měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické
v Praze-Braníku
XX. ročník

číslo 5/květen 2014

VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program
Neděle
Úterý

Středa
Čtvrtek
Pátek

9.30
14.30
7.30
8.08
18.00
18.30
15.00
16.30
18.00
20.00
15.30
17.00

bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné,
třetí neděli vysluhována sv. Večeře Páně)
bohoslužby „Pražské společenství Kristovo“
modlitební setkání
společné čtení knihy (Rick Joyner – Poslední bitva)
kurs hry na ukulele pro začátečníky
mládež
biblická pro maminky s dětmi
mladší dorost
biblická hodina
PoMlaSG (každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci)
předkřestně-konfirmační příprava
starší dorost

Úřední hodiny faráře Jaroslava F. Pechara:
úterý 14.00–17.00, jinak po předchozí domluvě
Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4-Braník
Telefon: 244 461 037
E-mail: branik@evangnet.cz
Číslo účtu: 135027438/0300
Variabilní symboly:
111 křesťanská služba
222 salár
333 dar
444 Jeronýmova jednota
555 nepálský student
888 přístavba

web: http://branik.evangnet.cz
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O ČEM JEDNALO STARŠOVSTVO
Zápis z 746. schůze staršovstva
konané v pondělí 12. května 2014
Přítomni: Drápal, Dus, Holý, Chadima, Mazný, Novotný, Plhák, Slabý, Stralczynská, Zvánovcová
Omluveni: Bruncko, Žilková, Hoznauer
Biblický úvod: I. Plhák – o smyslu prezentace církve, co máme dávat světu.
Modlitba.
Příští schůze staršovstva bude 2. pondělí v červnu, tedy 9. června 2014,
biblický úvod bude mít I. Plhák.
A. Drápal nás seznámil se závěry schůze kurátorů. Vedení naší církve řeší
problematiku odluky církve od státu a hledá postup, aby odluka proběhla
úspěšně.
Bohoslužby a další akce
Přístavba
͵͵ 18. 5. ve 14.00 – nešpory
Čekáme na plnou moc z MČ P4, kte͵͵ 21. 5. (středa) v 17 h vernisáž výs
tavy
rá nás bude opravňovat k jednání
sestry Adamcové, místo biblické hodiny
s památkáři.
͵͵ 23. 5. (pátek) – Noc kostelů
͵͵ 25. 5. bude kázat Petr Pazdera Pay
ne
Noc kostelů
͵͵ 22. 6. bude kázat J. Holý
Pro zájemce jsou připraveny letá- ͵͵ 29. 6. bude kázat J. Pechar
ky, promluvy: „Kdo jsme“ (A. Drápal), „Co děláme“ (A. Drápal) a „Čemu věříme“ (J. Pechar) a hudební program.
Finance
Na hlavní dar lásky odešleme, kolik se vybralo – asi 10 000 Kč.
Na Jeronýmovu jednotu odešleme 22 000 Kč.
Staršovstvo diskutovalo o návrzích br. V. Vaněčka. Velkou nástěnku mimo
prostor kostela a našeho pozemku realizovat nebudeme. Bylo by nutné
schválení MČ P4 a o to žádat nebudeme, dokud nebude hotová přístavba.
J. Pechar se domluví s D. Vávrou na vzhledu větší nástěnky na místě původní
u vchodu do kostela.
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Sud na vodu na zalévání pod okap – staršovstvo souhlasí.
Světlo s pohybovým čidlem na osvětlování pozemku v noci realizovat nebudeme. Stávající elektroinstalace není v dobrém stavu a vyvést el. přípojku
mimo budovu není jednoduché.
Na www stránkách je umístěn kalendář akcí.
Špatně se otevírají/zavírají okenice v apsidě – I. Plhák zařídí opravu okenic.
Varhany
Proběhla odborná prohlídka varhan. Stávající varhany dosluhují a jejich oprava by stála cca 1 mil. Kč. Předpokládá se, že nepoužitelné budou asi do roka.
Staršovstvo diskutovalo o možnostech řešení.
YMCA Braník obdrží darem 6 kajaků a další příslušenství. Sbor bude oficiálním příjemcem daru.
Společná modlitba Páně.

