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VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program

Neděle 9.30

14.30

bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné, 
třetí neděli vysluhována sv. Večeře Páně)
bohoslužby „Pražské společenství Kristovo“

Úterý 7.30
8.05

18.30

modlitební setkání
společné čtení (Jacques Philippe – Vnitřní svoboda)
mládež

Středa 15.00
15.30
18.00

biblická pro maminky s dětmi
mladší dorost
biblická hodina

Čtvrtek 19.00 PoMlaSG (každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci)
Křesťanština (každý 1., 3. a 5. čtvrtek v měsíci)

Pátek 17.00 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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POVELIKONOČNÍ ROVNICE

SZ: Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad 
toho, kterýž ho učinil? (Jb 4,17, kralický překlad)
NZ: On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Tt 2,14)

Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh… Svatá pravda. Zní to 
skoro jako přísloví, které navíc zdobí krásná kralická čeština.

Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh… Svatá pravda. Jediný je 
spravedlivý. Spravedlnost lidská nikdy spravedlnosti Boží nedosáhne. To zní 
i dobře biblicky.

Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh… V kontextu knihy Job 
je to však záludný argument, který si bere do úst Jobův „přítel“ Bildad, aby 
vpravdě bezúhonnému chudáku Jobovi zvěstoval, že vlastně trpí zaslouženě. 
Když není nikdo z lidí vpravdě spravedlivý, pak ani ty, Jobe.

Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh… A dnes? Povzdech, když 
všechny moje pokusy být lepším člověkem končí. Nebo nebezpečná záminka? 
Když není nikdo z lidí vpravdě spravedlivý, pak ani já. Takže o co se vlastně sna-
žit. Každá moje sebelepší snaha o spravedlnost – ve světě, v dobrých skutcích, 
v odpovědnosti, toleranci, otevřenosti, prostě v celém životě – stejně nikdy 
nedojde dokonalosti. Na to sám sebe moc znám a Bible mi to ještě předloží 
na zlatém podnose krásné kralické češtiny. Zdaliž může člověk spravedlivěj-
ším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, kterýž ho učinil?

A pak je tu verš novozákonní, který připomíná to nejpodstatnější v uplynu-
lých velikonočních svátcích: On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho 
hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. To je rovnice 
o mnoha neznámých: Obětoval, vykoupil, posvětil. Ani mnoho popsaných 
stránek by nestačilo k důkladné odpovědi a rozkrytí toho, co se skrývá pod 
nejdůležitější větou křesťanské zvěsti. Ale můžeme, umíme, chceme dosadit 
aspoň za některé z těch neznámých „x“ konkrétní hodnotu? Konkrétní ob-
sah? Třeba pro to, co jsme o Velikonocích prožili? Třeba pro to, co pro nás 
znamená být křesťanem, pokud to je naše vyznání? Přečtěte si třeba ještě 
jednou ten verš z dopisu apoštola Pavla. Obětoval, vykoupil, posvětil. Zna-
mená to něco pro mě a pro můj život? Pro můj svět, mé dobré skutky, mou 
odpovědnost, toleranci, otevřenost, ale i pro to, co vůbec není spravedlivé, 
dobré a k dobrému vedoucí?
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Jedna věc je zřejmá a pochopitelná na první přečtení. Totiž ten úplný závěr: 
lid horlivý v dobrých skutcích. To jsou ti, za které se Kristus obětoval, které vy-
koupil a posvětil. To jsme i my. Lid horlivý v dobrých skutcích. Nikoli lid pasivně 
přijímající církevní fráze, lid s očima zbožně obrácenýma k nebi. Kdo je horlivý, 
tak není chladný ani vlažný. Horlivost je aktivita jako hrom. Horlivost v dobrých 
skutcích je všechno jiné než zaraženost nebo ruce složené v klíně, abych něco 
nepokazil. Horlivost v dobrých skutcích je odpověď na Boží oběť, vykoupení a 
posvěcení. Jestli jsme tohle v životě nějak prožili, jestli jsme někdy třeba jen ná-
znakem nebo letmo rozkryli některou z těch neznámých, pak skutečně máme dů-
vod i k této horlivosti. A to i tehdy, když bezpečně víme, že absolutní dokonalosti 
ve spravedlnosti nikdy sami nedosáhneme. Proto přece přišel Kristus na svět.

Máme o čem přemýšlet (obětoval, vykoupil, posvětil) a máme co dělat 
(být horlivý v dobrých skutcích). To je dobrá startovní čára do povelikonoč-
ního období, co říkáte?

Pavel Hanych

Zápis ze 754. schůze staršovstva
konané v pondělí 13. dubna 2015

Přítomni: Pechar, Bedrník, Borovská, Bruncko, Dus, Holý, Jungwirthová, Ko lář, 
Kulhan, Plhák, Procházková, Slabý, Stralczynská, Thompsonová, Zvánovcová

Omluvena: Drápalová
Biblický úvod: J. Pechar – 1S 16, píseň 673. Příští biblický úvod bude mít 

D. Bruncko. Schůzi řídil J. Pechar.

1) Členové staršovstva jednomyslně schválili, že zvolení náhradníci star-
šovstva se mohou účastnit schůzí s hlasem poradním.

2) Bylo rozhodnuto o e-mailové komunikaci mezi členy staršovstva; 
administrátorem diskuze se stal D. Slabý.

3) Proběhla krátká diskuze o službě během bohoslužeb.
4) Proběhla krátká diskuze o způsobu volby kurátora sboru a předběžné 

hlasování o kandidátech.

STARŠOVSTVO, SBOROVÉ 
SHROMÁŽDĚNÍ, ZPRÁVY…
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5) Staršovstvo odsouhlasilo všemi hlasy pokladníka sboru J. Stralczynskou.
6) Staršovstvo odsouhlasilo všemi hlasy zapisovatele sboru J. Holého 

a dále jako jeho zástupce J. A. Duse.
7) Jednotliví členové staršovstva krátce promluvili o tom, jak by mohli 

pracovat ve sboru a staršovstvu.

