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SLOVO NA ÚVOD
Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své

vydává časem svým…
Ž 1,3

Tento básnicky lahodný obraz vyjadřuje život blahoslaveného, podle
božích norem žijícího člověka.Na konci žalmu je druhý obraz, kontrastně
působící svou kvalitativní
odlišností: pleva, něco tak
zbytečného, vlastně nic, je tu
symbolem
pro
život
bezbožného. Strom stojí
pevně zakořeněn a vydává
ovoce, zatímco pleva není
k ničemu a je zmítána
každým závanem větru.
V této polaritě jde o
veliké téma, jímž je
užitečnost
a
prázdnota
lidského života. Je to téma i
nebezpečné,
pokud
je
začneme zpracovávat podle
svého
převráceného
myšlení: za zcela zbytečný
označil
nacismus
život
nemocných a méněcenných.
Na toto veliké téma stačí jen
Pán Bůh, nikdy ne my; vždyť vidíme neúplně a zkresleně sebe i druhé.
V jednom se však mýlit nelze: neseme ovoce jen tenkrát, jsme–li ve
spojení s Kristem. Bez něj nemůžeme zhola nic; jen poletovat bezcílně
sem a tam jako prázdná pleva.
Z knížky Luďka Rejchrta „Radost pro Tvůj den“
Obrázek: Marie Plotěná
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STARŠOVSTVO
Červnová schůze staršovstva se odkládá na pondělí 25.6., aby bylo
možno prodiskutovat výzvu z Úřadu MČ P4, která bude mezitím
vyvěšena na úřední desce.
Kazatelé o příštích nedělích:
neděle kázání
17.06. Pechar + Večeřě Páně
24.06. Dus
01.07. Pechar
08.07. Hejzlar st.
15.07. Hájková + Večeře Páně
22.07. Mečkovský
29.07. Dus
05.08. Novotný
12.08. Drápal
19.08. Hoznauer
26.08. Křivohlavý
02.09. Pechar

PŘEDEŠLI NÁS NA VĚČNOST

ING. MILOŠ ČERNÝ

FRANTIŠEK KOČÍ
(fotografie ze křtu v roce 2008)

DĚKUJEME ZA JEJICH ŽIVOT, VZPOMÍNÁME NA VŠE DOBRÉ, CO JSME
S NIMI MOHLI PROŽÍT
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ČESKÝM KRASEM ZA HAGENEM
A nebude pokoj a nebude! Co na tom, že my jsme se s ním už jednou
vypořádali, jsou tu ale jiní a kvůli nim se asi odpočinku nedočká. V rámci
Evropského dne chráněných území si projdeme známá místa a navíc nás
(tedy hlavně děti) čeká řada úkolů. První hned na hradě Karlštejně, u
výstavy fotografií každý dostává záludné otázky o Českém krasu a
hledáme na ně odpovědi. Zkratkou se dostáváme k Lomům Mořina, jenže
zájemců o vstup do štoly je víc než dost. Čekat dvě hodiny nebudeme, ale
nebojte, o podzemí nepřijdete. U Malé Ameriky jsme zkoušeni ze znalosti
hub (určujeme houby, ne něčí tlamy) a za každé splnění úkolu dostáváme
razítko. A někde v lese se nachází lom Modlitebna, kde navštěvujeme
štoly. Nikdo se samozřejmě nebál (ani při zkoušení pravé jeskynní tmy) a
v rámci tradice nacházíme v batohu kámen. Co myslíte, za jak dlouho
přestanou být tyto vtipy vtipem? (Asi nikdy.) Někteří prý dokonce viděli
maskovaného cizince, ale máme to za výplod dětské fantazie.
Neomylně nás vedou šipky na Pání horu, kde na stanovišti poznáváme
kytky, cvrčka (necvrkal) a pavouky. Jeden vystavený kus jim ovšem utekl.
Na louce ve stínu obědváme. Pasou se zde kozy, tudíž nebylo lehké najít
"nepodminované" místo. U křížku na Vysoké stráni určujeme dřeviny. Psal
jsem sice to, co řekly děti, ale co se týče stromů mám ještě co dohánět (ne,
jsem spíš přes kytičky). Ale co, na razítko to stačí. Vhod nám přichází
pumpa, kde se můžeme osvěžit. Je přeci jen horko. Ve skanzenu
Solvayovy lomy určujeme zkameněliny a všichni se chtějí svézt vláčkem.
Tedy máte se na co těšit, určitě se sem co nevidět vypravíme. Někteří kluci
si chtějí vyzkoušet, zda budou rychlejší než vlak.
Pokochat se vyhlídkou nad Svatým Jánem a dolů (tedy po cestě). V
Ekocentru Kavyl je cíl, dostáváme zasloužené diplomy a můžete si
pohladit (a nakrmit) netopýra. Těžko říct, kolik lidí ho hladilo před námi,
ale už toho zjevně měl dost a na červíky chuť asi již neměl (popravdě
řečeno, my také ne). Nabrat místní vyhlášenou vodu a razíme na vlak. A
Hagen? Zatímco děsil lidi ve štole, my se mu vyhnuli a měli za to, že
máme vyhráno. Jenže všeho do času. Jen co si chceme odpočinout na
cestě, kde se vzal tu se vzal kdosi maskovaný a snaží se nám sebrat batohy.
Tak i na nás došlo! Ale to se přepočítal! My se jen tak něčeho
nezalekneme a všichni se dávají do pronásledování, zahánějí ho na útěk a
získávají poklad. Tak co, bude tu již pokoj, nebo se znovu vrátí? Jenže v
Českém Krasu nikdo není prorokem (a navíc si zase všichni myslí, že to
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byl... kdo asi). Hagen je sice zahnán, ale jistota je jistota -- tedy rychle na
vlak do Vráže a domů.
Milan Bareš

