setkat 
se vzkříšeným. Je potřeba sám za sebe poznat, že v té velké noci se stalo něco, 
co se týká nás samých, co promlouvá do našich životů, co mění náš osud. Jestli 
to změnilo, mění, nebo bude měnit něco v životě druhých, to je možná 
zajímavé, ale v tuto chvíli podružné. 
Bůh v tuto velikou noc vyvedl Ježíše z temnoty hrobu kvůli Tobě: Ty se můžeš 
postavit čelem i smrti, protože smrt byla poražen a před Tebou je otevřena 
brána Božího království. 

JFP 
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STARŠOVSTVO    
 
Zápis ze 716. schůze staršovstva konané v pondělí 11. dubna 2011 
 
Přítomni: 
členové: Pechar, Bruncko, Drápal, Holý, Chadima, Mazný, Slabý, Stralczynská, 
Žilková 
omluveni: Dus , Novotný, Plhák, Zvánovcová, Hoznauer 
 
Biblický úvod: A. Slabý, píseň 636 z EZ, jak Bůh mluví k člověku, Mt 22.37, píseň 
675 z EZ 
 
Příští schůze staršovstva bude 2. pondělí v květnu tedy 9. května 2011. 
 
Staršovstvo odsouhlasilo následující návrh stavební komise na řešení 
vytápění kostela: 
Stavební komise se podrobně zabývala naším topením s těmito výsledky. Ze 
zvažovaných možností se nám nejlepší zdál přechod na plynové topení, 
uvážíme-li pořizovací cenu, návratnost, komfort obsluhy a její odbornou 
náročnost, možnost zajištění proti odcizení nebo poškození, ekologii provozu, 
atd. Pořizovací cenu odhadl Aleš Jelínek zhruba na 300 000,-Kč, návratnost 
s ohledem na izolační vlastnosti kostela se velmi těžko odhaduje, předpoklad 
je ale, že ušetříme zhruba 40 až 50 procent nákladů proti stávajícímu 
elektrickému vytápění. Myslíme si, že nejlepší by bylo vybudovat kotelnu a 
zázemí pro plynové  topení v nové budově a vytápět kostel i srub odtamtud. 
Najít místo pro kotel v kostele by bylo velmi problematické, přišli bychom o 
značnou část prostoru u záchodů nebo o kus stávající kanceláře. Pokud bychom 
nakonec nestavěli, bylo by dobré se projektem zabývat znovu v této 
perspektivě. 
Prozatím navrhujeme: 
Jednat s dodavatelem elektřiny o výhodnější smlouvě o dodávkách; již jsme 
začali. 
Koordinovat vytápění místností s plánem akcí v kostele konaných, a to 
nejen domluvou s pořadateli a zodpovědnými osobami, ale hlavně osazením 
apsidy spínači s týdenním plánem, které pomůžou vytápět racionálně, tedy 
omezí spotřebu v tzv. drahém pásmu. Technicky se o to postarají Aleš Jelínek 
a Jirka Matoušek.  Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi je zodpovíme. 
 
Bohoslužby: 
- Květná neděle 17.4.2011 
Bohoslužby bude mít J. A. Dus; za přítomnosti synodního seniora bude 
ordinován. 
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- Velký pátek 22.4.2011 v 17:00 hodin s vysluhováním Večeře Páně – kázat 
bude Ester Čašková. 
- 8. 5. 2011 bude kázat J. Holý. Bude den matek, takže hledáme muže 
dobrovolníky, kteří by vedli nedělní školu. 
 
Finance: 
Staršovstvo vyslechlo zprávu pokladní. 
Sbírka na církevní tisk ČCE a publikační činnost vynesla 3005,-Kč. Tuto částku 
odešleme. 
Na Jeronýmovu jednotu je zatím vybráno 4700,-Kč. 
Další sbírky 
24. 4. hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Je možné přispívat i na sběrací 
listinu nebo převodem na účet sboru s variabil. symbolem 444 do konce května. 
15. 5.   na nepálského studenta (1. část) 
12. 6.   na diakonii 
26. 6.   sbírka solidarity sborů 
4. 9.     na křesťanskou službu  
9. 10.   jubilejní toleranční dar 
30.10.  na sociální a charitativní pomoc 
20.11.  na nepálského studenta (2. část) 
25.12.  na bohoslovce a vikariát 
 
Staršovstvo počítá se zapojením do akce „noc kostelů“ z pátku na sobotu  
27.- 28. května 2011  18:00 - 24:00. 

Zapsal A. Slabý 
 
 