Protože všichni členové staršovstva zatím odmítli kandidaturu na kurátora, 
byla schůze přerušena. Pokračování schůze bude v pondělí 20. dubna 2015.

Schůze zakončena společnou modlitbou Páně.
Zapsala Jitka Zvánovcová

Zápis ze sborového shromáždění
farního sboru ČCE Praha 4-Braník, Modřanská 118, 

které se konalo dne 29. března 2015 od 10:40 v kostele sboru

Sborové shromáždění bylo opakovaně svoláváno v ohláškách a dále v zápise 
ze staršovstva, který vychází ve sborovém časopise Brána. V ohlášeních bylo 
rovněž připomenuto, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakého-
koliv počtu přítomných členů. O těchto nedělích byl rovněž vyložen seznam 
členů s hlasovacím právem a jednací pořad zasedání a účastníci bohoslužeb 
byli na obojí upozorněni.

Přítomno bylo 98 členů s hlasovacím právem. Při prezenci se přítomní 
členové s hlasovacím právem podepsali u svého jména v seznamu členů 
s hlasovacím právem.

Předsedou sborového shromáždění byl jednomyslně zvolen kurátor sboru 
Aleš Drápal.

Program:
1) Volba zapisovatele, verifikátorů a skrutátorů
2) Volba dalšího revizora
3) Zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2014
4) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5) Zpráva revizorů hospodaření
6) Volba nového staršovstva
7) Diskuse k předneseným zprávám
8) Hlasování o přednesených zprávách
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9) Všeobecná diskuse
10) Vyhlášení výsledků voleb nového staršovstva
11) Závěrečná píseň, modlitba, požehnání
Program byl jednomyslně schválen.

Návrh zapisovatele: Alexandr Slabý
Návrh verifikátorů: Otakar Jirásek a Růžena Černá
Návrh skrutátorů v sále: Tadeáš Friedrich, Lenka Pecharová, Daniel Pinc, 

Kristýna Plháková mladší, Michaela Mazná
Návrh skrutátorů pro volby do staršovstva (volební komise): Anna Bur-

jánková, Jakub Drápal, Aleš Hoznauer, Kamila Kutálková, Michal Mazný, Ond-
řej Petr, Kamil Skuhra, Jan Jeroným Zvánovec, Miriam Žilková

Zapisovatel, verifikátoři a skrutátoři byli jednomyslně schváleni.

Počty hlasujících v další části jsou nižší než celkový počet přítomných 
členů s hlasovacím právem, protože někteří se věnovali volbám do staršovstva.

Návrh dalšího revizora: Pavel Novotný.
Další revizor byl zvolen. 83 pro, 1 se zdržel, 0 proti.

Kurátor sboru A. Drápal přečetl zprávu staršovstva o životě sboru v roce 
2014, která se ve své druhé polovině věnovala působnosti končícího staršov-
stva během celého volebního období.

Dále br. P. Novotný přečetl zprávu o hospodaření sboru v roce 2014, účetní 
závěrku za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 a vše zevrubně okomentoval.
Revizor br. J. Winkelhöfer přečetl zprávu o revizi účetnictví.

Volba nového staršovstva: Jako způsob volby shromáždění jednomyslně 
schválilo volbu z kandidátní listiny.

Diskuse ke zprávám nebyla, vše bylo jasné a srozumitelné.

Návrh usnesení:
Sborové shromáždění schvaluje staršovstvem předložené a na sborovém 
shromáždění přednesené dokumenty a návrhy:

a) zprávu o hospodaření sboru za rok 2014
b) účetní závěrku za rok 2014
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c) rozpočet hospodaření sboru na rok 2015
d) zahájení funkčního období nového staršovstva dnem 13. 4. 2015
Hlasování o usnesení: pro 65, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Všeobecná diskuse (o plánované přístavbě)
Posunutí příčky tak, aby se zvětšil prostor kuchyně, pokračování kontaktu 
s MČ Praha 4 o zarovnání pozemku tak, abychom znali reálnou výši nabídky.

Výsledky voleb staršovstva (počet hlasů, jméno)
Členové:

94 Jiří Holý
90 Jitka Zvánovcová
89 Marta Drápalová
89 Jana Stralczynská
87 Dušan Bruncko
87 Jan Amos Dus
82 Iva Jungwirthová
82 David „Blaf“ Slabý
79 Tomáš Bedrník
78 Ivo Plhák
74 Marie Procházková
73 Lubor Kolář ml.

Náhradníci:
70 Jaroslav Kulhan
67 Martina Thomsonová
60 Milada Borovská

Ostatní:
58 Tomáš Bucki
57 Madla Chadimová
51 Štěpán Trojan
42 Václav Vaněček

3 Michal Mazný
2 Jan Winkelhöfer
1 Lukáš Drápal

Požehnání a modlitba – farář Jaroslav Pechar

Závěrečná píseň

Sborové shromáždění skončilo v 13:00 hod.

Zapsal: Alexandr Slabý
Ověřili verifikátoři: Růžena Černá a Otakar Jirásek

Předseda shromáždění (kurátor sboru): Aleš Drápal

Kandidáti ručně dopsaní na některé lístky:
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Diskuse o plánované přístavbě

V závěru sborového shromáždění proběhla diskuse o plánované přístavbě. 
V úvodu diskuse kurátor sboru A. Drápal vysvětlil následující body:

1) V současné době se připravují podklady pro vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatelskou firmu, která stavbu provede.

2) Jakmile bude jasné, že dostaneme stavební povolení, požádáme sbor 
o zvýšenou obětavost – přispívání na konto 888, tj. na přístavbu.