Zapsal A. Slabý

PŘEJDI JORDÁN
Motorkářské bohoslužby ve Strmilově 11. 5. 2014
Kázání Jaroslava Pechara pro motorkáře, kteří každoročně přijíždějí do Strmi
lova na bohoslužby, aby novou sezonu začínali s Božím požehnáním. Letos to
byl již šestý ročník. Bohoslužeb se zúčastnilo asi 250 lidí. Kostel byl plný až
k prasknutí, sedělo se i na zemi v uličkách a kolem stolu Páně.
Mojžíš, který vyvedl Izraelce z Egypta, tak je dovedl dlouhou cestou přes
poušť až na samou hranici Palestiny. Tehdy se modlil k Bohu (Dt 3,24n): „Kéž
smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou horna
tou zemi a Libanón!“ Ale Bůh mu řek, že ne, že už toho ve svém životě dostal
a dokázal dost. Řekl mu: „Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na
sever, na jih a na východ; na vlastní oči se podívej. Tento Jordán však nepře
jdeš. A dej příkazy Jozuovi, dodej mu síly a odvahy, neboť on ho přejde v čele
tohoto lidu a rozdělí jim do dědictví zemi, kterou uvidíš.“
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Ztišíme se k modlitbě:
Pane Bože, každý máme v tomto světě nějaké úkoly. Do některých se nám
nechce, ale měli bychom je udělat. A je i spousta věcí, které bychom rádi, ale
neleží na nás. Dávej nám moudrost, ať víme do čeho se pouštět a co přenechat jiným. Ukaž nám cesty, po kterých se máme vydávat, i hranice, za které
už není na nás jít. Dej nám poznat, kdy se máme jako Mojžíš zastavit a kdy jít
jako Jozue dál.
Amen
Milí přátelé,
po pěti knihách Mojžíšových následuje v Bibli kniha Jozue a na jejím začátku čteme, že po Mojžíšově smrti řekl Bůh pánovi jménem Jozue následující
slova: „Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto
lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám ka
ždé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi … Jako jsem
byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď
rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví … Jen buď
rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Moj
žíš, můj služebník. … nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj
strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
Tak stojí Jozue a spousta Izraelců na břehu Jordánu a dumají, jak ho přejdou. Jordán není žádný veletok, dejme tomu jako Nežárka. Ale v téhle době –
je to čas žní – tak je rozvodněný a jeho voda se rozlévá daleko od břehů. Tohle už známe i z naší zkušenosti, co dokáží udělat povodně i z malé říčky. A to
je přesně ta situace, ve které jsou Izraelci. Navíc jsme v době, kdy plavat neumí téměř nikdo. Hluboké vody se lidé bojí, natož proudu rozvodněné řeky.
Jozue je ale důstojným Mojžíšovým nástupcem. Podobně, jako se před
Mojžíšem rozestoupily vody Rudého moře, tak se před Jozuem rozestoupily
vody Jordánu. Stojí za zmínku, že podobné zastavení toku Jordánu na pár hodin způsobilo zemětřesení v průběhu staletí ještě několikrát.
Izraelci přešli suchou nohou prázdným korytem řeky. Utábořili se, v dálce
před nimi se rýsují hradby města, které se jmenuje Jericho. Účiny zvukové vlny
na statiku si můžeme nechat na jindy. My se v příběhu vrátíme na východní břeh
Jordánu, těsně před přechodem. Chtěl bych se zastavit u toho, co Bůh řekl Jozovi,
když ho vyzývá, aby přešel Jordán. Jen pro zajímavost podotýkám, že Jozuovi
bylo v té době tak šedesát let. Žádný rozjuchaný puberťák, co se do všeho žene.
Úkol je jasný – má přejít Jordán. Má jít v čele Izraelců a obsadit zemi na
druhém břehu. Potud tedy ví, co má dělat. Ke splnění tohoto úkolu dostává
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posilu. Několikrát se tam opakuje, že Bůh bude s ním. Jako jsem byl s Mojží
šem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě … neměj strach a
neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš!“ S tím
ovšem docela zvláštně kontrastují ty výzvy k odvaze. „Buď rozhodný a udatný
… jen buď rozhodný a velmi udatný!“
K tomu, aby Jozue přešel Jordán, tak zjevně potřebuje obojí. Na straně
jedné Boží přítomnost a na straně druhé bude fakt muset máknout. Osvědčit se jako statečný, rázný, rozhodný člověk. Čekají ho bitvy, čeká ho mnoho
různých jednání a rozhodování. Má přislíbený úspěch, ale nedostane ho zadarmo. Zemi má přislíbenou, ale než tam na druhém břehu Jordánu bude
moct orat a sít, tak ho čeká práce mnoho.
„Přejít Jordán“ se tak stává docela zajímavým obrazem. Znamená to udělat nějaké dobré rozhodnutí. Rozhodnutí vydat se dobrým směrem. Zároveň
s tím je ale potřeba připomenout, že nikde není slíbeno, že to bude procházka
růžovým sadem. Bůh neříká, že ta cesta bude lehká, ale že stojí zato.
Co tedy potřebujeme? Potřebujeme rozpoznání, co je tím naším Jordánem,
