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7. března 2012 nás nečekaně opustil bratr

Antonín Pechar
Jsme vděčni za všechny okamžiky,
které jsme mohli strávit v blízkosti
tohoto báječného člověka a kamaráda.
Věříme, že se s ním tam, kam odešel
jednou setkáme.
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Slovo na úvod

Ježíš Kristus říká: Vždyť v slabosti se projeví má síla.
(2. Kor 12,9c)
Povšimněme si: kdo tato slova říká, komu je říká a proč. Apoštol Pavel sděluje, že má „osten v těle“, který jej sráží, snad nějakou chorobu nebo postižení. Třikrát prosil Pána, aby jej toho zbavil. Nezbavil; apoštolovu trojí modlitbu však vyslyšel jinak. Sdělil mu: „Stačí, když máš
mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla.“ Apoštol se nedočkal splnění toho, oč prosil,
dočkal se však něčeho nečekaně jiného: Ujištění, že právě slabost jeho tělesné schránky posílí
jeho službu evangelia milosti, k níž byl pověřen. Neboť bude zřetelnější, že svědek Páně ve své
slabosti mluví a jedná v síle svého Pána.
Křesťanské dějiny znají podobné příklady, že v slabosti se projevila síla Páně, když nikoli
velikán a silák, nýbrž osoba chatrná a chorá vydala svědectví, jež oslovilo mnohé. Naposledy
zřetelně papež Jan Pavel II. v posledních letech svého života. Ale také každá babička, která už
nemůže na nohy, ale vnoučatům vypráví o Pánu Ježíši. Což nevíme o lidech, kteří ve své nemoci nebo ve svém postižení byli v síle Páně světlem a povzbuzením pro své okolí?
Pavel Filipi
(z knížky meditací na měsíce roku 2012, vydané sborem ČCE v Nosislavi)

724. Schùze staršovstva (12. 3. 2012)
Přítomni:
členové: Pechar, Drápal, Dus, Bruncko, Chadima, Mazný, Plhák, Slabý, Stralczynská, Zvánovcová, Hoznauer
omluveni: Holý, Novotný, Žilková
Biblický úvod: J.F.Chadima – modlitba, píseň 158 (EZ) Samému Bohu sláva, čest, Ž 116.
Různé překlady = různé výklady, o smyslu smrti. Píseň 350 (EZ)
1) Příští schůze staršovstva bude 2. pondělí v dubnu tedy 9. dubna 2012, biblický úvod bude mít J. Holý.
2) Staršovstvo se věnovalo přípravě výročního sborového shromáždění. Staršovstvo schválilo zprávu o životě sboru tak, jak ji připravil kurátor A. Drápal.
Dále staršovstvo schválilo zprávu o hospodaření tak, jak ji připravil kurátor A. Drápal.
3) Výstavba
Staršovstvo se rozhodlo pro definitivní přijetí původního návrhu architekta D. Vávry.
4) Zapojíme se do akce „Noc kostelů“ 1.6.2012. Do konce března máme předat organizátorům program, co se u nás bude dít. Krátké příspěvky (5-10min) vždy v celou hodinu.
Témata – co jsme, co děláme, čemu věříme.
5) Úklid je naplánován na sobotu 31.3.2012.

Brána 3/2012

4

6) Koncert skupiny Oboroh bude v našem kostele v neděli 1.4.2012 od 15:00 hod. Cena
5000,-Kč, vstupné dobrovolné. Propagace předem – na naše www stránky, další banner?
Píseň 334 (EZ) Kristus Pán vstal z mrtvých.
Společná modlitba Páně.
Zapsal A. Slabý