3) Očekáváme, že stavební povolení dostaneme asi do konce června 2015.
4) Celý proces získání stavebního povolení byl nad očekávání dlouhý.

a) MČ P4 prodlužovala jednání a toto zdržení bylo v řádech roků. 
Proč, nevíme, máme jen neurčité dohady.

b) Liknavost některých úředníků, spolupracujících lidí, naše. Toto 
zdržení bylo v řádech měsíců. V současné době má složka doku-
mentů pro stavební povolení přes 100 stran.

c) Aktuálně se řeší nejasné vlastnictví budoucí přípojky plynu.
5) Náměty k dnešní diskusi

a) Projekt přístavby vznikl před 5 lety a od té doby se možná změ-
nily názory na to, jak má vnitřek přístavby vypadat. Bylo vše na-
vrženo správně? Prostor kuchyňky je možná malý.

b) Mezi přístavbou a skálou je „zub“ pozemku, který není náš. MČ P4 
by nám možná ten kousek prodala. Chceme to?

Ve vlastní diskusi zazněly tyto názory:
5a) Zvětšení kuchyňky posunutím příčky

 ͵ Posuvná příčka mezi kuchyní a hlavním prostorem – ne. Jsou špatné zku-
šenosti. Nutno pevnou příčku.

 ͵ Větší kuchyň – ano, ale zmenší se tím hlavní prostor.
 ͵ Kuchyň je komunitní místo.
 ͵ Pro přípravu jídla je navrženo málo místa.
 ͵ Jak často bude docházet k souběhu přípravy jídla a programu v hlavním 

prostoru? Každou neděli, když bude v hlavním prostoru nedělní škola a 
v kuchyňce se bude připravovat kavárna.

 ͵ Bylo by možné prostor neoddělovat, nechat otevřený.
 ͵ Kolik lidí se do hlavního prostoru vejde při současném návrhu? Maximum 

asi 50.
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 ͵ Přístavba je projekt na dlouhou dobu. Současné prostory kostela jsou 
malé. Kdyby se do přístavby přesunula kancelář, mohl by se hlavní pro-
stor kostela zvětšit o současnou kancelář a presbyternu.

 ͵ Otevřít presbyternu do hlavního sálu je snadné, je to už připraveno.
 ͵ V zadní části přístavby (u skály) je navržen sklad. Kdyby se přesunul do 

rozšířené části předsíně (po posunutí příčky), zůstal by hlavní prostor 
stejně velký.

 ͵ V současné době není v kostele prostor pro odkládání kabátů. Mohl by 
být v presbyterně nebo v rozšířené předsíni přístavby. Pokud se odklá-
dají kabáty, vzniká požadavek na vytápění na vyšší teplotu a to je drahé.

 ͵ Pokud se posune příčka, aby se zvětšila kuchyň, zvětší se i předsíň. Va-
rianty využití rozšířené předsíně: stolky pro posezení, šatna (odkládání 
kabátů), sklad.

 ͵ Zveřejnit v Bráně současný projekt a sbírat návrhy, diskutovat o nich. Toto 
kolečko proběhlo už před 5 lety, když se začínalo.

 ͵ Není oddělen vstup od kuchyně? Je, v zadní části hlavního prostoru je 
druhý vstup. Je také navrženo zastřešené propojení současného kostela 
a přístavby ale není součástí projektu hrubé stavby. Bude se řešit defini-
tivně, až bude jasné, jak přístavba vypadá.

 ͵ Do stavby bude nutno zahrnout i hodně interiérových věcí – dlažba, kry-
tina podlahy, záchody, … Pokud to tak neuděláme, může se stát, že firmy 
realizující interiér se budou vymlouvat na ty, kdo dělali hrubou stavbu, 
že to udělali špatně.

 ͵ Varianty – a) kompletně vše od jedné firmy „na klíč“, b) nechat dělat ně-
kolika firmám, ale sami je vybírat, hlídat, kontrolovat, c) svépomocí.

 ͵ Budeme mít podrobný rozpis prací a stavební dozor, který to bude hlídat.
 ͵ Stavba je navržena jako ne zcela běžná, ale zase ne extrémně výjimečná. 

Kovový rám, kovové pláty, opláštěné dřevem. Asi nejsme dost odborníci, 
abychom tady diskutovali o konkrétním provedení interiéru.

 ͵ Architekt D. Vávra souhlasí s navrhovaným postupem
 ͵ Ve výběrové komisi na dodavatelskou firmu bude on sám nebo paní 

Vajčnerová z jeho projekční kanceláře
 ͵ Bude se aktivně účastnit kontrolních dnů na stavbě
 ͵ Souhlasí s technickým řešením systémem LINDAP
 ͵ Jde mu hlavně o výsledný vzhled
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5b) Přikoupení části pozemku
 ͵ Na přístavbu jsme vybrali přibližně pouze necelou polovinu potřebné 

částky, proč tedy kupovat nepotřebný pozemek? Měli bychom spíš vy-
hlásit velkou sbírku na přístavbu.

 ͵ Máme další přebytek, můžeme hned investovat asi polovinu v hotovosti.
 ͵ Na počátku staršovstvo vyhlásilo, že pokud nasbíráme během 3 měsíců 

alespoň 0,5 mil. Kč, pustíme se do plánování přístavby. Nasbíralo se asi 
0,6 mil. Kč. To bylo v době, kdy jsme vůbec netušili, jestli nám MČ P4 něco 
povolí. A přesto se vybraly peníze. Co kdybychom stavební povolení ne-
dostali? Dosud vybrané peníze bychom použili na rekonstrukci současné 
budovy a bude to v souladu s tím, na co lidé peníze dali. Ale kdyby se vy-
bralo výrazně více, tak by byl problém ty peníze v takovém rozsahu in-
vestovat do rekonstrukce současné budovy. Proto současné staršovstvo 
nechce vyhlašovat sbírku na přístavbu, dokud nebude na 100 % jasné, že 
budeme stavět. Víme, že je hodně lidí, kteří by rádi na přístavbu přispěli. 
Jakmile bude jisté, že dostaneme stavební povolení, vyhlásíme sbírku.