který máme překročit. Kde se v našem životě valí nějaká kalná špína a dokud
se přes ni nedostaneme, tak nemáme šanci na pokoj a klid. Až tam na druhém břehu se dá sázet a sklízet. Je potřeba něco překonat. Velice často je to
naše pohodlí. Taky je to jak kalný valící se proud, který nás odděluje od pokoje a klidu země zaslíbené. Dokud nepřekonáme svoji pohodlnost a lenost,
tak se plácáme od ničeho k ničemu, ale výsledek práce žádný.
Kolikrát už jsme stáli na břehu rozvodněného Jordánu, kterým bylo naše
sobectví. Tenhle proud více než jiné rozděluje lidi od sebe. Překročit tuhle
řeku znamená zachránit se ze samoty. A naopak – zůstat na břehu oddělen
od druhých vlastním sobectvím – to je jasný rozsudek, kterým sám sebe odsoudím ke špatnému konci.
Všude tam, kde se setkáme s nějakou takovouto překážkou, tam slyšíme to samé, co slyšel Jozue. Vstaň a přejdi ten Jordán. Buď rozhodný,
buď statečný, protože Tě čeká velký zápas. Ale neboj se – já jsem s Tebou.
Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Ale makat musíš Ty. Neudělám to
za Tebe. Nebude to jednoduché, ale má to smysl. Má to před sebou dobrou budoucnost.
Jen aby nebyla nějaká mýlka – je dobré si uvědomit, že překročením
Jordánu to neskončilo. Bude následovat Jericho. Aj, proti Izraelcům se spojí
emorejští králové a po nich ještě další… Tak už to bývá, že když se člověk
rozhodne zápasit se zlem, tak ono postupně vylézá další a další. Ani v zemi
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zaslíbené nelétají pečení holubi rovnou do úst. Izraelce čeká normální práce
v zemědělství, jako kohokoliv jiného kdekoliv jinde. Zůstalo v nich ale to základní poznání – když už jsme jednou ten Jordán překročili, tak to dotáhneme
do konce, protože na tomhle břehu už to má smysl.
Dokud člověk nepřekročil Jordán, dokud neudělal tu zásadní změnu, tak
byl někde v cizině. Byl někde v poušti, někde pod vládou kdo ví koho. Tady
za Jordánem, tady jsme doma. Proto s sebou přináší i kosti svých zemřelých
praotců, aby je tady pohřbili. Protože tady je doma. Proto stojí zato všechny
ty Jordány našich životů překračovat. Sebrat všechnu rozhodnost a udatnost
a spoléhat se na to, že když jdeme dobrou cestou, tak nás v tom Pán Bůh samotné nenechá. V takovou chvíli můžeme počítat se zázraky.
Amen
Píseň:
Tak jdi nebo běž nebo leť, vezmi nohy na ramena,
jdi nebo běž nebo leť. Jsi-li hlava otevřená,
běž radši hned. Radši teď, broď se třeba po kolena,
uzlík svůj sbal nečekej dál.
Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš přes ta pole neoraná,
jdi nečekej na to až krutě padneš za tyrana,
běž a když chceš tak se taž, komu zvoní tato hrana –
Tobě tak zachraň co máš.
Přejdi Jordán řeku všech nadějí,
ona smyje tvé stopy i rány ti zkropí
a trest ti pomůže nést.
Přejdi Jordán řeku všech nadějí,
snad tam na břehu druhém
zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb.
Chvátej, chvátej, chvátej vyhnanče z míst, kde jsi žil,
chvátej, chvátej, chvátej na tisíc mil.
Přejdi Jordán řeku všech nadějí,
jednou najdeš snad místečko k spánku,
chleba a slánku teplo a klid –
vždyť musí se žít.
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Ztišíme se k závěrečné modlitbě a požehnání:
Pane Bože,
na našich cestách je hodně překážek. Dej nám sílu je překonávat. Hlavně
ty překážky, které jsme sami vytvořili. Dej nám sílu, abychom přemohli svoji
pýchu. Abychom přemohli svoji zlobu. Abychom přemohli svoji závist. Dej
nám sílu postavit se lidské hlouposti i zlobě. Na prvním místě pak své vlastní
hlouposti a zlobě, kterou jsme nechali vstoupit do svých vlastních srdcí
Dej, ať jsme rozhodní a udatní. Ať necouvneme, když už se pro něco rozhodneme. Dávej nám vytrvalost, ať ta dobrá rozhodnutí dotáhneme do konce.
Ať se nezastavíme někde v půlce.
Před každým z nás je ještě mnoho malých či větších Jordánů, které by
bylo dobré překročit, abychom za nimi konečně nalezli pokoj. Myslíme teď
na všechny ty, kteří překročili i ten úplně poslední Jordán. Za všechny ty, kteří
ukončili svoji pozemskou pouť. Prosíme, přijmi je tam na druhém břehu. Dej
jim prožít pokoj a mír, které na tomto břehu známe jen z malinké části. Nám
pak, kteří se ještě nějaký čas musíme placatit na tomhle břehu dávej své požehnání. Chraň nás, aby nás nestrhl nějaký ten kalný proud špatných myšlenek, slov či skutků.
Vyslyš nás, když se společně modlíme modlitbu, kterou nás naučil Tvůj
Syn: Otče náš…
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou
tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Amen
Venku:
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo
bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Amen