Zpráva staršovstva o životì sboru za rok 2011
V roce 2011 nedošlo v životě branického
sboru ve srovnání s rokem předchozím k žádným výrazným změnám. Hlavními charakteristikami sboru stále zůstává názorová otevřenost a vysoký stupeň laické aktivity. S nadějí, že se nemýlíme, pak dodáváme, že sem
patří i vzájemná láska uvnitř sboru, ze které
není nikdo vyloučen.
Staršovstvo se na svých schůzích zabývalo
plánovanou výstavbou, výběrem kazatelů pro
neděle, kdy nekázal bratr farář Jaroslav Pechar, opravami a úpravami kostela, jejich financováním, rozhodováním o darech, které
sbor poskytuje, a seniorátní agendou – tedy
kontrolou hospodaření ze strany seniorátu –
tou sbor úspěšně prošel, a dále výběrem delegátů na konvent a do Jeronýmovy jednoty, a
některými dalšími podněty ze strany seniorátu. Na předním místě šlo o vývoj situace v
Berouně, neboť bratr farář Pechar byl požádán o administraci tamního sboru, což s podporou staršovstva přijal. Pro úplnost a na
okraj poznamenáváme, že jsme nepovažovali
za správné, aby byl v Berouně zakoupen farní
byt seniorátem dříve, než se najde pro berounský sbor perspektivní farář s misijním
zápalem. S tímto názorem jsme však na úrovni seniorátu neuspěli. Na zakoupení bytu jsme
poskytli, podobně jako další pražské sbory,
seniorátu půjčku. Ta je již částečně splacena.
Poměrně dosti času a úvah věnovalo staršovstvo také misijní činnosti Elišky Adamcové v
Bosně, kterou sbor finančně podporoval.
Kázáním v roce 2011 posloužili Jaroslav
Pechar 39krát, Jan Ámos Dus 3krát, Jaro Kři-

vohlavý 2krát, Luděk Rejchrt 2krát, a dále
jednou Dušan Bruncko, Ester Čašková, Aleš
Drápal, Věra Hájková, Jiří Holý, Aleš
Hoznauer, Wolfgang Iskraut, Rut Nývltová a
Petr Špirko.
Na varhany doprovázel převážně Miloš
Pechar, a dále Helena Petrová, David Rejchrt
a Jana Stralzcynzká. Při rodinných bohoslužbách bývá jedna píseň doprovázená hudební
tělesem nepravidelného obsazení, které pravidelně řídí Tomáš Bedrník.
Biblická hodina se schází ve středu v 18
hodin. V počátku roku 2011 se probíraly příběhy králů Davida a Saula, v další části roku
pak jednotlivé sbory naší církve z hlediska
jejich historie i současného života. Biblickou
hodinu vedl bratr farář Jaroslav Pechar. Na
biblické hodině bývá zhruba 12 účastníků.
Nedělní škola probíhá ve třech odděleních.
Vyučuje tým učitelek vedených Miriam Žilkovou. Do týmu patří Lenka Pecharová, Anna
Matoušková, Anna Burjánková, Marie Havlenová, Magda Slabá, Kamila Kutálková a
Adéla Pospíšilová. Průměrná účast byla 20
dětí.
Mládež se schází každé úterý v 18:30.
Průměrná účast je lehce přes 20. Složení
účastníků sahá od dlouholetých členů sboru
po mimopražské studenty vysokých škol. Do
koordinačního týmu v roce 2011 patřili Dušan Bruncko, Ján Bruncko, Jaroslav Pechar,
Markéta Pecharová, Klára Pecharová a Kryštof Rybáček, vedl jej Jakub Drápal. Po odchodu Markéty Pecharové do týmu přibyla
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Eliška Adamcová. Výjezdními akcemi mládeže byly celocírkevní sjezd v Jihlavě a podzimní výjezd do Černík.
Dorost se schází od září v pátek pod vedením manželů Bětky a Davida Slabého. Na
vedení dorostu se podílí též Milan Bareš, Ján
Bruncko, Tadeáš Fridrich a Jaroslav Pechar.
Dorost do svých řad přijal skupinu dětí, které
se v prvé polovině roku 2011 nepravidelně
scházely pod vedením Kamila Skuhry a nazývaly se Braniborci. Na dorostu se setkává
asi 12 dětí.
Biblická pro maminky s dětmi se koná ve
středu. Vede ji bratr farář. Účastnily se v
průměru dvě maminky a čtyři děti.
Setkání střední generace se koná každý
druhý čtvrtek od osmi hodin večer. Někdy se
sejde až pět lidí, jindy to má spíše formu
osobního rozhovoru bratra faráře a účastníka.
Konfirmační cvičení pro dvě věkem plnoleté konfirmandky a pro 2-4 další zájemce z
řad již konfirmované mládeže, kteří zatoužili
po opakování tohoto vzdělávání, se scházelo
velmi nepravidelně v úterý po mládeži, tedy
zhruba od půl deváté do desíti.
V první polovině roku 2011 probíhala
ranní modlitební setkání v úterý. Přicházelo
dvě až pět osob, vesměs z řad mládeže. Z iniciativy Michala Mazného byla později zahájena stále trvající pravidelná setkávání ve
čtvrtek ráno, kdy je čten katechismus. Účastníků bývá zhruba pět.
Michal Mazný také organizoval chvály
před nedělním shromážděním, které se v počtu dvou až sedmi účastníků konají v apsidě
od 8:45. Od závěru roku 2011 se na organizaci podílí Eliška Landovská. Ta nyní po většinu nedělí doprovází na kytaru.
Kytaře je věnován prostor i během týdne.
Bratr farář vyučuje již pět zájemců o hru na
tento nástroj.