VÝROČNÍ  SBOROVÉ  SHROMÁŽDĚNÍ – 27. 3. 2011 
 
 
Zápis z výročního sborového shromáždění sboru ČCE v Praze 4 – Braníku 
  
Výroční sborové shromáždění bylo svoláno po řádném ohlášení podle 
církevního zřízení. Před zahájením byly členům sboru k dispozici zpráva 
staršovstva za uplynulý rok, zpráva o hospodaření sboru i návrh rozpočtu na rok 
2011. 
Shromáždění se konalo 27. 3. 2011 v kostele sboru ČCE v Praze Braníku, 
Modřanská 118.  Bylo zahájeno po bohoslužbách v 10:30. Při prezentaci se 
přítomní členové s hlasovacím právem u svého jména podepsali.  
1) Shromáždění zahájil kurátor sboru br. Aleš Drápal. Uvítal přítomné a 
konstatoval 67 přítomných členů sboru. Vyzval k návrhům na předsedu 
shromáždění. Na předsedu byl navržen on sám; byl zvolen aklamací. 
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2) Předseda přednesl návrh programu shromáždění. Návrh byl hlasováním 
přijat. 
3) Byli zvoleni zapisovatel (Jiří Holý), verifikátoři (Růžena Černá a Drahoslava 
Rut Nývltová) a skrutátoři (Ján Bruncko, Jakub Drápal, Kryštof Rybáček).  
4) Na návrh staršovstva byli jako revizoři účtů zvoleni Ladislav Žilka a Jan 
Winkelhofer.  
5) Kazatel sboru br. Jaroslav Pechar se ohlédl za uplynulým rokem ve dvanácti 
zastaveních. Konstatoval, že sbor je sice konzervativní, avšak daří se mu 
otevírat se  různým generacím i proudům. Bylo by potřebné otevřít sbor 
evangelické církvi a církev našemu sboru. 
6) Kurátor br. Aleš Drápal přednesl zprávu staršovstva o životě a stavu sboru 
(vyšla v březnovém čísle sborového časopise Brána). 
7) Byly předneseny dílčí zprávy: zpráva o nedělní škole (Miriam Žilková), 
zpráva o mládeži (Jakub Drápal), zpráva o dorostu (David Slabý), zpráva o 
outdoorových akcích (Marie Jelínková), zpráva sdružení YMCA Braník (Jan 
Zvánovec), zpráva o diakonii (Lenka Pecharová). 
8) Br. Aleš Drápal přednesl zprávu o hospodaření sboru a návrh rozpočtu na rok 
2011.  
9) Za revizory účtů přednesl zprávu Jan Winkelhofer. Konstatoval bezchybnost 
účetních dokladů. Revizoři doporučují přijmout účetní závěrku. 
10) Po diskusi byly shromážděním aklamací schváleny zpráva o hospodaření 
sboru za rok 2010, účetní závěrka a návrh rozpočtu hospodaření na rok 2011. 
11) Br. Aleš Drápal přednesl informaci staršovstva o plánované přístavbě. 
12) Následovala všeobecná diskuse. 
13) Sborová schůze byla ukončena v 11.40 zpěvem písně. 

Zapsal:  Jiří Holý 
 

ZPRÁVA  FARÁŘE 
Milí bratři a sestry, 
     nabízím malé ohlédnuté za uplynulým rokem. Jsem rád, že mohou vyměnit 
statistiku za pár zcela subjektivních postřehů. Tedy pár - bude jich dvanáct - za 
každý měsíc jeden. Je to tedy nutně výběr, ve kterém půjde o události, které 
mne zaujaly nejvíc. 
Leden: poprvé jsem kázal na pražské pastorálce. Každý měsíc se schází faráři 
pražského seniorátu. Už samotná přítomnost faráře branického sboru budila 
zájem a veselí, protože je pravda, že bratr Rejchrt toto setkávání nijak výrazně 
neobliboval. I to byla jedna z mnoha kapek do poháru s nápisem: ,,Braník je 
divný sbor". 
Únor:  Fastenopfer Neumarkt, neboli postní sbírka bavorské církev ve prospěch 
křesťanů ve východní Evropě. Výjezd do Německa, kde jsme představovali 
činnost některých sborů naší církve a některých středisek Diakonie, které byly z 
této sbírky podpořeny. Uvědomil jsem si tam, jak se víc a víc rozevírají nůžky 
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mezi bohatými a chudými sbory, to že Braník je na té straně bohatých sborů a 
že bohatství je velké pokušení pro jednotlivce i pro sbor. 
Březen: Povídání se studenty na gymnáziu Na Vítězné Pláni. Takováto setkání 
jsou v běhu farářské práce žel dost vzácná, ale rozhovor s nekostelním lidem je 
nezbytně nutná korektura především pro faráře na živém sboru, protože snadno 
propadne iluzi, že to, co mu jinak naplňuje týden, je reprezentativní vzorek 
národa. 
Duben: Seniorátní dny mládeže ve Volyni. Pro mě jeden z řady sentimentálních 
výjezdů do jihočeského seniorátu. Zároveň také návštěva jednoho z těch velmi 
chudých sborů naší církve a zároveň místa, kde se stále zápasí o každou duši a 
kde mohou hodně pomoci výjezdy mládeže. Ne finančně, ale pro duchovní 
oživení takových sborů. 
Květen: Váhal jsem, co vybrat z měsíce nabitého akcemi (Černíky, zahájení 
motorkářské sezóny ve Strmilově, Brrr v Braníku, nešpory v Plzni, Kirchentag 
v Mnichově) a nakonec to vyhrály nedělní večerní studentské bohoslužby v CB 
v Soukenické. Hlavně pro výborné webové stránky www.studentsky.cz, kde si 
můžete stáhnout zvukový záznam bohoslužeb vedených desítkami kazatelů 
nejrůznějších církví. 
Červen: Setkání k 20. výročí obnovení práce YMCA. YMCA Braník patří 
(podobně jako YMCA Strmilov) k těm nejmenším Ymkám v České republice.   
Představuje ale to, co pro mne Ymka znamená a co jsem se snažil na Náměstí 
Republiky říct - YMCA je prostor, ve kterém se může realizovat spousta dobré 
křesťanské práce otevřené světu. 
Červenec: Pro mne byla určitě nejdůležitější návštěva českých sborů na 
Ukrajině a to, jak je pro ně důležité vědomí, že jsou to české sbory a jak málo 
stačí udělat - prostě tam dojet, mluvit s těmi lidmi a jak hodně to pro ně 
znamená. 
Srpen: Před sborovou dovolenou a puťákem podél Jihlavy nakonec volím jeden 
večer na Pecce, když jsem zapadl s autem do bláta a vedoucí mne uprostřed 
deštivé noci tahali ven a Jakub pak běžel před autem až na asfaltku, abych 
někde nezapadl ještě jednou. 
Září: Jubilejní 20. sjezd nejen evangelické mládeže, který tentokrát proběhl ve 
Svitavách. Jsem rád, že se této akce pravidelně účastní i mládežníci z Braníka a 
tak pomáhají bořit falešné představy na obou stranách. 
Říjen: Na setkání mládeže měl program Saša Flek. Překladatel Bible 21 a v 
osmdesátých letech vůdčí osobnost církve Voda života, tedy něčeho ještě o 
třídu charismatičtějšího, než Ká-eSko. Jeden z velkých charismatických vůdců 
90. let. Pod jeho rukou poklekaly zástupy na Letné, Staroměstském náměstí, ve 
Sjezdovém paláci..... Čekal jsem ten program s obavami - a ejhle, přišel 
rozvážný čtyřicátník, který pečlivě váží slova, hledá pravdu a poklidně přijímá, 
že jiní tu pravdu nachází jinak. 
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Listopad: V Táboře proběhly společné seniorátní dny mládeže jihočeského a 
pražského seniorátu a s nimi pořád můj ,,martino-luthero-kingovský"  sen - 
otevřít Braník evangelické církvi a evangelickou církev Braníku. Máme si co 
dát, máme se čím obohatit. 
Prosinec: Z opět bohatého výběru prosincových akcí jsem nakonec vybral 
povídání se studenty v taneční škole Duncan, která sídlí kousek od kostela. Byla 
to pro mě opět možnost setkat se s ,,normální" populací a ta mezi těmi lidmi 
mezi 16 a 20 lety zdaleka není tak ateistická a nepřátelsky naladěná vůči Bibli a 
zvěsti evangelia, jak se česká kotlina jeví v průzkumech veřejného mínění. 
Navíc atmosféra školy přímo dýchala vzájemnou otevřeností a svobodou 
projevu. 
 