 ͵ Nevíme, kolik by ten pozemek stál. Pozemek pro přístavbu nám prodali 
za tržní cenu.

 ͵ Přístavba zmenší zahradu, bylo by dobré pozemek přikoupit.
 ͵ Dokoupit, ale za předem domluvenou nízkou cenu.
 ͵ Jednat s MČ P4 o přikoupení dále.
 ͵ Koupit i za vyšší cenu. Je to prostor krytý přístavbou, budou to kolem-

jdoucí využívat jako WC.
 ͵ Koupit, protože nevíme, co by s tím mohl majitel v budoucnu udělat.

Zpráva staršovstva FS ČCE Braník
o životě sboru v roce 2014

Život sboru v roce 2014 nedoznal proti letům předchozím výrazných změn. 
Pravidelně kázal bratr farář Jaroslav Pechar, a to s výjimkami: měsíců července 
a srpna a čtvrtých nedělí v měsíci, kdy většinou hostoval v jiných sborech. 
Kázáním dále posloužili Tomáš Bísek, Dušan Bruncko, Romana Čunderlíková, 
Aleš Drápal, Jan Amos Dus, Věra Hájková, Pavel Hanych, Samuel Hejzlar, Jiří 
Holý, Dagmar Ondříčková, Petr Pazdera Payne, Luděk Rejchrt, Pavel Rejchrt 
a Zvonimír Šorm. Počet účastníků bohoslužeb mimo letní měsíce kolísá mezi 
90 a 140.
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Další pravidelné týdenní akce měly takovouto návštěvnost: nedělní škola 
v průměru 18, ranní modlitební okolo 4, mládež necelých 10, biblická pro ma-
minky s dětmi 2–3 maminky (počet dětí proměnlivý), mladší dorost okolo 10, 
biblická hodina 8–15, ranní společné čtení 10, setkání střední generace 2–3, 
katecheticko-konfirmační příprava 4, starší dorost v průměru 8.

Hlavními letními akcemi sboru zůstaly sborová dovolená a dva letní tá-
bory. Sborové dovolené se účastnilo přes 100 sester a bratří, na táboře pro 
menší děti jich bylo 36, a na táboře pro větší děti 30.

Dalšími letními podniky byla malá vodička (21 účastníků), velká voda (20 
účastníků) a trek po bulharských horách (7 putujících). Tábor pro větší děti, 
vodácké tábory a další podniky jsou připravovány sdružením YMCA Braník a 
sbor na jejich přípravě spolupracuje.

Mimo prázdniny se konaly následující akce: BraníXobě, Maybrrríl, Noc 
kostelů a BraníkOpen. Velkou a zaslouženou pozornost i vysokou kvalitu si 
nadále udržela vánoční branická hra. V závěru roku se sbor aktivně podílel 
na programech Evropského setkání mladých Taizé a na zajištění ubytování 
účastníků tohoto setkání.

Společenství sboru a vzájemnosti jejích členů velmi prospívá pravidelná 
branická kavárna bratra Václava Vaněčka.

Pravidelně pracuje Křesťanská služba, a to zejména díky nasazení a ve-
dení sestry Lenky Pecharové.

Koncem roku sbor získal kladné územní rozhodnutí ve věci výstavby vedlej-
šího sborového objektu. Nyní se čeká na vyřízení žádosti o stavební povolení.

K 31. 12. 2014 měl sbor 333 členů, z nichž 311 je vedeno jako údů s právem 
hlasovacím. Na životě sboru se podílí velké množství jeho členů nejrůznějšími 
aktivitami. Byl by to opravdu dlouhý seznam jmen, pokud by si takový seznam 
činil nárok byť jen na částečnou úplnost. To na tomto místě dělat nebudeme. 
Aby však vše nezůstalo v anonymitě, uvádíme výčet, kde za každou aktivitu je 
jmenován jeden jediný člověk, jakási tvář dané aktivity v daném roce. Přitom 
jsme se omezili pouze na hlavní letní podniky a na vedení rozsáhlejších a opa-
kujících se skupinových činností. Jsou-li někde přece jen dvě jména, znamená 
to, že během roku došlo ke změně vedení. Sborová dovolená: Zdena Kuče-
rová, vánoční hra Lída Holá, sborový časopis Růžena Černá, hra na varhany, 
údržba internetových sborových stránek a sazba sborového časopisu Miloš 
Pechar, velký tábor David Slabý, malý tábor Lukáš Drápal, mládež Jakub Drá-
pal, starší dorost David Slabý a Tadeáš Friedrich, mladší dorost Běta Slabá a 
manželé Bedrníkovi, sborový zpěv Rut Nývltová, setkání Taizé Milada Borov-
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ská, malá vodička a nácvik písní Tomáš Bedrník, velká voda Kryštof Rybáček, 
bulharské hory Rut Buršíková. Patří jim velký dík. Dík ale patří i těm dalším.

V říjnu 2014 se počal roční vikariát bratra Pavla Hanycha. Bratr farář Jaro-
slav Pechar je jeho mentorem. Jeho úkolem je bratra vikáře uvádět do všech 
aspektů sborové práce. Přítomnost bratra vikáře sborový život jednoznačně 
obohatila. Podílel se na pastoraci, vedení bohoslužeb, setkání mládeže, obou 
dorostů i biblické hodiny.

Rok 2014 byl posledním plným kalendářním rokem končícího staršovstva. 
V prvních letech svého působení se činnost staršovstva týkala zejména ná-
sledujících tří oblastí: (A) sžívání sboru s bratrem farářem Pecharem, (B) hle-
dání vhodného modelu činnosti staršovstva a navazujících sborových aktivit, 
(C) příprava výstavby nového sborového objektu.