5
V roce 2011 ze sboru vystoupili tři dospělí
a spolu s nimi odešly tři děti. Tři členové sboru zemřeli. Do sboru bylo přijato osm dospělých a s nimi tři děti. Mimo to se narodily dvě
děti členům sboru. Proběhly tři křty, z toho
dva dětské. Svatba se uskutečnila jedna.
Na sborové dovolené nás bylo více než 90.
Hlavní organizátorkou byla Zdena Kučerová,
které při plánování programů sekundoval Jiří
Holý. Programy také moderoval. Každodenní
ranní pobožnosti připravoval bratr farář Pechar. Na večerních programech se podíleli
manželé Ernyiovi, Jarka Šafaříková, Jarka
Čierná, Jaro Křivohlavý, Miriam Žilková,
Lída Holá, Ester Brandejsová a Katka Holá.
Dětské programy zajišťovali Miriam Žilková,
Marie Procházková, Lenka Pecharová, Lukáš
a Marie Havlenovi, Martin Vondráček, Marta
Drápalová a Lída Holá.
Vánoční hru napsala a režírovala Lída Holá. Hrálo 39 herců a na provedení se podíleli
hudebníci pod vedením Tomáše Bedrníka,
který také zpracoval aranžmá písní. Kulisy
vytvořila Maruška Havlenová. Pomocnou
režii a osvětlení měla na starosti Magda Slabá, zvuky připravil Tomáš Karásek z Dublinu
a pouštěl je David Slabý. Hru natočil Dan
Ekart. Pomocí přispělo mnoho dalších dobrovolníků v různých funkcích.
Letní tábor pro větší děti na Pecce konaný
od 30. července do 13. srpna měla jako hlavní
vedoucí na starosti Jitka Čierná. Dětí se zúčastnilo 21. Dalšími vedoucími byli Jakub
Joe Čierný, Alexandr Obr Fafa Slabý, Jožka
Jožin Sýkora, Bětka Slabá, Daniel Blaf Slabý,
Jakub Drápal a Daniel Pinc.
Hlavním vedoucím souběžného tábora pro
menší děti v Jesenici byl Jirka Matoušek. Dětí
bylo 18. A dalších vedoucích hodně, totiž
Lukáš Drápal, Adéla Pospíšilová, Anka Matoušková, Eva Pincová, Jarka Pecharová,
Lenka Pecharová, Kája Vránová, Magda Slabá, Milan Bareš, Miloš Pechar, Petra Skuhro-
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vá, Tadeáš Friedrich, Tomáš Bedrník a
Ráchel Honsová.

vodáků nejrůznějších oddílů se akce vydařila
a snad se bude opakovat i příští rok.

Tábor na Pecce byl organizován pod hlavičkou YMCA Braník, což je organizace, se
kterou náš sbor již po desetiletí žije v plodné
symbióze. Ta v roce 2011 přinesla také několik vodáckých akcí.

Vedle akcí vodních, byla i jedna horská.
Výpravu do Rakouska na takzvané ferraty
organizovali Lukáš Drápal a Rut Buršíková.
Trvala týden a proběhla hned po letních táborech. Účastnků bylo čtrnáct.

3. - 5. června se konala Malá vodička vodácká akce pro rodiče s malými dětmi, letos se základnou pod hradem Dívčí Kámen.
Postupně byla Vltava spluta z Českého
Krumlova až do Boršova. Hlavním vedoucím
byl Tomáš Bedrník, šéfkuchařkou Adéla Pospíšilová, duchovní program připravili Bětka
Slabá a David Blaf Slabý. Celkem se Malé
vodičky zúčastnilo 10 dospělých a 14 dětí.
Předletní přítah, tedy přípravný trénink na
Sázavě, proběhl 17.-19. června, Vedení se
ujali Marek Pospíšil, Martin Rybáček a Zuzka
Hunalová, kterým se svěřilo do rukou asi
sedm dalších adeptů vodáckého umění.

Předsedou organizace YMCA Braník je
Jan Jeroným Zvánovec. Výbor pracuje ve
složení Lukáš Drápal, Petr Holas, Jitka Čierná, Pavel Měska. Revizní komisi tvoří Jakub
Čierný.