     Suma sumárum: Vnímám Braník jako sbor, který je v rámci ČCE zvláštní 
svými konzervativními postoji a otevřeností charismatickému hnutí a zároveň 
sbor živý, s mnoha aktivitami pro řadu věkových skupin i napříč těmito 
skupinami. To je potěšující, ale zároveň to v sobě nese dvě rizika. 
     S touto orientací vždycky bude pro velkou část evangelické církve špatně 
stravitelný. A to mi nevadí, jen ať si zvykají. ČCE je svobodná církev a Braník 
je jedním z výhonků této svobody. Je dobré s tím počítat, ale není třeba se s tím 
trápit. 
     Druhá věc je závažnější. 
Chvála Bohu nevidím tradiční bolest velkých a živých sborů, totiž problémy v 
přijetí lidí z vnějšku. Paradoxně právě živé sbory plné osobních kontaktů těžko 
přijímají lidi, kteří se nezúčastnili všech těch akcí, nemohou si povídat o 
Zhořci, Pecce, sborové dovolené, outdoor akcích, skupinkách, vodáckých 
akcích, cyklistických akcích, Branících sobě... a tak jsou vystrčeni na kraj a 
nezahlédnuti nakonec zase mizí. Co ale je velmi zřetelné: není zdaleka jen 
případ Braníka, že členové takovýchto silných a živých sborů necítí potřebu 
účastnit se akcí jinde. Seniorátní i celocírkevní a ekumenické akce nejsou něco, 
za co se v živých sborech přejímá zodpovědnost a tady má Braník stále ještě 
velmi značné rezervy. 

Děkuji za pozornost.                                        Jaroslav F. Pechar 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ YMCA BRANÍK 
 
     Občanské sdružení YMCA Braník pokračovalo v roce 2010 ve svém už 
tradičním programu. Pěší výprava se po tréninku v Lužických horách tentokrát 
vydala v létě do Černé Hory. Vodáci si užili různé řeky, velká putování se  
odehrála na Otavě a na Ploučnici, krátké akční sjezdy na Sázavě a na 
Vavřineckém potoce.  
     Kromě toho se stejně jako v předchozích letech konalo putovní představení, 
které jste mohli, stejně jako fotky z akcí, shlédnout na podzimním Ohlédnutí. 
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Na podzim se také konal noční cykloorientační závod.  
     Pro letošní rok plánujeme podobné spektrum programů, podrobnosti jsou na 
webových stránkách branik.ymca.cz.  
     Děkujeme vám za přízeň a podporu.                            Jan Jeroným Zvánovec 

 
 

 ZPRÁVA O NEDĚLNÍ ŠKOLE 
 

     Mám velkou radost z  práce s dětmi  v našem sboru a vnímám to jako Boží 
požehnání. Tato radost vychází zejména z počtu dětí: dětí přichází do NŠ kolem 
30, ale ne každou neděli se sejdou všichni,  průměrně tak míváme dětí asi 20. 
Z toho důvodu jsou nyní rozděleny do tří skupin, nejmladší – do  věku asi 5 let, 
se scházejí v malém sálku naproti kanceláři, předškoláci s raně školními dětmi 
v kanceláři a nejstarší v apsidě.   
     Dalším důvodem k radosti je i vcelku  početný  tým  velmi  kreativních  
vyučujících.  Tvoří jej Lenka Pecharová, Magda  Holá,  Anka  Matoušková,  
Kamila Kutálková, Maruška  Havlenová, Anička Burjánková, a Miriam 
Žilková, do prázdnin s námi spolupracovali také Kamil Skuhra a manželé 
Mazní. Opravdu si vážím toho, že všichni jmenovaní vedle svého poměrně 
náročného pracovního vytížení – v práci, v rodinách, studiu či mimopracovních 
aktivitách vidí svoje místo  právě v službě dětem, při kladení základů jejich 
duchovního zakotvení a zrání víry. 
     Také  úzce spolupracujeme s bratrem farářem, který výběrem biblických 
oddílů propojuje bohoslužby  právě s našimi tématy k výuce. Při rodinných 
bohoslužbách pak se snažíme zapojit děti (jak bývalo zvykem  i dříve), a to 
zpěvem písničky k tématu kázání. Také přijímáme náměty rodičů ke zkvalitnění  
našich snah předat dětem to nejcennější. 
     Celé rodiny se pak nepravidelně, ale několikrát do roka, sejdeme  při 
společném  nedělním obědě a následných rozhovorech, nejčastěji u 
Havlenových se značnou pomocí Heleny Petrové, nebo ve sboru, případně 
vyjedeme někam do přírody.  
Nad těmito a dalšími záležitostmi  i k modlitbám za naši službu a za děti se 
scházíme pravidelně ve dvouměsíčních  intervalech.                                           