n

PRVNÍ KVĚTEN V ČERNÍKÁCH
Prvního května se tradičně velká část sboru nastěhovala ke Slabým, tentokrát
k Michalovi a Magdě, aby si užívala pospolitosti, jarní přírody, vzácné pohos
tinnosti, přinesených dobrot, přichystaného programu. A protože obrázek řekne
víc než spousta slov…
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͵͵ Mark Lloydbottom, Howard Dayton: Peníze až na druhém místě (recenzi
tohoto titulu najdete na straně 21)
͵͵ Nicky Gumbel: Ožehavé otázky (časté otázky týkající se křesťanství)
͵͵ Wesley L. Duewel: Oheň probuzení
͵͵ Tim a Kathy Kellerovi: Smysl manželství
Jitka Zvánovcová
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mAjBRRÍL
4. května proběhl další ročník představení autorské hudební tvorby, tentokrát
bez zahraniční/jinosborové účasti.
Vystoupili:
Miloš Pechar – ukolébavka, kterou napsal pro tábor, ale dětem ji zatím nestačil zazpívat. Dle některých posluchačů byl text krutý, dle jiných něžný.

http://youtu.be/Ehvp0tR6sAw
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Jaroslav Pechar na kytaru zahrál a zazpíval ukázky z připravovaného muzikálu Prasátko Babe,
http://youtu.be/RD48Qqn_S0w
Daniel Pinc na klavír zahrál a zazpíval vlastní úpravu písně Kdo mě z pout
mých,
http://youtu.be/1zIV4uk5Cbc
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Miloš Pechar přidal ještě píseň o mumii. Danka Buckiová svou oblíbenou Petře,
Peříčku, moderátor pořadu Honza Winkelhöfer zahrál na kytaru a zazpíval…

http://youtu.be/wPmJE-H_iIU

Ze zvukového záznamu jsme vyslechli píseň Davida Navary o šachovém turnaji „Z Nového Boru“; hudba i text David Navara, zazpíval Michal Mazný:
Refrén: Slavně zpívá velký sbor: / „Ať dál žije Nový Bor!“
V té krajině opuštěné, / v oblasti Lužických hor, / leží město zaslíbené, / centrum
šachu Nový Bor.  Máme tady silný celek, / jak snad každý pochopí, / jen málokdo by se nelek’ / teď jsme mistři Evropy.  První desku brání David / při
absenci Nikity, / letos nemůže moc slavit, / turnaj je proň’ složitý.  Rychle
končí druhá deska, / je to zkrátkadvojtažka, / zvítězila také dneska / síla Radka
Wojtaszka. …  … Mateusz nás motivuje, / obětuje pěšáka, / divák jenom obdivuje / hru známého Poláka.  Také dneska Zbyněk Hráček / bílými má převahu / stupňuje ji bez vytáček / stojí líp tah od tahu.  Výborně si vede Jáno,
/ náš filosof klubový, / vyhrává a je mu přáno, / což jistě i Ľubo ví. …  … Celé
družstvo řídí Bolek, / náš výborný kapitán, / váží si ho hráčů spolek, / je vždy vřele
uvítán.  Copak bude ještě dále? / Jak posílí Nový Bor? / Je možné, že členy
stálé / doplní i mladý Nor!  Potom v čele s mladým Norem, / vyhrajeme, se
to ví, / dobudeme s Novým Borem / také Pohár světový! …
Refrén: Slavně zpívá velký sbor: / „Ať dál žije Nový Bor!“

David se nemohl osobně dostavit, protože byl v té době na šachové soutěži, ze které se vrátil jako vítěz – viz tisk:

Pohár je již v rukou Davida Navary
04.05.2014 06:50 | Šachový festival Ostravský koník 2014