Začátek července byl ve znamení Moravy,
a to od Postřelmova až do Olomouce, od druhého do osmého. Marka Pospíšila ve vedení
doplňovali Rut Buršíková, Kryštof Rybáček a
jeho sestra Kristýna. Martin Rybáček zůstal
doma, takže mu byl udělen titul půlvedoucího. Praktikant Arnošt Měska, branické děti
čtyři, a k tomu dvě moravské, které tuto akci
vypátraly na internetu.
Velká vodička, tedy akce S Gedeónem po
Lužnici od 9. do 15. července, měla naprosto
shodné vedení jako Malá vodička, posádka
však byla jiná. Po Lužnici se plavilo 7 rodin z
Braníka i jiných církevních společenství. K
tomu Rut Vávrová se dvěma zapůjčenými
desetiletými holčičkami. Celkem 25 vodáků.
Po dvouleté absenci se opět uskutečnily
Pražské jezy, a to 28. září, a pod vedením
Marka Pospíšila. 27 účastníku ze sborů z
Braníka, Strašnic, CB Dejvice, a k tomu jeden Američan, startovalo z Císařské louky a
skončilo u Štvanice. Přes nespočet dalších

Ve spolupráci s organizací YMCA i nadále probíhaly víkendové křesťanko-sportovně
laděné tzv. outdoor akce: v březnu a prosinci
mířily do podzemí. Jeden víkend proběhl boj
o přežití nazvaný Chris Ryan. O jiných víkendech došlo na slézání skal a inline brusle.
Akcí se účastní pravidelně kolem desíti osob.
Na jejich organizaci se podílí Anina a Pavel
Měskovi, Rut Buršíková, Katka a Štěpán Vávrovi, Marie a Aleš Jelínkovi, a Jakub a
Lukáš Drápalovi.
Tradičně bývá zhruba jednou měsíčně
možné se zúčastnit po bohoslužbách výletu,
nad jejichž organizací bdí Lenka Kusáková. Z
osmi výletů roku 2011 budiž jmenován říjnový výlet na Levý Hradec doplněný prohlídkou výstavy v roztockém muzeu nebo listopadový výlet zakončený návštěvou beuronského kostela sv. Gabriela. Účast bývá 6-10,
na prohlídku kostela sv. Gabriela dorazili i
další.
Mezi akce sboru mimo prázdniny patří i
volejbalová setkání, která se konají každé
pondělí od října do dubna v době školní výuky od 17:30 hodin v tělocvičně Obchodní
akademie Praha 2, Dušní 7. Organizuje je Saša Slabý a přicházívá 4 až 10 lidí.
Nyní se dostáváme k akcím jednorázovým.
V lednu 2011 proběhl druhý ročník festivalu BraníXobě, což je přehlídka převážně
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slovesné a divadelní tvorby členů a příznivců
branického sboru. Měl plných 19 čísel, z
nichž některá uvízla v paměti více, jiná méně.
Za všechny budiž jmenováno vystoupení společenství Babinec – Pásmo pro deset žen a
deset písmen.
Zatímco BraníXobě bývá na seznamu jednorázových aktivit sboru kalendářně počinem
prvním, BraníkOpen tento seznam uzavírá.
Jde o silvestrovský prostor k rozhovorům u
dobrého jídla a pití, zpěvu a pravidelného
odpalování petard a rachejtlí vždy v celou
hodinu, která je operativně vyhlašována jako
„půlnoc“. Věkový vějíř byl krásně roztažen.
Zaplnilo ho přes třicet účastníků. Organizační
odpovědnost jednoznačně padá na bratra faráře Jaroslava Pechara.
V mezičase 1. dubna přišlo Brrr, tedy tentokrát aBrrríl. Zkrátka, branický hudební festival. V roce 2011 jsme byli svědky osmi
kompetitivních vystoupení.
Před Brrr jsme se 16. února připojili k 5.
ročníku Mezinárodního týdne manželství,
jehož motto bylo Věrnost není slabost. O
manželství, mužském a ženském vnímání a
řešení konfliktů přednášel bratr Pavel Raus.
Organizace se ujala Lenka Pecharová. A po
Brrr jsme se 27.- 28. května 2011 připojili k
Noci kostelů. Ten náš byl otevřen od 18:00
do 24:00. S příchozími si povídal bratr farář
Jaroslav Pechar.
Tradiční prvomájové setkání u Slabých na
chatě proběhlo 30. dubna. Přišlo a přijelo
zhruba 60 jedinců, podobně jako v letech minulých.