  Miriam Žilková 
 

ZPRÁVA ZA DOROST 
 
     Po loňské pauze, kdy existoval pouze odrost pro věkovou kategorii v 
rozmezí 14-17 let, jsme zareagovali na aktuální poptávku a zaměřili jsme se na 
opačný extrém dorostového věku – nyní je dorost pro děti zhruba v rozmezí 8-
12 let. Tým vedoucích tvoří David a Bětka Slabí, Tadeáš Friedrich a Jaroslav 
Pechar.  
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Scházíme se každý pátek na dvě hodiny, celkem stabilně tam přichází 8-10 dětí, 
což považujeme za ideální počet. Pravidelný program je klasický – na úvod i na 
závěr hra, mezitím písničky a duchovní program. Pro programy jsme zvolili 
témata: na podzim  „Bůh/Ježíš jako... pastýř, dveře, chléb, král“,  a od nového 
roku „Boží království jako... kvas, poklad, dělníci na vinici“. V rámci našich 
časových možností pořádáme jednodenní výlety a vícedenní výpravy, které jsou 
u dětí obzvlášť oblíbené. Při těch s námi spolupracuje Milan Bareš a výborně 
doplňuje náš tým. Další takovou výpravu plánujeme na Velikonoce.    

                                                          David Slabý                
                                                                           

ZPRÁVA ZA MLÁDEŽ 
 
     Napsat zprávu za mládež za kalendářní rok je těžké – takřka každý rok se 
mládež mění a nejvíc se mění na přelomu prázdnin, ne roku. Mládež byla jiná v 
první (do prázdnin) a v druhé části minulého roku. Zatímco v první části roku 
se vytvořilo spíše společenství lidí, kteří se lépe znali a tvořili spolu jednu 
skupinu, v druhé části roku nás sice bylo více, ale jsme více různí. Výborné je, 
že se na mládež přišlo podívat více nevěřících (10-20), z nichž pár i opakovaně. 
Na mládež začalo chodit několik nových lidí, povětšinou studujících v Praze z 
jiných sborů ČCE po ČR, což má opačnou stránku, že se začíná tvořit opět nové 
společenství. Jsme rádi, že na mládež chodí i mladší mládežníci, tedy že 
přirozená obnova mládeže alespoň částečně funguje. Průměrný mládežník je 
dnes věkově student prvního či druhého ročníku vysoké školy. Na mládež nás 
průměrně v první části roku chodilo 15-20, v druhé části roku o něco více, lehce 
pod 20. Na některých programech se počty blížily ke třicítce, výjimečně k 
desítce.  
     Programy na mládeži jsou různé, ale snažíme se o určitý měsíční program, 
který se ne vždy daří plně dodržet, ale toto je jeho přibližná osnova 

1. 1x za měsíc křeslo pro hosta – člen sboru, který nám povídá o svém 
životě – v uplynulém roce jsme pozvali např. Lenku Pecharovou, manželé 
Stralczynských, Jara Křivohlavého či Markétu Pospíšilovou. 

2. 1x za měsíc má jeden z nás program na kapitolu biblického textu, který 
probíráme na pokračování – aktuálně probíráme 1. a 2. Timoteovu 

3. 1x za měsíc má program bratr farář – např. mystika či sv. František z 
Assizi 

4. 1x za měsíc zveme hosta – pravidelně oslovujeme s prosbou o program 
několik lidí, přičemž se snažíme, aby na mládeži nebyli víckrát jak 
dvakrát do roka – v minulém roce jsme poprvé pozvali Sašu Fleka, 
kterého po výborném programu chceme pozvat i znovu. V první části 
roku jsme pozvali např. Dana Drápala na téma Démoni, v listopadu k nám 
přišel Luděk Rejchrt povídat o práci v diagnostickém ústavu, v prosinci 
měl program pražský senior Roman Mazur o církvi. 
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5. 1x za měsíc má program někdo z nás na téma, které ho zajímá či o kterém 
by chtěl říct ostatním – např. jsme mluvili na mládeži o pornografii (Jitka 
a Jakub D.) 

 
     Na mládeži se sejdeme v půl sedmé, začínáme cca ve čtyřicet, někdy 
hrajeme hru a poté chválíme Boha. V září nás navštívila Laurie Croasdale a  
v reakci na její program o chvalách se snažíme o různé zpracování chval, 
abychom poznali, jak ostatní chválí Boha či jaké jsou jiné způsoby. Poté 
následuje program s diskuzí, což obyčejně trvá hodinu až hodinu a půl. Pak 
skončíme, cca v 20:30  a ještě necelou hoďku tlacháme. 
     Během roku jsme uspořádali několik akcí – výjezd do Strmilova v květnu  
(s návštěvou cukrárny), výjezd do Volyně (s pomocí  několika metráků dřeva  
z lesa), zimní pobyt v Jizerských horách či přespání v Braníku.  
     Každé úterý ráno (mimo prázdniny) se scházíme na modlitební – půl hodiny 
modliteb, ideální začátek dne :) V první části roku jsme se scházeli od 7:00,  
v druhé se scházíme od 7:30. Všichni jste srdečně zváni :) 
     Tým vedení mládeže po osmi letech opustil Michal Slabý. Patří mu 
obrovský dík, za všechno práci, kterou na mládeži udělal – tři roky vedl mládež 
jako hlavní vedoucí a v ostatních letech byl v týmu vedení. Nelze vypsat 
všechny aktivity, které zorganizoval, naplánoval, do kterých vložil svůj čas  
i svoje investice. Zkrátka mu moc děkujeme za jeho úsilí, snahu, vedení  
i podporu. Již pouze jeden člen vedení je stejně dlouho sloužící – Dušan. 
Ostatní v týmu: Jarda Pechar, Kryštof Rybáček, Markéta Pecharová a Ján 
Bruncko, který se do vedení zapojil na podzim 2010.     