„Definitivní rozhodnutí přineslo
včerejší předposlední kolo
šampionátu. Velmistr David
Navara si do své sbírky
zařadí šestý titul přeborníka
republiky. Držitele zbylých
medailí určí dnešní poslední
kolo.“
www.nss.cz/pohar-je-jiz-v-rukou-davida-navary
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TELEVIZE V KOSTELE
Všimli jste si či nevšimli – ve čtvrtek 24. dubna bylo v kostele docela rušno. Od
sedmi hodin od rána až do pozdních odpoledních hodin totiž náš kostel vyu
žívala jako kulisu televize Nova pro natáčení prvního dílu 4. řady seriálu Kri
minálka Anděl.
Děj prozrazovat nemohu – nejen, že jsem to slíbil filmařům, ale u detektivky
se to opravdu nedělá. Snad tedy jen tolik, že v rámci scénáře se představitel
jakési církve zaplete do trestné činnosti a proto bylo záhodno některé scény
natáčet v kostelních interiérech či v nejbližším okolí kostela.
Spíše jsou zajímavé některé okolnosti, které natáčení provázely.
Na začátku bylo velmi slušné oslovení ze strany výrobního štábu, jestli
je takové natáčení vůbec možné. Dozvěděli jsme se hrubý rámec děje, k nahlédnutí jsem dostal texty scénáře ze scén, které by se v kostele měly natáčet. Našemu sboru bylo za tento jeden natáčecí den nabídnuto 8 tisíc korun
a filmaři se zavázali jakékoliv úpravy uvést do původního stavu. S touto žádostí se seznámilo staršovstvo a je třeba říct, že jeho názor ani zdaleka nebyl
jednotný. Byly zde hlasy jasně pro, hlasy neutrální i hlasy zásadně odmítavé.
Sám jsem patřil k těm, kteří byli jasně pro. To, že se náš kostel objeví ve
zcela světském pořadu, se může stát „odrazovým můstkem“ pro rozhovor
s nevěřícími. Rozhodně bych chtěl daný díl této detektivky vidět. 18. srpna,
kdy poběží, jsme sice na sborové dovolené, ale v dnešní době jsou (byť se
zpožděním) prakticky všechny pořady odsledovatelné na internetu. Dozajista se nám tak otevřou možnosti k diskusi o tom, co ve filmu odpovídá realitě a co je jen filmařská fikce. Jak v ději (rozdíly mezi církví a sektou, jak se
církev/sekta chová či nechová ke svým členům), tak třeba v dispozici kostela – například apsida se v rámci filmování proměnila ve sborovou kancelář.
Naprosto důsledná byla snaha filmařů zabránit identifikaci filmové sekty
(nesla název „Tělo Páně“) s naší církví. Byly zakryty nápisy i kalichy, na kostele
i v interiérech bylo vyvěšeno naprosto odlišné logo. Aby v rámci filmu (byť
bezděčně) nepropagovali jakoukoliv firmu, byly ze dveří dočasně odstraněny
i samolepky firmy Jablotron, která náš kostel hlídá.
Trochu úsměvná byla očividná neznalost evangelických reálií. Například
presbyterně („malý sálek“) říkali důsledně „zákristie“.
Po celou dobu natáčení jsem byl přítomen buď já, nebo někdo jiný ze
sboru. Bylo to praktické pro případné dotazy – nejčastěji, kde je toaleta, ale
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třeba i pro vysvětlení, kde je na střeše bezpečnostní zařízení, či pro nabídku
(byť odmítnutou) zapojit se v rámci komparsu do natáčení.
J. Pechar