Ke každému z těchto témat by bylo možno ledacos povědět. Jak se co po-
vedlo je spíše na hodnocení sboru než na samohodnocení staršovstva. Poku-
síme se však krátce vyjádřit, o co jsme usilovali. Ve vztahu k bratru faráři nám 
šlo především o vzájemnou důvěru a otevřenost, tak aby nezůstávaly věci ne-
dořečené. Sbor má určitou spiritualitu, kterou bratr farář citlivě vystihl. Není 
to ale tak, že by některé její aspekty u některých členů sboru neviděl kriticky, 
a není to také tak, že by někteří starší občas neviděli kriticky některé postoje 
bratra faráře. Toto konstatování však nic nemění na tom, že jednání staršov-
stva probíhala přátelsky, ve vzájemném respektu a spolupráci, a to i v situacích, 
kdy se vyskytly názory víceméně protichůdné. Vycházeli jsme z přesvědčení, 
že právě staršovstvo je tím místem ve sboru, kde se má debatovat otevřeně, 
a to tak, aby náboj nespokojenosti a destrukce, který je v každé kritice jako 
možnost přítomen, se otevřenou diskusí kultivoval, vzájemnou láskou promě-
ňoval, a sbor jako celek tak neohrožoval. Ohrožující totiž nejsou názory jako 
takové, ale vnitřní postoje frustrace a ublíženosti s nimi spojené, které bývají 
o to hlubší, čím menší prostor pro jejich vyjádření je poskytnut. Za poznámku 
zde přitom stojí, že léta života sboru naznačují, že pokud je přece jen ve sboru 
jako celku tu a tam s něčím nespokojenost, tak to úzce souvisí s tím, že některá 
věková nebo názorová skupina nemá ve staršovstvu odpovídající zastoupení.

Staršovstvu se po určitém počátečním hledání dařilo jednat poměrně efek-
tivně. Představou, která se naplnila jen okrajově, je však snaha o rozložení díl-
čích úkolů do pracovních skupin, které by měly své vedení. V původní představě 
šlo o pracovní skupiny pro údržbu, pro vzhled sborových prostor, pro otázky 
bohoslužeb a liturgie, pro pastoraci a péči o manželství. Je otázka, zda je chybný 
tento model jako takový, nebo zda jsme pouze nedokázali propojit vhodné sku-
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piny s vhodnými lidmi, či zda prostě ve sboru chybí lidé, kteří by byli ochotni 
přijmout za nějaký takový úsek organizační a vůdčí odpovědnost – což vyžaduje 
nemálo času a je to pro úspěšnost takové pracovní skupiny zásadního významu. 
Určitou roli mohlo hrát i to, že staršovstvu jako celku se nepodařilo nalézt do-
statek času a síly na to, aby tento model trvale a systematicky uvádělo v život.

Řada plánovaných úprav sborových prostor se neuskutečnila kvůli tomu, 
že se v souvislosti s výstavbou očekává změna topného systému. Současný 
topný systém se podařilo však lépe vyladit použitím elektronických prvků, 
takže je úspornější. Co se týče vlastní výstavby, tak oddalování jejího zapo-
četí je jistě frustrující. Představa, že to mohlo jít rychleji, se uvnitř sboru sa-
mozřejmě vyskytuje. Je to pochopitelné. Na staršovstvu, které bylo detailně 
informováno o všech zákrutech jednání, však takové názory nezazněly. Asi by 
nebylo dobré všechny jednotlivosti jednání s úřady podrobně veřejně rozebí-
rat. Je ovšem pravda, že staršovstvo tak pomalý postup nepředpokládalo. To, 
že se to tak táhne, se promítlo negativně i do jiných aspektů života sboru. Na-
příklad jsme měli připravený model údržby sborového objektu, který počítal 
s jeho částečnou profesionalizací. Zdálo se nám však vhodné sbor finančně 
nezatěžovat, dokud se nevyjasní, jak finančně náročná celá stavba bude.

Funkční období staršovstva je šest let. Je to dlouho, ale tak je to dáno 
církevním zřízením. Není snadné po celých šest let neztratit elán a hledat 
a nabízet sboru nové podněty. Rolí staršovstva je ovšem především zajis-
tit sboru stabilitu a podpořit každou rozumnou činnost. O to jsme se snažili.

Nezbývá než sboru poděkovat za trpělivost a podporu a novému staršov-
stvu popřát moudrost, Boží vedení, pokoru a ochotu ke službě.

Za staršovstvo branického sboru Aleš Drápal, kurátor.

Malý dorost (dodatečná zpráva)

Malý dorost se schází každou středu od 15.30 do 17.00. Průměrně se účastní 
10 dětí (5–15) ve věku 3–10 let. Program se skládá z lehkého rozběhání v úvodu, 
následuje zpěv písní, interaktivní biblický program, tematická hra, trénování 
tábornických dovedností, svačina, společná modlitba. Minulý rok jsme začali 
probírat Bibli od knihy Genesis, nyní jsme u krále Davida. Společně také pod-
nikáme výpravy a výlety. Na přípravách se podílí Adéla a Tomáš Bedrníkovi, 
Bětka Slabá, Martin Pinc, Pavel Hanych.

Adéla Bedrníková
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Ještě několik vět za sborovým shromážděním

Letošní sborové shromáždění bylo ohlédnutím nejen za sborovým děním v mi-
nulém roce, ale za celým šestiletým obdobím staršovstva. Vzhledem k pokro-
čilému času jsem již nechtěl prodlužovat svým příspěvkem bohatou diskusi, a 
proto si dovoluji doplnit diskusi ještě několika větami. Přestože jak ve zprávách, 
tak v diskusi zaznělo poděkování za práci členům staršovstva a sboru, jsem 
přesvědčen, že je nanejvýše vhodné ještě vyzdvihnout práci několika osob.