V sobotu 9. Července do našeho sboru díky zprostředkování Tomáše Růžičky zavítal
floridský The Bach Ensemble a přednesl
Koncert žalmů, písní a spirituálů.
Letní akce jsme si slovem i obrazem připomněli na tradičním Ohlédnutí 16. října.
Ochořelého organizátora Jakuba Drápala v
moderování zastoupil Marek Pospíšil. A ob-
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čerstvení? To zajistily Lída Holá a Jarka Pecharová.
Náš sbor se stal v roce 2011 patronátním
sborem Střediska diakonie s celostátní působností, které do sebe včlenilo bývalé samostatné středisko pro zrakově postižené. Součástí nově vzniklého střediska je program
Lifetool, který se věnuje zprostředkování
speciálně vybavených počítačových komponent. Středisko dále rozvíjí péči o migranty.
Rovněž vede program Ne násilí, který se týká
zejména identifikace a ochrany obchodovaných lidí.
Do pravidelného života sboru patří i setkávání se po domech, takzvané skupinky.
Vnímáme je jako setkávání sloužící budování
sboru. Jejich činnost je zcela autonomní a není koordinována. Členové staršovstva mají
informace o práci zhruba šesti skupinek.
Odhlédneme-li od zmíněných akcí a setkávání, ať už pravidelných či jednorázových,
tak se ve sboru děje ještě mnoho dalších činností, které ho udržují v chodu. Michal Mazný se pečlivě stará o vytápění. Počátkem roku
2011 předal starost o webové stránky Miloš
Pecharovi, který od té doby na ně věrně
umísťuje kázání včetně nahrávek, a aktualizuje obsah těchto stránek i v jiných položkách.
Václav Vaněček připravuje občerstvení pro
setkávání po bohoslužbách. Skupina sester se
postarala o občerstvení na seniorátní konferenci, která se ve sboru konala 24. března
2011. Opravu kalichů zajistil Pavel Novotný,
který také vypracoval vysoce ceněnou směrnici pro finanční toky uvnitř sboru. Anička
Burjánková uspořádala sborové dokumenty, a
vypracovala nový způsob zakládání písemností. Květinovou výzdobu pravidelně připravuje sestra Jarka Pecharová.
Velmi velké množství práce je při přípravě
časopisu Brána, což spočívá téměř výhradně
na bedrech sestry Růženy Černé. Trvalou a
obětavou práci vyžaduje též práce pokladní,
za kterou vděčíme Janě Stralczynské. Bratr
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architekt David Vávra připravil zdarma návrh
nového objektu, který chceme stavět.
Nelze zapomenout i na služby, které finančně hradíme. Úhrada není vysoká a část
odvedené práce lze tak vnímat jako dar sboru.
Patří sem úklid, který vykonávali manželé
Slabí. Od září se tohoto ujaly Klára Pecharová a Denisa Pocnarová. Vítězslav Prosek přijal roli zástupce investora pro výstavbu, Alena Musilová vede finanční agendu sboru. Milana Pincová vyrobila krásné zvonečky pro
účastníky vánoční hry.
Staršovstvo opakovaně zjišťuje, že během
schůzí konaných jednou měsíčně nelze vést
detailní debaty o jednotlivých problémech.
Proto přijalo koncepci pracovních skupin,
které by se podrobněji věnovaly určitým oblastem.
Zatím pravidelně pracuje pouze skupina
technická, a to ve složení Dušan Bruncko,
Aleš Jelínek, Jiří Matoušek, Ivoš Plhák, Pavel
Procházka, Michal Slabý a Saša Slabý. K jejím stálým činnostem patří organizace jarního
a letního úklidu kostela a zahrady. Skupina
zajistila zmapování naší kanalizační přípojky
– léta jsme nevěděli, zda to není jen trativod –
teď už máme její cestu do hlavního řadu celou nafilmovanou. Konečně se skupina postarala o repasi a nátěr oken v kostele a presbyterně, a téhož pro vnitřní a vchodové dveře.
Alešovi Jelínkovi patří dík za instalaci nového průtokového ohřívače a za opravu
vchodových dveří, a rovněž za zprostředkování řady užitečných kontaktů v rámci připrav stavby nového objektu.