DIAKONIE ČCE
Středisko celostátních programů a služeb
Dopis, který zaslala Mgr. Petra Havelková, toho času "specialistka pro styk
s veřejností" našeho sborového partnerského střediska (Diakonie ČCE – stře
disko celostátních programů a služeb – SCPS):
Vážení členové sboru branického,
promlouvám k vám prostřednictvím Brány za naše nově vzniklé oddělení
při SCPS pro vztahy s veřejností a fundraisingu, které svou činnost započalo
v dubnu tohoto roku. Mé působení v Diakonii ČCE je umožněno díky projektu
Evropské unie, který pomáhá absolventům vysokých škol získat odbornou
praxi, ale také díky dobré vůli ředitele našeho střediska pana Davida Michala.
S kolegou Rostislavem Jakoubkem, který toto oddělení vede, ale zároveň je na větší část úvazku novým vedoucím poradny Lifetool, bychom rádi
mnohé věci zlepšili nebo začali dělat nově.
Moc bychom si přáli, aby nás bylo do budoucna více slyšet a vidět. Jak
jistě víte, naše středisko si musí poradit s nelehkým úkolem spravovat čtyři
odlišné služby zároveň. Ke každé službě je potřeba přistupovat specificky
a v rámci PR a fundraisingu je nutné komunikovat je odlišně. Budeme se proto
snažit, abychom ani jednu ze služeb neopomenuli a vymysleli pro ni vlastní
cestu k uším a očím veřejnosti. K tomu, abychom mohli fungovat podle našich představ, ale budeme potřebovat vás ‒ náš sbor, který chápu jako základ, bez něhož bychom jen těžko mohli pokračovat v práci, kterou děláme.
Nenahlížejte prosím mojí žádost nikterak naivně. Je mi jasné, že vaše pomoc
a služba se neomezuje pouze na naše středisko, jistě máte spoustu jiných
dobročinných aktivit. Pokud se navíc v minulosti odehrály věci, které nějakým způsobem narušily vztah sboru a střediska, je mi to upřímně líto. Nyní
jsme tu od toho, aby se tento vztah obnovil a vytvořil zázemí pro příjemnou
spolupráci oběma zúčastněným stranám.
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Během tohoto roku bychom rádi propagovali SCPS na nejrůznějších akcích, které jsou k tomu vhodné. Začínáme na Noci kostelů, kde se 23. května
v Betlémské kapli na Žižkově pokusíme návštěvníkům přiblížit činnost SCPS
a nabídneme jim dobroty národních kuchyní našich klientů z Ukrajiny a Vietnamu. Dále nás v nejbližší době čeká Refufest, který nese myšlenku multikulturalismu a setkávání lidí z odlišných etnických a náboženských kultur. Vždy
se hodláme prezentovat jako celek, takže například i na Refufestu budeme
návštěvníky seznamovat se Střediskem pro zrakově postižené a Lifetoolem.
Mimo podobné aktivity nás čeká zvelebení webových stránek a facebooku,
na čemž již usilovně pracujeme. Dále jsme přemýšleli nad možností přednášek o tématu a problematice migrantů v jednotlivých sborech, pokud by byl
o ně projeven zájem. Konkrétnější informace v tuto chvíli ale nabídnout nemohu. Plánů je dost, zbývá je „jen“ realizovat. Bude-li pomoc od vás přicházet hmotnou i nehmotnou formou, vaším vzácným časem i prostou ochotou
spolupracovat na akcích, které připravíme, pak myslím, že náš cíl bude splněn.
To, co my i vy děláme, je práce, která nikdy nekončí. Nešťastných lidí a lidí
v nouzi asi jen tak neubude, a i když je naše středisko malé a nemá závratné
počty klientů, pořád je důležité. Zde vždy vzpomínám na slova Matky Terezy:
„Naše práce je jen kapkou v moři, ale kdyby té kapky nebylo, chyběla by.“
Co vám mohu slíbit na oplátku? Jednou za dva měsíce bychom vám rádi
zasílali elektronický zpravodaj s tím, co naše středisko chystá, co se nám povedlo, ale třeba i nezdařilo. Budu ráda, když budete informováni o tom, co
se u nás děje. Ráda také přijmu vaše nápady a podněty k tomu, jak zlepšit
naše služby či komunikaci. Hlavně prosím – mluvme spolu, buďme ve spojení.
Děkuji vám za to, co pro nás děláte, i za to, co spolu ještě, věřím, vykonáme.
Petra Havelková