                                  Jakub Drápal 
 

ZPRÁVA ZA OUT-DOOR  AKCE 
 
     I v minulém roce probíhaly sportovně laděné křesťanské víkendy. Pořádali 
jsme například cyklovýlet, lezení, běžky. Poslední akce se odehrála ve 
veřejnosti nepřístupném podzemí v Moravském krasu. Jeden den jsme místním 
speleologům pomáhali odstraňovat balvany a bahno z podzemí, aby mohli dál 
provádět průzkum (vynosili jsme přes 2 tuny materiálu!) a další den jsme se na 
oplátku podívali do nepříliš prozkoumaných plazivek a jeskyní se skromnou ale 
výjimečnou výzdobou. V létě jsme k tomu strávili týden v Dolomitech, kde 
jsme lezli tak zvané. via ferraty  - exponované zajištěné cesty. Téma 
duchovních programů se liší, nejčastěji je ale o tom, co to znamená žít s Pánem 
Bohem. Jezdí nás pravidelně kolem deseti a organizátoři sportovních i 
duchovních programů se střídají. Máme radost, že se k nám přidalo i několik 
lidí mimo sbor, kteří často, stejně jako značná část účastníků, chodí v pondělí k 
Jelínkům do školy na cvičnou horolezeckou stěnu. 
                                                                                                     Marie Jelínková 
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BRANICKÝ  SBOR  A  DIAKONIE  ČCE 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE 
 – STŘEDISKA  PRO ZRAKOVĚ  POSTIŽENÉ –  V ROCE 2010 

 
 I v  roce 2010 byly všechny služby Střediska poskytovány v plánovaném 
množství a rozsahu. 
  Běžnou činnost Střediska zajišťovali ředitelka a sociální pracovnice 
v jedné osobě a 1 pracovník – operátor informačních a komunikačních 
technologií (dohromady na 1,55 úvazku). Pomocí byli externí pracovníci 
(načitatelé pro zvukovou knihovnu, účetní, mzdová účetní) a dobrovolní 
spolupracovníci, kteří se podílejí na přípravě zvukového časopisu, biblického 
čtení i načítání některých knižních titulů a jako průvodci a pomocníci při 
setkávání a letních pobytech lidí se ZP. Jsme vděčni i za ty, kteří nám 
pravidelně poskytují texty některých křesťanských periodik – podklady pro 
elektronickou knihovnu.  
 V daném roce využilo služby Střediska 220 zájemců, z toho většina 
opakovaně a ve více oblastech, 37 jednorázově – zde šlo především o nákup 
Ranních chvilek ve zvětšeném písmu či knih v Braillově písmu. 
 Do dění ve Středisku zasáhly v loňském roce dvě mimořádné události:  
V prvním pololetí vyklízení a prodej zděděné nemovitosti (viz. zpráva 
z minulého roku), ke konci roku pak jednání o změnách v postavení Střediska 
v rámci Diakonie ČCE.   
- Práce kolem nemovitosti stála dost práce a času, ale výsledek byl pozitivní a 
bude to snad nějaký čas finanční pomoc pro naši činnost (samozřejmě nejde o 
konečné vyřešení všech finančních záležitostí). 
 Pokud se druhé záležitosti týká, z rozhodnutí vedení Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, ke které středisko patří,  jsme se od 1.1.2011 
stali součástí většího celku, nově vzniklého Střediska celostátních programů 
a služeb. Toto Středisko zahrnuje 4 zařízení (služby, programy) a jeho vedením 
byla pověřena paní ředitelka ing. Eva Grollová. Jednání, která tomuto 
rozhodnutí předcházela, byla pro správní a dozorčí radu původního střediska 
vnitřně opravdu náročná.  
 Nyní se tedy zabíháme v novém organizačním uspořádaní. Věříme, že na 
poskytované služby nebudou mít tyto změny žádný vliv. Rádi bychom naopak 
zintenzivnili činnost některých oblastí našich služeb – především chceme 
zintenzivnit rozšiřování fondů zvukové i elektronické knihovny. Za důležité i 
nadále považujeme oslovení dalších potenciálních uživatelů našich služeb.  
 A chceme věřit, že změnami neutrpí ani naše vztahy s Vaším sborem.   
          Jsme vděčni za ně i Vaši podporu. 

Děkujeme. 
                                  Jana Červeňáková 
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SPOLUPRÁCE  BRANICKÉHO SBORU S  DIAKONIÍ  V  ROCE  2011 
 
Od 1. 1. 2011 se naše partnerské  Středisko Diakonie pro  zrakově postižené 
stalo součástí  Střediska celostátních programů a služeb. Ředitelkou této 
rozšířené organizace se stala Ing. Eva Grollová. 
Staršovstvo rozhodlo, že sbor ČCE v Braníku bude partnerem i tohoto 
střediska. Koordinací spolupráce byla pověřena Lenka Pecharová. Ta na 
výročním sborovém shromáždění informovala o návštěvě v centru Life Tool, 
vyřídila poděkování Ing. Evy Grollové našemu sboru za  podporu a zájem  
a seznámila přítomné s dopisem, kterým středisko navrhuje možnosti konkrétní 
pomoci: 
 
1) Služby pro zrakově postižené: 
 
Uvítali bychom dobrovolníky na doprovod při různých akcích. Pokud by se 
někdo takový našel, Jana Červeňáková podá přesnější informace - o jaké akce 
jde, kdy se konají, jak je to náročné, aby se mohli rozhodnout, jestli by jim to 
vyhovovalo nebo ne.  
 