Několikrát se již sešla skupina pro estetiku
chrámového prostoru, ve složení Jiřina
Adamcová, Jiří Čujan, manželé Chadimovi,
Rut Nývltová, Markéta Trojanová a Václav
Vaněček. Předsedá jí Lukáš Havlena. Jsme si
vědomi, že interiér našeho kostela potřebuje
změny, a vkládáme do činnosti této skupiny
velké naděje.
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Pod vedením Lukáše Havleny došlo k
opravě fresky na bočních panelech. Bylo to
spousta práce, na které se podílelo větší
množství dobrovolníků.
O sborovou knihovnu se starají Jarmila
Čierná, Anka Matoušková a Jitka Zvánovcová.
Skvělé a vtipné fotografie ze všech možných sborových událostí vyrábí a nezištně
zalaminované rozdává bratr Jiří Kutina.
Manželé Chadimovi vícekrát řešili telefonáty z výjezdů ostrahy přivolané naším bezpečnostním zařízením. Naštěstí se nikdy nejednalo o loupežný úmysl. Je to nemalá služba ve prospěch celého sboru.
Co se nedaří stále nastartovat, je práce
křesťanské služby. Chtělo by to nějakou iniciativní duši, která by byla ochotna vzít na
sebe jisté organizační břemeno. V prvé řadě
jde o sledování situace bratří a sester věkem
starších, zjišťování jejich potřeb a hledání
pomoci tam, kde je potřeba. Dobrou příležitostí pro navázání kontaktu přitom jsou narozeniny, zvláště jubilejní. Příbuznou tématikou
je i pomoc rodinám s malými dětmi, případně
práce s bezdomovci, z nichž někteří bratra
faráře hojně navštěvují.
Staršovstvo se dostalo do situace, kdy velká většina jeho členů je pracovně velmi vytížena. Je to trochu paradoxní, že lidé, kteří
byli po dlouhou dobu ve sboru velmi činorodí, zdánlivě vstupem do staršovstva svou aktivitu snížili. To neznamená, že dnes věnují
sboru času méně. Často je to dokonce naopak.
Ale, ať se nám to líbí nebo nelíbí, staršovstvo
je určitý úřad, který vyžaduje jistou energii už
jenom pro to, aby udržel v chodu jak sbor, tak
sám sebe. Vynaložené úsilí a čas lze redukovat pouze rezignací na jistou demokratičnost
chodu instituce, a to není cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Přitom se domníváme,
možná trochu neskromně, že naše jednání je
poměrně efektivní a hluchého nevyužitého
času není mnoho.
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Byli jste právě svědky toho, že i stručný
výčet činností našeho sboru zabere nezanedbatelné množství času. Všem, kteří se v seznamu objevili, patří dík. Nebylo by rozumné
ty, kteří již mnohé konají, žádat o další činnost. Koneckonců naše činnost přece není
cílem sama o sobě. Vytváříme určitý prostor
pro život ve společenství, v jehož středu
chceme, aby byl Kristus. Není to samozřejmé
a není vždy úplně snadné rozpoznat, co je
správný poměr výslovného zvěstování a zvěstování příkladem a životem. Tak ostatně mnozí v našem sboru slouží i v běžném životě.
Svými postoji v zaměstnání, návštěvami potřebných, tichou modlitební službou, kon-
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krétní pomocí. Možná jde o věci důležitější
než ty, které se do předloženého výčtu dostaly. Tak to ale chodí. O tom, co mělo jakou
hodnotu, se v plnosti dozvíme až v čase budoucím. Staršovstvo si neklade za cíl určovat
co se má a co se nemá ve sboru dít. Jistě, ledacos jsme iniciovali a leckde cítíme, že bychom rádi život sboru prohloubili. To ale
vnímáme spíše jako základ, na kterém mohou
další stavět. Staršovstvo chce podporovat
každého, kdo s nějakou rozumnou iniciativou
přijde, ať už to bude něco zcela nového, nebo
něco, co zacelí některou z mezer, které v životě našeho sboru jistě jsou – a vždy nějaké
budou.