BIBLICKÁ STEZKA
Biblická stezka je celostátní soutěž pořádaná Dorostovou unií, což je organizace, která sdružuje dorosty různých církví. V této soutěži plní tříčlenné
hlídky dorostových dětí během tří hodin úkoly na různých stanovištích v terénu. Náš dorost se této soutěže již od nepaměti účastní a poslední tři roky
navíc dosahuje úspěchů v regionálním kole. I letos 3. května jsme postoupili
do celostátního kola umístěním na druhé a třetí pozici ze šestnácti hlídek.
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Hlídky byly ve složení:
͵͵ Kiki Plháková, Míša Mazná, Amélka Rabelová
͵͵ Dan Friedrich, Anička Procházková, Mikuláš Fantys
Celostátní finále se bude konat 24. května v Chotěboři – držte nám palce. J
David Slabý
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FINANČNÍ PORADCE DO KAPSY
Do knihovny branického sboru přibyla nová knížka s názvem „Peníze až na
druhém místě“ z nakladatelství Návrat domů.
Než vám ji představím, dovolím si malou odbočku: Jak vycházíte s penězi – žijete
si na dluh, nebo raději počítáte „rejži do hrnce“, případně obojí? Dnešní doba na
nás klade velké nároky a nám nezbývá než se přizpůsobit. Nepsaným trendem je
sebezničující modus vivendi na téma: vydělávat stále víc peněz. V rovině mentality světa je nepsaným trendem slogan „Peníze hýbou světem“ a „Svět chce být
klamán“, popřípadě „Za nás to ještě vydrží, po nás ať přijde potopa“. A tak na nás
ze všech stran útočí nabídky různých věcí a finančních produktů, které nám namlouvají, že je a) potřebujeme nutně k životu a b), že na jejich koupi ušetříme nebo
dokonce vyděláme. Hotové atentáty na naše peněženky. Neviditelná ruka trhu
semílá ty, kteří jsou slabí, nebo upadli do platební neschopnosti, popřípadě obojí.
Marná sláva – v řadě domácností a rodin se volky nevolky peníze stávají
prvořadým problémem. Například dluhy, ubíjející zaměstnání, nebo příliš
malé úspory. Podle nedávného průzkumu bylo zjištěno, že k více než polovině rozvodů dochází v důsledku finančních tlaků na domácnost. Dusivý materialismus okrádá lidi o duchovní elán.
Autoři knihy, zběhlí ve znalostech Bible, jsou obchodníci s finančními produkty. V průběhu života se přesvědčili o tom, že dobré hospodaření s penězi
má úzký vztah s Bohem.
Mark Lloydbottom se specializuje na plánování a vytváření strategií v oblasti firemního managementu. Svou kariéru začal jako účetní, založil několik firem, šestnáct let vede účetní firmu. Poradenství poskytuje řadě firem
v sedmi zemích. Přednáší v Evropě, Severní Americe a v Africe. Je jedním ze
zakladatelů organizací Crown Financial Ministries a Christian Financial Compass. S manželkou žijí v Bristolu ve Velké Británii.
Druhý autor této knížky se jmenuje Howard Dayton. Vystudoval Cornell