Když jsme v letech 2007 a 2008 hledali nového duchovního pro náš sbor, 
dobře jsme věděli, jaký je před námi, jako tehdejším staršovstvem, nelehký 
úkol: udržet tak vysoký standard br. faráře Rejchrta, na který jsme si všichni 
zvykli, a kterého jsme si vážili, a proto zajistit nástupce, aby sbor nastalou 
změnu co nejméně pocítil. Můžeme být Pánu Bohu vděčni, že nám do cesty 
postavil br. Jaroslava Pechara. Uplynulo neuvěřitelných 6 let, sbor zůstal stejně 
živý napříč všemi generacemi, kostel je stále zaplněný, protože se můžeme 
těšit na povzbudivá a posilňující slova z výborně teologicky připravených 
kázání. Snad ani věkově starším posluchačům nevadí někdy jiný používaný 
slovník. Sbor má svého dobrého pastýře, kterému se sluší náš vděk vyjádřit. 
Jardo, děkujeme! Ovšem do sborové práce se aktivně zapojila celá jeho ro-
dina, zejména jeho žena, která nás překvapovala svými nápady k jejímu oži-
vení, především v oblasti křesťanské služby. Milá Lenko, i Vám patří vřelé díky.

Velmi dobře vím, kolik práce a spotřebovaného času musí vynaložit kurátor 
sboru, je to prakticky vedlejší pracovní úvazek. Bratr Aleš Drápal zvládl svoji roli 
výborně, určitě jen na úkor svého volného času a rodiny. Skloubit zodpovědné 
a náročné povolání vysokoškolského profesora s poctivou službou ve sboru ne-
mohlo být pro něho vůbec jednoduché. Navíc byl postaven před problémy s pří-
pravou stavby, které nejen že nejsou jeho doménou, ale jsou úplně z jiné profese. 
Dokázal se s tím vyrovnat, na každé jednání staršovstva byl řádně připraven a 
mohl vést i diskusi na toto téma. Aleši, za Tvoji obětavou službu upřímný dík.

Jak zaznělo ze zprávy staršovstva, jeho jednání byla vždy naplněna dis-
kusemi, někdy dosti dlouhými. Podrobně zaznamenat jejich průběh a obsah 
bylo velmi náročné. Saša Slabý dokázal vše poctivě a detailně zachytit a navíc 
srozumitelně naformulovat čtenářům Brány. Odvedl velký kus náročné práce, 
skromným oceněním nechť je pro něho srdečné poděkování.

Závěrem chci popřát nově zvolenému staršovstvu hodně moudrosti a Bo-
žího vedení. Ať jednání jsou naplněna vzájemným porozuměním a láskou.

Pavel Novotný
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ve sborovém domě Milíče z Kroměříže na Zelený čtvrtek

Ve čtvrtek 2. 4. se ve sborovém domě ČCE v Praze na Chodově konala sede-
rová večeře. Pořádal ji farář bratr Michal Šourek za pomoci své ženy a far-
níků sboru. Účastnilo se nás asi 50, z toho šest z branického sboru (ostatně 
díky obrazům Jiřiny Adamcové, které zdobí stěny kostela, jsme se v krásném 
prostředí cítili skoro jako doma).

Šlo o připomenutí židovského svátku Pesach, vysvobození židovského 
lidu z Egypta, a židovských kořenů křesťanství, neboť Pesach souvisí s křes-
ťanskými Velikonocemi. Seder znamená hebrejsky řád a sederová večeře 
není jen požitím pokrmu a nápoje, ale obřadem, při kterém se čte Hagada 
(vyprávění o vysvobození z Egypta a putování do zaslíbené země) a který je 
spojen s mnoha rituály: zapálením svíček, zpěvem písní, mytím rukou, mod-
litbami, žehnáním. Například vínem (či jiným nápojem) jsme si připíjeli čtyři-
krát, a to pravou rukou, nakloněni doleva (což souvisí s egyptským otroctvím 
a nabytou svobodou). Přitom jsme se dověděli, že ve způsobu pití se odlišují 
Sefardové a Aškenazové. Při jednom přípitku je třeba desetkrát smočit prst 
v nápoji a desetkrát ho nechat ukápnout, na paměť deseti ran egyptských. 
Bratr Šourek, který nás zasvěceně s celou liturgií seznamoval, upozorňoval, 
že poslední večeře Ježíše a učedníků byla vlastně sederovou večeří prvního 
dne Pesachu. Symbolika obětovaného beránka, chleba a vína přešla do křes-
ťanské Večeře Páně, kterou i my slavíme jako jednu ze svátostí.

Také pokrmy podávané při sederové večeři mají symbolický význam. Je 
to nekvašený chléb (nekvašený proto, že Židé prchající z Egypta neměli dost 
času dát těsto vykvasit, ale odstranění kvasu odkazuje k očištění od hříchu), 
rozřezaný na placky, s proužky a dírkami, které jako prefigurace pak v křes-
ťanské symbolice připomínají Ježíšovo zbičované a probodané tělo na kříži. 
Část chleba (afikoman) se zabalí do plátna a ukryje v prostorách kostela. Ke 
konci slavnostní večeře jej pak hledají malé děti, a když jej najdou, dostanou 
odměnu a poslední kousky chleba jsou zákuskem. Dalším pokrmem je cha-
roset, což je kaše sestávající ze strouhaných jablek, rozinek, ořechu, medu a 
dalších sladkých pochutin. Má připomínat maltu, kterou museli židovští ot-
roci míchat na egyptských stavbách, a jeho červená barva ukazuje na hlínu 
a na krev těchto otroků. Na stole se také objevuje vajíčko (rozbitá skořápka 
upomíná na zničený chrám), které se namáčí do slané vody (připomínka 

SEDEROVÁ VEČEŘE
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slz), hořké byliny (opět vzpomínka na zajetí), křen (strouhat jej je povinností 
mužů, aby i oni poznali hořkost slz) a olivy (oliva je znamením naděje, olivo-
vou ratolest přinesla holubice na Ararat). Ale hlavním jídlem je beránek, to je 
kost s masem, neboť maso beránka jídávali jen Židé v Jeruzalémě do zničení 
chrámu a rozptýlení v diaspoře (v našem případě bylo tím pokrmem výborné 
kuřecí maso). Kostí s krví beránkovou byly v egyptském zajetí označeny dveře 
domů, kde žili Židé, aby je Hospodin ušetřil od desáté rány, zabíjení prvoro-
zenců. Beránek v podobě ztělesnění nevinné oběti a vykoupení se pak stal 
základní součástí křesťanské tradice.