2)  Life Tool - poradna pro asistivní technologie: 
 
Pokud má někdo technické schopnosti ve smyslu zacházení s pájkou a dráty, 
požádali bychom ho o úpravy různých hraček, aby je mohly ovládat děti s 
postižením.  
Opět, konkrétní požadavky bychom dojednali osobně. 
 
Dále bychom potřebovali odbornou podporu pro rozhodování o stabilizaci a 
budoucím směřování poradny Life Tool. Tj. doporučení kontaktů na odborníky 
nebo pracoviště v oborech, které souvisí s vývojem, výrobou nebo obchodem s 
asistivní technologií.  
 
3)   Práce s migranty a pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na 
trhu práce 
V obou těchto programech pracujeme s lidmi, pro které musíme zajistit různou 
materiální pomoc. 
 
Momentálně bychom uvítali: 

o oblečení, popř. boty na jaro pro několik mužů, mají běžnou 
konfekční velikost M a L, jsou štíhlí a vysocí asi od 170 do 180 cm 

o již nepoužívané mobilní telefony 
o zachovalé povlečení a deky 
o ručníky 
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o trvanlivé potraviny – cokoliv, co potřebuje běžná domácnost - rýži, 
těstoviny, konzervy  

 
Velmi jsme také uvítali nabídku vzít naši vietnamskou dívenku na sborový letní 
tábor. Pokud tato nabídka platí, prosíme o upřesnění informací, abychom mohli 
tábor vyjednat s maminkou dívenky. 
 
Aktuální výzva: 
Pánskou konfekci, jarní obuv, funkční mobilní telefony a hygienické 
prostředky noste, prosím, v neděli dopoledne či ve středu na biblickou 
hodinu do kanceláře.                                                                             L.P. 
 
 
POMLASG (TENTOKRÁT O PENĚZÍCH…) 
 
Jako téma k diskusi na jedno „POst-MLÁdežnické setkání Střední Generace“, 
které se koná každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 20 do 22 hodin (a je také 
každému zájemci stále otevřeno!) určil bratr farář téma PENÍZE, pozoruhodný 
to fenomén nejen dneška… Přinášíme příspěvek, který si připravil jeden 
z účastníků POMLASGu na text z Písma - Skutků apoštolských, kap 17 (16-24). 
 

Do Athén přichází apoštol Pavel z Beroje, kde mluvil v židovské 
synagóze a na rozdíl od Tesaloniky ho židé přijali (Pavla i to, co říkal) => 
Pavlova a Silasova návštěva Beroje byla úspěšná. 

Pavlova situace je v něčem podobná té, ve které žijeme my a v něčem zas 
diametrálně odlišná. Pavel našel v Athénách spoustu modlářství. A to je stejné, 
jako je to u nás. Ne, nemyslím si, že většina lidí kolem nás jsou atheisti. Lidé si 
spíš tvoří vlastní bůžky a těmto modlám jsou ochotni obětovat téměř cokoli. 
Nejsou to samozřejmě žádné kamenné nebo hliněné sošky, ale modly 
neviditelné, a ty jsou možná horší. Mám na mysli takové modly, které jsou 
tvořeny proto, aby se jich lidé báli a obdivně a s bázní vzhlíželi k těm, kdo se 
v nich vyznají a vytváří tím dojem vlastní důležitosti a nepostradatelnosti. Mám 
na mysli modly ekonomie, které je dle mého soudu dávána daleko větší 
důležitost, než jí náleží. 

Lidé tak mají vkládat naděje v „neviditelnou ruku trhu“, která téměř vše 
vyřeší. Za neúspěch firmy, či jednotlivce může celosvětová hospodářská krize, 
která tu prostě je a nic na tom nemění to, že loňský rok byla výroba v Německu 
největší od roku 1991 (a my jsme v těsném závěsu za Německem). Nic 
neznamená ani to, že jsme 8. nejstabilnější ekonomikou světa. (dle časopisu 
The Economist) 
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Toto pohanství snad nevyžaduje lidské oběti. I když . . . Ekonomové 
spočítali, že když si každý den, kdy je v Praze sníh nebo náledí, zlomí ruku či 
nohu 30 – 50 lidí, vyjde to levněji, než platit za úklid chodníků. 

Takže pokud jde o modlářství, jsme asi v podobné situaci, jako Pavel 
v Athénách.  

V čem se ale situace apoštola Pavla liší od té naší, je ta, že Pavla se ptali a 
on odpovídal. My si často říkáme: „Jaké by to bylo krásné, kdyby se nás někdo 
ptal?“. Jenomže nás se nikdo na nic neptá. Lidé jsou mnohdy přesvědčeni, že 
křesťanství znají, a to jim nic zajímavého nenabízí; to, co křesťanství nabízí by 
jim leda život zkomplikovalo a vzalo by jim mnoho životních radostí. 

Přesto si nemyslím, že je vše tak zoufalé. Většina lidí vám sice řekne, že 
s křesťanstvím nechtějí mít nic společného, přesto ale ten oltář s nápisem: 
„Neznámému bohu“ někde v sobě ukrytý mají. Říkám ukrytý. Neukazují ho 
tedy na potkání a není jednoduché je přimět k tomu, aby ho v sobě hledali. 