University. Po studiích začal úspěšně podnikat v nemovitostech. Jeho životní
nasměrování se změnilo v okamžiku, kdy začal sudovat Bibli a Boží pohled
na finance. Je autorem několika knih o financích. Je zakladatelem organizací
Crown Financial Minisies a Christian Fiancial Compass. Se svou manželkou
má dvě děti a bydlí ve střední Carolině.
Tito dva experti skloubili své vědomosti a zkušenosti do knížky „Peníze
až na druhém místě“. Kniha se skládá z devatenácti kapitol. Každá kapitola
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má na konci Srovnání a Závazek. Srovnání pohledu na ten který ekonomický
problém očima světa a optikou Bible. V Závazku je závěr a úkol, který je
třeba splnit, aby se čtenář obloukem vyhnul nějaké nevýhodné, byť svůdné,
finanční transakci, případně z ní vybředl, pokud do ní již spadl. V knížce je
řada chytrých vychytávek, které obohatí čtenáře o řadu zkušeností a informací, které mu tady asi žádný finanční poradce neřekne. Aby se člověk v oblasti peněz mohl svobodně a zodpovědně rozhodnout, potřebuje kvalitní informace. A ty v této knize jsou.
O obsahu knihy vypovídají názvy jednotlivých kapitol: 1) Patnáct tisíc
a stále počítám, 2) V jakém stavu jsou naše finance?, 3) Zaručená investice,
4) Problém, 5) Odpověď – Bible je návod pro život, 6) Boží role – základ,
7) Naše role – Být dobrým a věrným správcem, 8) Dluh – jednej podle svého
platu, 9) Jak se dostat z dluhů, Den dluhové svobody, 10) Rada – Trojitá niť,
11) Poctivost na sto procent, 12) Dávání – jaký je váš postoj?, 13) Práce –
Kdo je skutečný šéf?, 14) Investování – Pomalu, ale jistě, 15) Děti – finanční
abeceda, 16) Udržujte si přehled o faktech, 17) Životní standard – Jak tedy
máme žít?, 18) Perspektivy – Co je opravdu důležité, 19) Shrnutí – Konečné
zhodnocení.
A na konec krátké zamyšlení uveřejněné v této knize:
Za peníze si člověk koupí:
postel, ale nikoliv spánek,
knihy, ale nikoliv rozum,
jídlo, ale nikoliv chuť,

dům, ale nikoliv domov,
léky, ale nikoliv zdraví,
zábavu, ale nikoliv štěstí,
kříž, ale nikoliv Spasitele.

V šedesátých letech minulého století vyšla u nás knížka pohádek „Fimfárum“, kterou napsal Jan Werich. Jedna pohádka byla o lakomé Barce. Tradovalo se o ní, že byla tak lakomá, že se ani nepodívala do zrcadla, aby se neopotřebovalo, že schraňovala slupky od buřtů a šila z nich záclony, ale také
to, že trýznila hladem pejsky a kočičky a že „žrala žížaly“. Budiž nám Bůh milostivý, abychom nedopadli jako ona. Abychom měli z čeho ukrajovat a nešetřili na nepravých místech.
Přeji vám příjemné čtení knížky „Peníze na druhém místě“ a také to, abyste
si nenechali vykládat pohádky, že život na dluh je bezpečný.
Martina Votrubová
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