Celý obřad sederové večeře trval poměrně dlouho. A zásluhou bratra fa-
ráře Šourka se stal poutavou i poučnou událostí. Dozvěděli jsme se mnohé 
z židovské liturgie, spojené různými nitkami s křesťanstvím, v tomto případě 
především s eucharistií, která je jádrem křesťanské zvěsti. Zpívali jsme židov-
ské i křesťanské písně a modlili se. Víra v Boží vedení, Boží vykoupení a spásu 
nás s Židy a židovstvím spojuje.

Jiří Holý
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BOJOVKA PRO BABIČKY
aneb za Martou Křivohlavou na Palatě

Vše vymyslela Marta Drápalová. Když její maminka – Marta Křivohlavá – se 
nyní jen s velkými obtížemi dostane do kostela nebo na setkání „babince“, 
dáme jí jako dárek k narozeninám velkou oslavu přímo v jejím současném 
byd lišti, v domově pro zrakově postižené PALATA. Zajistila společenskou míst-
nost, připravila občerstvení, nanosila židle. Pozvané ženy se postupně zapi-
sovaly ve vrátnici a ptaly se, kde se setkání koná. Dostaly odpověď: „Máte tu 
připravenou bojovku – jděte po šipkách“. A skutečně. Na všech rozích byly 
cedulky se šipkou a nápisem „narozeniny Marty“.

Bylo to krásné odpoledne. Sešlo se nás 14. Povídaly jsme, přečetly kapi-
tolku z knížky Jaro Křivohlavého Není radost jako radost, zpívaly. A Marta se 
usmívala a zpívala s námi, i když toho na ni bylo asi trochu moc.

RČ
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NAPNĚTE PLACHTY!
Velikonoční výprava dorostu

Přes sněhové vánice, přes rozbouřená mračna, přes dující vítr a zvedající 
se vlny vyplouváme na cestu do rodné Ithaky. Náš příběh začíná právě zde 
v Buje silech. Cesta bude těžká.

Jako první na nás zaútočí hádanky pro naši mysl. Uděláš chybu a vydáš 
se jiným směrem, kde jistojistě zahyneš. Je na místě tedy vše dobře uvážit.

Přežili jsme. Jako odměnu za naši chytrost a lstivost dostáváme Drakón-
ský zelený jazyk světla. Ještě ten den jsme ho použili. Všude je tma. Na krok 
není vidět. Máme jen onu zmíněnou zbraň a víme, že na nás někde číhají 
bájní kyklopové. Avšak po lítém boji je všechny pobíjíme a zapíjíme naše hr-
dinné činy sklenkou čaje.

Někdo nás okradl. Vybíháme ven a snažíme se získat svůj majetek zpět od 
bídných kikónů. Naše zášť k nim roste a posiluje vztek, který probouzí agresi, 
díky níž pozvedáme své meče a s řevem ty ničemi ničíme. A… vítězíme!

Probouzíme se v ráji. Naší palubou zní sladké tóny Boba Dylana. Vychut-
náváme si sladké plody této exotické země Lotofágů. Jsme prostě v pohádce. 
Leč v pohádce nejsou jen pohostinné miloučké bytůstky, jsou tu i smrtiplné 
Noční můry - Smrtismrad a Kostikos. Boj s temnými silami si vyžádal mnoho 
obětí a mnoho vzkříšení, avšak probouzíme se z toho ošklivého snu zpět do 
ráje Lotofágů. S jistým sebezapřením opouštíme tento ostrov a vydáváme 
se do dalších životohrožujících nebezpečenství.

Ah! Měli jsme tam zůstat… moře se vzdulo a hodilo nás na kruté Plankty. 
Se strachem v očích vzhlížíme k dvěma zubatým skaliskům, jež nás pohltí, 
pokud jimi rychle nepronikneme. Musíme být co nejužší a co nejrychlejší. 
Propluli jsme.

Pach síry. Skřípění zubů. Říká se, že peklo jsou strašlivá muka. Avšak to, 
co jsme zažili, předčilo všechna očekávání a povídačky. Nevidíme na krok. 
Museli jsme sem vlízt, abychom zvěděli věštbu o našem osudu. Přes hrůzy, 
které pro nás Hádes připravil, jsme dostáli svého cíle. Leč obsah věštby nás 
nijak nepotěšil. Do Ithaky bude ještě dlouhá a nebezpečná cesta.

Den poslední bitvy nadešel. Chápeme se mečů a jdeme zabíjet. Zabíjet 
monstra, která nám stojí v cestě, mezi nimi i nápadníky manželky našeho 
vůdce Odyssea. Získáváme díky zkušenostem a stále se zvětšující síle i po-
věstný luk, jenž prý nejde napnout.
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Před námi stojí poslední zkouška. Prostřelit dávným lukem šestnáct se-
kyr a získat tak nazpět srdce manželky Penelopy. I to se nám daří. A tak naše 
pouť končí úspěšně.

Michaela Trinity Mazná

JAK JSEM POTKALA ANDĚLA

Ráda bych se s vámi se všemi podělila o svůj nevšední radostný zážitek.