Tady myslím je na místě vzpomenout na misijní artikuly – konkrétně 2. 
artikul. Ten nám říká, že slovu by měl předcházet čin. Pomůžeme-li člověku 
v jeho nesnázích, pomůžeme mu tím možná rozpomenout se na ten oltář s 
nápisem: „Neznámému bohu“, a toho mu zvěstovat. Ukáže se pak, že to, čeho 
se lidé nejvíce bojí, že budou křesťanstvím omezeni ve svobodě je zcela 
zbytečná obava, protože právě svoboda a radost jsou tím, co jim křesťanství 
nabízí. 

Jan „Jelen“ Jelínek 
 
 

VZPOMÍNKA  NA  ÚNOROVÝ  VÝLET  NA  OKOŘ 
 
„Tak TOHLE tady 
nezpívej“ upozornil 
jeden nejmenovaný 
farář svoji tehdy asi 

pětiletou 
nejmenovanou dceru 
„nebo nás místní 
umlátí“. Jsou místa 
jinak nevýznamná, 
která se do širšího 
povědomí dostala 
pouze „zásluhou“ 
některé odrhovačky. 
Jako Okoř. Je řada 

zajímavějších hradů, ale tenhle zná snad každý – kvůli písničce. A ta bílá paní 
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tam nikdy nebyla. Chodí se tam i pochod. Na ten jsme vyrazili s dorostem i my. 
V pátek po dorostové schůzce začala výprava. Ještě než začalo pršet jsme si 
vyhráli na dětském hřišti, večeře, děti zahrály divadlo O červené Karkulce a po 
pohádce na kutě. Ráno jedeme na Dejvickou, odtud narvaným autobusem 
(tenhle nápad mělo víc lidí) Do Suchdola, kde je začátek pochodu. Každý dostal 
mapku a vyrážíme. Jdeme všichni sborem za tím prvním v …, no prostě jsme 
zakrátko sešli z cesty a vracíme se. Tedy k naší cti musíme říct, že takhle si 
zašlo víc lidí. Procházíme Únětice, Černý vůl a ve Statenicích na poli 
obědváme. Zdárně jsme setřásli všechny lidi (tedy před sebe) a čeká nás 
rozbahněná cesta do Velkých Přílep a docela milá zastávka s horkým čajem. 
V Nontonicích opět doplňujeme síly, jež některým již docházejí - a Okoř před 
námi. Kdo pozdě chodí… no znáte to. Popřípadě ta zavřená brána a my před ní 
(naštěstí nemusím skřípat zuby). Prostě jsme v cíli pozdě. Někteří dobývají hrad 
po skále, poté odcházíme do hospody, kde na nás čekají Plhákovi a zbytek času 
trávíme na louce. Na svahu někdo válí sudy, jiní kotrmelce (Dítě po návratu 
vyprat, nežehlit). Autobus nás veze na Dejvickou a metrem a tramvají zpět. Je 
nás už méně, několik dětí si rodiče již rozebrali a ten zbytek předáváme 
v kostele… 

Milan Bareš 
 
                                                                                            
ABRRRÍL 
 
1. dubna se uskutečnila  přehlídka autorské hudební tvorby  „aBrrríl“. 
Vystoupili nejen loňským Brrr prověření domácí hudebníci a textaři, ale i 
umělci přespolní. 
 
Program tradičně zahajoval NÁBRUS písní Abrrríl. U tohoto „Náhodného 
branického uskupení“ nehrozí, že by nastoupilo nekompletní, protože se skládá 
výhradně z hudebníků, kteří jsou právě po ruce. 

Pak svou vlastní tvorbu postupně představili: 
Martin Hrdlička (varhany) 

Miloš F. Pechar (klavír + varhany) 
Filip J. Boháč (elektrická kytara) 

Bába letí komínem (elektrická kytara, basová kytara, bicí) 
Jakub Drápal („Dějiny práva“ a kytara) 

J.F.Pechar (kytara) 
Halušky (Zuza Hunalová + Klára Pecharová) 
soukromá produkce: Michal Mazný (počítač 

a program MidiGen) 
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Varhanní skladby nás uvedly do oblasti klasické – solidně kostelní hudby. To se 
však velice rychle změnilo vystoupením Filipa Boháče s elektrickou kytarou. 
Na to, že se do toho umí opřít, jsme byli 
připraveni. Ještě jsme si pamatovali jeho 
loňský výstup. Jeho decibelové prvenství se 
zdálo být výrazné, ovšem pouze do chvíle, 
kdy nastoupila tříčlenná kapela pánů 
programátorů, která jej hravě přehlušila a 
posluchače, kteří se zrovna nacházeli uvnitř, 
ohlušila.       
          
           

 
Ti, kdo v době její produkce užívali čerstvého vzduchu před kostelem, byli 
s hudbou velice spokojeni. Připravili se však o zážitek zrakový.  

 
 
Jakub Drápal 
přezpíval 
vybrané 
kapitoly 
z Dějin práva. 
V tom, aby 
převedl do 
písňové podoby 
celou knihu, mu 
zabránil pouze 
časový limit.  
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Jaroslav Pechar přebásnil pohádku Jana Karafiáta:  
Kterak byl šťastný, vzdor tomu, že se oženil... 
 
výběr z jeho mnohaslokové písně: 
 
Pro holky z vesnice, pro kluky z Prahy, 
ale i naopak, různé jsou vztahy, 
povím vám příběh co nad něj snad není, 
hustokrutěpřísné má poučení. 
……… 
Jako když práskneš do spřežení koní, 
tak běží Nikodém, na faru zvoní. 
,,Co musí nevěsta, co musí ženich 
aby se vyvedlo manželství jejich?" 
 
Farář se zamyslel: ,,Lehké to není, 
nemůžeš slibovat za ústa ženy! 
V manželství každý sám za sebe ručí, 
Modli se, abys to zvládl s tou žlučí!" 
 