BRANICKÉ BRRBLÁNÍ
V pondělí 28. května se konalo „Brrrblání“, neboli podvečer autorské hudební
tvorby. Zpočátku se zdálo, že shromáždění tvůrci nebudou mít žádné
posluchače ani obdivovatele, ale nakonec se ukázal první divák, za chvíli druhý
a další tři, takže představení mohlo začít. Jako vždy zahajovala píseň, složená
právě jen pro tento okamžik:
Brblání ve stupnici:
Když ti hrůzu nahání kdovíjaké strádání,
jdi bez chvilky váhání na branické brblání.
Mladíku i staříku, vyraz na svém poníku.
Přines co máš v šuplíku na brblání v Braníku.
Nenos nám sem repliky, OSA volá četníky!
Radši začni od píky, ať nezruší Braníky.
Zapracuj sám s umem svým, helfne káva, dýmky dým,
pak tvé srdce najde rým s Postletničním brbláním………..atd.
Autorská tvorba spočívala v originálním textu, melodii nebo obém. Zaměření
textu bylo velice různorodé. Doprovodným nástrojem byla většinou kytara.
Z aktérů vybírám:

Einstein ve své písni velice barvitě popsal strasti
mladého křesťana, odmítaného charismatiky i
evangelickými teology. Ještě že existuje místo,
kde rozdílnosti nebrání přijetí: Braník.
Tam platí - hlavně, že se máme rádi.
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David Slabý zazpíval anglickou píseň v krásném českém překladu své
manželky Bětky:
Šumařův háj
Když jednou večer tam v doku jsem stál
a z klidnýho moře jen slanej vzduch vál
pak přinesl odněkud rybářův hlas:
jen vemte mě odsud, mně krátí se čas.

Tam nebe je modrý a vichr ten tam
i úlovek na loď ti naskáče sám
a všichni dávno už padla tam maj
jen kapitán dole všem vaří nám čaj

Refrén:
Já už láhev mám prázdnou
a vyplouvám sám
tak píseň mi poslední hraj
pak rozhlašte kolem ať dají mi sbohem
a nashle až tam, kde je Šumařův háj.