Nakupovala jsem v hypermarketu Albert. U vajec jsem se zastavila, pro-
tože zde byly uvedeny dvě různé ceny, naklonila jsem se blíž, abych se ujistila, 
že si beru ta správná vejce. Chtěla jsem je uložit do vozíku, ale vozík i s nákupní 
taškou a kabelkou tu nebyl. Nejprve jsem nemohla pochopit, co se stalo. Pak 
mi to došlo a já – vejce v ruce – jsem začala pobíhat kolem a ptát se a hledat. 
Pak jsem došla k pokladnám a sledovala, co má kdo ve vozících. Kdosi mi do-
poručil, abych se obrátila na ochranku, ale tam mi bylo řečeno, že mám holt 
smůlu a že nemohu nic dělat. Nakonec jsem si řekla, že pokud někdo mé věci 
ukradl, má je už dávno schované a já jsem u pokladen zbytečně. Rozhodla 
jsem se, že ještě jednou projdu celý hypermarket, protože jsem to nechtěla 
hned jen tak vzdát. Asi uprostřed prodejny se vedle mne najednou objevil muž 
středního věku s mým vozíkem. „Je to ten váš ztracený vozík?“ Vozík tu byl a 
kabelka a taška taky. Děkovala jsem tomu muži, ale on řekl: „Podívejte se, jestli 
něco nechybí.“ Podívala jsem se, že opravdu vůbec nic nechybí, vzhlédla jsem 
k tomu muži – ale on tam najednou nebyl. Marně jsem se po něm rozhlížela.

V tu chvíli jsem se zastavila a v duchu děkovala Pánu za pomoc. Vzpo-
mněla jsem si na jedno kázání našeho pana faráře o andělích. Doma jsem si 
ho vyhledala – bylo ze dne 14. 2. 2010, a já jsem si ho uschovala, protože mě 
velice zaujalo. Píše se v něm: „andělé přicházejí za námi … přicházejí za námi 
proto, aby nám pomohli … mohou to být osoby zcela pozemské … člověk se 
může stát andělem…“

(Kázání je na sborových stránkách, doporučuji si ho přečíst.)
Zážitek z marketu mě obohatil o radost z toho, že nám Pán Bůh opravdu 

posílá na pomoc anděly. Buďme za to vděční.
E. B.



20

 ͵ 12. 2. se narodil Arnošt Slabý, syn Michala a Magdy Slabých
 ͵ 2. 4. se narodil Šimon Jelínek, syn Marie a Aleše Jelínkových
 ͵ 5. 4. bylo požehnáno Kryštofu Mazancovi, synu Dagmar (roz. Čujanové) 

a Jana Mazancových (1. fotografie na této stránce)
 ͵ 12. 4. byl pokřtěn Kryštof Jáchym Talafant, syn Jiřího a Kristíny Talafan-

tových (2. fotografie na této stránce)
 ͵ 4. 4. oslavila 90. narozeniny sestra Iva Drápalová

Osobní zprávy
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GAGABRRRÍL
(fotoreportáž)

Jarda Pechar vystoupil s písní 
nazvanou Přes čáru, chystanou 
na sjezd mládeže, který se bude 
konat 2.–4. října v Litoměřicích,
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Miloš Pechar přednesl své 
„foniatrické transkripce“

a na závěr samozřejmě nechybělo tradiční a skvělé trio Omezení, jejichž fo-
tografii najdete barevně na zadní straně obálky.
 n
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na chatě u Slabých se letos nekoná. Krátká zpráva, která byla řečena ve sbo-
rových ohláškách… jakoby nejistě a s omluvou.

Na to by mohlo následovat rozhořčené: Jak si to ti Slabí představují? „Ta-
kových let k nim jezdíme a najednou nic“. Jenže to je ono. Lidé si velice rychle 
zvyknou opakovaně přijímat báječnou nabídku a během doby si z ní udělat 
svůj nárok. Někdo projeví ochotu, něco vymyslí, věnuje tomu práci, čas, pe-
níze. Má radost, že se to lidem líbí, že malý kroužek kamarádů se rozrůstá 
a rok od roku se zvyšuje počet těch, kdo přijíždějí. Návštěvníci to už předem 
mají červeně v kalendáři; to aby nezapomněli. Jenže po mnoha letech hosti-
telé najednou cítí, že už jsou unaveni, že jsou zavaleni jinými starostmi. A na-
jednou je z toho báječného data vlak náklaďák, který se valí, čoudí a hlučí. 
Jak ho zastavit nebo přesměrovat jinam? A tak místo toho, že by hostitelé 
dostali velikánskou kytici a poděkování za všechna ta léta, kdy u nich sedm-
desátka lidí všech věkových kategorií mohla strávit báječný den v přírodě, 
musí se nepozorovaně vytratit pryč, aby se nesetkali s nechápavými a vyčí-
tavými pohledy. RČ

SETKÁNÍ 1. KVĚTNA

VÝPRAVA MALÉHO DOROSTU
Kam se poděl výklad Viery, Desatera a Páteře?

Ve dnech 14. a 15. 3. jsme společně s dětmi odhalovali záhadu zmizení a násled-
ného znovuobjevení Husova spisu s uvedeným názvem. V zašifrované zprávě 
se děti dozvěděly, že poslední kus tohoto díla stále existuje, je však již poničen. 
Abychom se více v této oblasti vzdělali, pokračovalo naše pátrání přímo v Husit-
ském muzeu ve městě Tábor. Po úspěšném absolvování všech expozic byly děti 
již natolik seznámeny s problematikou, že po návratu do Prahy byly schopné 
části tohoto spisu najít v noci a ve tmě v okolí našeho kostela (přes opakované 
útoky křižáckých vedoucích) a správně složit Vyznání víry, Desatero a Otče 
náš (Pater noster) a to v psané i obrázkové formě. Za tuto službu jim Husův 
přítel – Jan Jakub Táborský – prozradil cestu k pokladu, který úspěšně našly!!!

Výpravy se zúčastnilo 17 dětí, 3 vedoucí a 2 praktikanti, všem tímto děkuji!
Další výprava – výlet s názvem „Kolem Blaťáku do Třeskoprsk“, se bude 

konat 25. 4. – bližší info u vedoucích (adela.bedrnikova@gmail.com). n
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