Když časem Anežka hlouposti tropí,              Pan Kostlán v kvelbu svém léta už není 
ba i tu hubu má ostrou jak kopí,                      tohle však nepadlo do zapomnění 
řekne si, za co se její muž modlí                     „štěstí  má v manželství jediný háček 
a sama stará se hned o pohodlí.                       pozor na hubu a žlučový váček!“   
 

Zuzka s Klárkou pozvaly svou 
písní přítomné na výborné 
vlastnoručně vyrobené halušky se 
zelím. 
Všechna čest: nadané zpěvačky, 
textařky   i kuchařky. 
 
(třeba bychom příště mohli 
uspořádat gastronomickou soutěž 
Brrrjídlo) 
 
 

 
 
Pak už se hudba ozývala pouze z kanceláře od počítače: 
počítačová tvorba Michala Mazného 
a z předsíně – podivné zvuky ještě podivnějšího hudebního 
nástroje – Pecharova „noháru“. 
                                                                     RČ, foto Jarka Pech. 
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LETNÍ  AKCE  PRO  DĚTI 
 
Sice teprve začíná jaro, ale už je třeba přemýšlet, kam pojedou děti v létě. 
Zde je přehled  akcí (podrobnosti a přihláška na nástěnce v předsíni):  
 
 

Voda pro mládež 13 - 17 let:            1.7.   -   8.7.2011 
Vodička pro rodiče s dětmi:             8.7    - 16.7.2011  
Tábor pro menší děti 6 – 1 30.7. -  12.8.2011  
Tábor Pecka pro větší děti 10 - 15 let:                           30.7. -  13.8.2011 
 
 
 

POZVÁNKA  NA  VÝSTAVU 
 
 

 
 

VÁCLAV  LAMR 
velikonoční výstava obrazů a kreseb 

2. 4.  – 30. 4. 2011  
Galerie PERLA, Jánský vršek 15, Praha 1 

pondělí až pátek    11 – 18 
sobota a neděle       14 – 18 

 
ukázky z vernisáže výstavy budou 17. dubna v 17 hod. 

v  Křesťanském magazínu na ČT 2 
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POZVÁNKA  DO  ČERNÍK 
 

Pozor!  
 

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÉ  SBOROVÉ  SETKÁNÍ   
NA  CHATĚ  U  MANŽELŮ  SLABÝCH  SE  KONÁ  

V SOBOTU 30. DUBNA! 
 

Začátek mezi 9. až 10. hodinou, předpokládaný konec  v 18 hod. 
Adresa: Černická 254, Černíky, Zvole u Prahy 

mobil na  Sašu Slabého 776 800 477 
 

 
OSMÁ  BARVA  DUHY  
 
Je tu JARO. Příroda se pobouzí, ptáci zpívají, kytky kvetou a všude září na 
tisíce barev. A nové barvy máme i u naších varhan. Tedy ne varhany, ale 
varhaníka jen tak někdo nepřehlédne. 

Škoda, že Brána vychází černobíle 
(nestojí za úvahu vydat zvláštní 
barevné číslo?). 
Ale nakonec: proč by si děti 
nemohly toto číslo samy barevně 
vymalovat? Stačí vzít žlutou 
pastelku a vybarvit s ní vlasy a 
vousy kolem úst, potom růžovou 
vybarvit plnovous. A je to. 
 
P.S.: Můžeme též po vzoru 
Českých drah zavést jednotné 
zbarvení,  
ať každý vidí, že jsme prostě 

„braničtí“! (prozatím dobrovolně). 
Milan Bareš 

Jen ho nechte na pokoji – vždyť mu to sluší! 
 

FILMOVÝ  KLUB 
 

Zveme na promítání filmu SHADOW LAND  - o C. S. Lewisovi 
v pátek 29. 4. od 19 hod. 
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Pravidelný sborový program 
neděle 

8:30 chvály (mimo 1. neděli) 
          9:30 Bohoslužby 
1. neděli v měsíci - rodinné služby Boží;  
3. neděli v měsíci - sv.  Večeře Páně 
 

úterý 7:30 – 8:00 
ranní modlitební setkání 

úterý 18:30 – 20:30 
mládež 

středa 16:30 – 17:30 
biblická pro maminky s dětmi 

středa 18:00 – 19:30 
biblická hodina 

2. a 4. čtvrtek v měsíci 20:00 – 22:00 
POMLASG (post mládežnické setkání 
střední generace) 

pátek 16:00 – 18:00 
dorost (děti 8 – 12 let) 
 

úřední hodiny faráře 
Jaroslava Pechara 

úterý a středa  14:00 – 16:00 
čtvrtek  10:00 – 12:00  

  

 
BRÁNA 
XVII. ročník, číslo 4, duben  2011  
Pro členy a příznivce sboru ČCE Praha – Braník.  

Redaktorka: Růžena Černá 

Redakční rada: J. Čierná,  J.Holý 

Příspěvky odevzdejte redakci  nebo pošlete 
mailem na adresu  mscerny@volny.cz.  
Uzávěrka: druhé pondělí v měsíci. 

 

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 symboly: 
 
111    křesťanská služba 
222    salár 
333    dar 
444     Jeroným. jednota 
555     nepálský student 
777     Eliška Adamcová 

                  Obsah 
Dvě noci                                                2 
Staršovstvo       3 
Výr. sbor. shromáždění                         4 
Zpráva faráře                                         5 
YMCA                                                   7 
NŠ, Dorost                                             8 
Mládež                   9 
Outdoor akce       10 
Diakonie       11 
Pomlasg       13 
Únorová Okoř       14 
aBrrríl       15 
Letní akce pro děti       18    
Výstava V. Lamra                                 18 
Sborové setkání na chatě v Černíkách  19 
Osmá barva  duhy                                 19    
Filmový klub                                         19 
 
 
---------------------------------------------------
Na titulní stránce klášter Želiv,  
foto: Karel Borovský 