JIØÍ ČUJAN: VÝSTAVA ČERNOBÍLÝ SVÌT
V kulturním středisku Dobříš probíhá do 25. března 2012 výstava Jiřího Čujana „Černobílý
svět“. Vystaveny jsou černobílé fotografie, obrazy a dřevořezby.

Poděkování branickému sboru
a nahlédnutí do černobílého světa Jiřího Čujana očima matky
Jirka myslí, že dílo by mělo mluvit samo a proto o něm nerad
mluví. A o sobě už vůbec ne. Dobrou vyřídilku dostala do vínku
jeho sestra – dvojče – Milada, která mu dělala tlumočnici při
přijímacích zkouškách na Westsächsischen Hochschule Zwickau v
roce 2003, kdy neuměl ani slůvko německy.
Ale od začátku: Práce se dřevem Jirku provázela od dětství.
Sledoval dědečka, když dělal dřevěné štípané holubičky, sledoval i
svého strýce Rejenta a jeho řezbářské práce pro kostely i
prezidentskou kancelář.
Jirkovu práci se dřevem a lásku k přírodě podporovali též skauti,
ke kterým ho nasměrovala Miluška Kolářová, protože tam chodili i
její synové.
Takže volba školy po základce byla jasná : SUPŠ na Žižkově.
Dostat se tam bylo těžké, ale Jirka to dokázal a školu úspěšně
dokončil. Spolužákem mu byl Zdar Šorm, dobrý známý z našeho
sboru. Jirkova maturitní práce, barokní včelí úl, je v muzeu v
Německu.
Pan farář Luděk Rejchrt, sám výtvarník, měl velké pochopení
pro Jirkovo výtvarné snažení. První výstavu měl Jirka v apsidě našeho kostela.
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Výstavu navštívili také Hertlovi z Dittersdorfu, našeho přátelského sboru. Jako velké
překvapení Jirkovi přivezli přihlášku do nově
vznikající školy ve Zwickau.
Přátelé
Hertlovi byli laskaví, nalezli Jirkovi
ubytování u lyžařského trenéra jejich syna
Kaye. Jirka za stravu a byt pomáhal budovat
stáje pro koně, před odjezdem do školy (16
km na kole) vodil koně na pastvu, zatápěl a
dělal co bylo zrovna potřeba. Nebylo to lehké,
ale vydržel a díky Boží ochraně nepodlehl ani
nástrahám sekt a jiným nebezpečím.
Památkou na ty doby je koza podle živého
modelu. Jirka se snažil uživit. Vyrobil a chtěl
prodat loutky, své „děti“, které mu sestra
Dagmar Evaldová pěkně ošatila.
O roku 2006 do roku 2009 pokračoval ve studiu na Hochschule für Bildende Künste Dresden, studijní obor Socha a koncept, později „Projekt dětské světy“ – to jsou ty „jiné děti“ na
výstavě, inspirované dětmi z dětských domovů. V roce 2008 měl ve škole výstavu „Hřiště pro
dospělé“, která měla velký úspěch u spolužáků i profesorů.
Drážďany byly jazykově bez problémů, ale zas nastaly problémy jiné: drahé bydlení apod.
Teprve od roku 2007, kdy získal stipendium Heinrich Boll-Stiftung mezi mnoha uchazeči z oblasti ekonomie, vědy i umění, se jeho situace zlepšila.
Kdykoli přijížděl z Německa, slyšel v branickém sboru vlídná slova a povzbuzení. Zvláštní
dík patří sestře Jiřince Adamcové za její porozumění, pochopení a podporu.
Jirka nezahálel ani o prázdninách. V Proseči u Skutče udělal s podporou Marka Rejenta trnovou korunu – symbol utrpení, která je i kruhem – symbolem věčnosti. Toto dílo k zamyšlení
je před katolickým hřbitovem.
V letech 2009 – 2011 pokračoval Jirka na Hochschule für Bildende Künste Dresden v mistrovském kurzu. To už studoval fotografii, dnes snad nejfrekventovanější obor. Nezaujala ho
nejnovější technika; naopak se navrátil k počátkům
tohoto umění, k černobílé technice – kamera
obscura. Tyto fotografie jsou podstatnou částí
výstavy. Jsou z cest po Španělsku, Itálii, Řecku,
kde mu byl průvodcem jen pes Réva. Pak je tu
zachycen krásný, ale drsný kraj Vysočiny.
Vysočina ukázala svou krutou tvář i při přípravě
současné výstavy. Auto na převoz věcí uvězněné v
zachumlané chalupě na Františkách 300 m od
silnice, druhé auto určené skoro jen na součástky, v
nedostupném terénu u opraváře. Závějemi, v mrazu
vozil Jirka na saních samotížkách a nosil na zádech
věci určené k převozu na výstavu, za stálého napětí
zda bude auto včas opravené a po technické
prohlídce a zda počasí dovolí odjet. Moc stresů a
úzkostí najednou, než aby bylo možno včas
oznámit vernisáž v kostele.
Kurátor výstavy, Marek Hájek (absolvent SUPŠ