Když potom zakotvíš v doku loď svou
holky i hospody k sobě tě zvou
Pěkný jsou a zdarma pivo ti daj
a o kus dál je zas rumovej háj
Já nechci harfu a svatozář mít
chci jen svěží vítr a na moři klid
a na harmoniku svou budu dál hrát
s tím větrem co tuší co může se stát

Tam v Šumařův háj jak slyšel jsem hrát
rybář co dobře žil dopluje snad
tam vzduch je vlahej a delfíní smích
a daleko Grónskej břeh, mráz, led a sníh.

Nezapomenutelní byli mladiství rappeři Jakub Drápal a Michal Mazný,
kteří vtrhli na scénu jako uragán. Jejich sportovní výkony byly obdivuhodné, rytmická a procítěná recitace básně o jídle, autorky Lídy Holé,
taktéž.
Na konec jsme si zazpívali staré kancionálové písně v nové – rytmické –
úpravě.

VÝSTAVA
V památníku Terezín se koná výstava Jiřiny
Adamcové „Terezínská řeka času“.
Vystaveny jsou kresby, grafiky, malby.
Kdo nebyl na dubnové vernisáži, má ještě možnost
výstavu navštívit. Je otevřena až do 31.10.2012
denně od 9 do 17 hodin
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NOC KOSTELŮ
1. června se náš sbor zapojil do evropské akce „Noc kostelů“. Kostel
údajně navštívila řada zvědavců. Kromě skalky bratra Václava je zaujal
hlavně zpěv a tanec uvnitř – při modlitebním setkání ruských křesťanů.
Článek o této akci nedošel – snad si jej budete moci přečíst v příští Bráně.

PRÁZDNINOVÉ AKCE
BRÁNA vám přeje, abyste během prázdnin měli slunce na obloze i v duši.
Kdo popírá Boha, podobá se člověku,
který popírá slunce.
Nic mu to neprospěje,
neboť slunce svítí dále.
Carl Gotthard Langhaus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ti, kdo se přihlásili na některé z připravovaných akcí, se mohou těšit na
mnoho neopakovatelných zážitků:
Tábor pro mladší děti – 28.7. – 11.8. v krásné hájence na Vysočině,
nedaleko obce Pustá Rybná. Kontaktní osobou je
Lukáš Drápal

Tábor pro starší děti – 28.7. – 10.8. – jako vždy na Pecce. V hlavní roli
princ Kaspián.
Vedoucí: David Slabý, Saša Slabý, Jožka Sýkora,
Jaroslav Pechar, Jakub Drápal, Daniel Pinc

Hron 2012 - 2.7. – 11.7. vodáckou akci na Slovensku pořádá YMCA
Braník –
vedoucí Marek Pospíšil a Kryštof Rybáček

Outdoor akce – 15.8. – 21.8. Ferraty v ČR
Sborová dovolená – 18.8. – 25.8. klášter Želiv
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Pravidelný sborový program
Neděle 9,30 bohoslužby
první neděli v měsíci rodinné,
třetí neděli vysluhována
sv. večeře Páně;
8,30 chvály (kromě 1. neděle)
Úterý 7,00 ranní modlitební setkání

18,30 mládež
16,00 dívčí odrost. skupinka
(jednou za 14 dní )

Středa 15,30 a 17 maminky s dětmi
18,00 biblická hodina
Čtvrtek 8,05 čtení katechismu
20,00 PoMlaSg „třicátníci“
(2. a 4. čtvrtek v měsíci)

Pátek 15,30 mladší dorost
17,00 starší dorost

O PRÁZDNINÁCH
SE KONAJÍ POUZE
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
úřed. hodiny faráře Jaroslava Pechara:
úterý a středa 14,00 – 16,00
čtvrtek
10,00 – 12,00
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--------------------------------------------------Požehnán buď muž, který doufá
v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody; své
kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí
přicházející žár. Jeho listí je zelené…
nepřestává nést plody.
Jer 17,7-8
-------------------------------------------------na první stránce je brána z Lomnice nad
Popelkou, foto Lenka Kusáková
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333 dar
444 Jeroným. jednota
555 nepálský student
888 přístavba