Brána 3/2012

11

Žižkov ve stejném oboru jako Jirka a ještě restaurátorské nástavby) je člověk na svém místě.
Přes šibeniční termín na přípravu, spolu s Jirkou za jeden den vše pěkně uspořádali a výtvarně
vyřešili. Pan kurátor zajistil i propagaci a občerstvení. Jazzovými improvizacemi zpestřili vernisáž Martin Cohen hrou na klavír a Jan Rýdl na saxofon.
Doufám, že umění potěší lidskou duši a Jirkovi přinese obživu.

oznámení
V neděli 25. března proběhne branický výměnný bazar (organizují sestry Magda Slabá a
Anka Matoušková). „Máte doma pěkné oblečení, které už nenosíte? Knihy, které nečtete, ale
je vám líto je vyhodit?…“
V neděli 1. dubna bude v našem sboru koncertovat skupina OBOROH
Připravované letní dětské tábory:
Tábor pro mladší děti (cca 6–12 let) v termínu 29. 7. – 11. 8. v Pusté Rybné,
Tábor pro starší děti 28. 7. – 10. 8. jako tradičně na Pecce.
Tradiční setkání u Slabých na chatě se bude konat v úterý 1. května 2012.

PODPOØTE LETNÍ DÙM
Bazar na náměstí Míru 24. dubna 2012
V těchto ekonomicky krušných časech v Letním domě, kde pracuji s dětmi z dětských domovů,
připravujeme dobročinný bazar - zapojte se!
Provětrejte s příchodem jara svůj šatník, poličky, šuplíky a skříně - podpořte náš "Blešák
bez blech" na náměstí Míru
Budeme rádi, pokud se do bazaru zapojíte i Vy! Oceníme jakoukoliv pomoc a podporu.
1) Darujte nám nějakou věc - oblečení, doplňky (šperky, kabelky, boty, pásky, šátky...), knihy, CD nebo DVD, a vůbec všelijaké další cerepetičky. Jen u oblečeni prosíme vše vyprané
a zachovalé :) věci můžete nosit k nám do kanceláře - pište Andree Blahovcové na email
andrea@letnidum.cz, a domluvte se na termínu. V Letním domě naproti botanické zahradě
pod Karlákem (Vyšehradská 430) stále někde je, nebo mně, nebo napište sms (777 842 226)
a nechte mi je v mamacoffee ve Vodičkově ulici.
2) Šiřte informaci o bazaru mezi své známé, ať dorazí co nejvíce lidí a všechno se prodá :)
3) Přijďte si něco koupit
více infornací na www.letnidum.cz
Anna Víšková

Pravidelný sborový
program
Neděle 9:30
Bohoslužby
první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží;
třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře
Páně
Úterý 16:00 (jednou za dva týdny)
Dívčí odrostová skupinka
Úterý 17:45
Ranní modlitební setkání
Úterý 18:30 – 20:30 Mládež

Obsah

Slovo na úvod
Staršovstvo
Zpráva staršovstva o životě sboru
Jiří Čujan: Vástava černobílý svět
Oznámení
Podpořte Letní dům
Poslední stránka

3
3
4
9
11
11
12

Středa 15:30 a 17:00
Biblická pro maminky s dětmi
Středa od 18:00 – 19:30
Biblická hodina
Čtvrtek 8:05 Čtení katechismu

Verš na březen

Čtvrtek 20:00 – 22:00 (nepravidelně)
PoMlaSg ("třicátníci")

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby
sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

Pátek 16:00 – 18:00 Mladší dorost
Dorost
úřední hodiny faráře
Jaroslava Pechara
úterý a středa 14.00 – 16.00
čtvrtek 10.00 – 12.00

Marek 10,45
Zdroj: http://hesla.dulos.cz/hes12idx.htm

BRÁNA
XVIII. ročník, číslo 3 – březen 2012
Pro členy a příznivce sboru ČCE Praha – Braník.
Vychází jednou měsíčně kromě prázdnin.
Redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, J. Holý
Grafická úprava: Jakub Čierný
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo
pošlete mailem na adresu mscerny@volny.cz
Uzávěrka: druhé pondělí v měsíci.
Sbor Českobratrské církve evangelické
Variabilní symboly:
111 křesťanská služba
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 – Braník
222 salár
tel.: 244 461 037
333 dar
http://branik.evangnet.cz,
444 Jeronýmova jednota
branik@evangnet.cz
555 nepálský student
888 Přístavba
číslo účtu: 135027438/0300

