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

číslo 6/červen 2015

VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program
Neděle

9.30

Čtvrtek

14.30
7.30
8.05
18.30
15.00
15.30
18.00
19.00

Pátek

17.00

Úterý
Středa

bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné,
třetí neděli vysluhována sv. Večeře Páně)
bohoslužby „Pražské společenství Kristovo“
modlitební setkání
společné čtení (Jacques Philippe – Vnitřní svoboda)
mládež
biblická pro maminky s dětmi
mladší dorost
biblická hodina
PoMlaSG (každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci)
Křesťanština (každý 1., 3. a 5. čtvrtek v měsíci)
starší dorost

V době letních prázdnin se konají pouze nedělní

bohoslužby.

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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STARŠOVSTVO
Dne 8. 6. proběhla 756. schůze staršovstva
Z kalendáře (o prázdninách se u nás jako obvykle kazatelé střídají):
͵͵ 28. 6. Jan A. Dus
͵͵ 9. 8. Samuel Hejzlar
͵͵ 5. 7. Aleš Hoznauer
͵͵ 16. 8. v jednání
͵͵ 12. 7. Ladislav Mečkovský
͵͵ 23. 8. Rút Nývltová
͵͵ 19. 7. Dan Drápal
͵͵ 30. 8. Jan A. Dus
͵͵ 26. 7. Pavel Hanych
͵͵ 6. 9. Jaroslav F. Pechar (rodinné)
͵͵ 2. 8. Pavel Novotný
Ze staršovstva:
Dne 8. 6. proběhla pravidelná schůze staršovstva. Hovořili jsme mj. o uskutečněných i plánovaných sbírkách. Sbírka na Diakonii ČCE vynesla 7.850 Kč;
na Jeronýmovu jednotu zasíláme 18.000 Kč. V neděli 21. 6. (což je shodou
okolností právě den, kdy si při slibu staršovstva připomeneme závazek „upevňovat bratrskou jednotu církve českobratrské evangelické“) proběhne sbírka
solidarity sborů.
Vedle celocírkevních sbírek konáme i pravidelné sbírky pro účely našeho
sboru. Jednou z nich je sbírka pro křesťanskou službu, která proběhne 6. září.
Dlouhodobě shromažďujeme finanční prostředky na stavbu sborového zázemí – lze přispívat kdykoli na účet sboru (konto 888) nebo třetí neděli v měsíci. Zvláštní sbírka na tento účel bude zřejmě v září, nyní ještě čekáme na
stavební povolení.
Co bude slibovat nové staršovstvo…
Pro zamyšlení přetiskujeme celý text slibu, který členové nového staršovstva složí v neděli 21. 6. do rukou Daniela Hellera, zástupce pražského senio
rátního výboru.
1) Přijímáte své pověření sborem jako povolání od Boha? Chcete se ve
všem podřizovat slovu Božímu? / Jestliže tomu tak je, odpovězte každý sám za sebe: Ano.
2) Chcete se jako presbyteři starat o to, aby se dílo Páně ve vašem
sboru věrně konalo a pokračovalo i mezi přicházejícími generacemi,
aby slovo Boží bylo kázáno čistě, podle Písma svatého, aby se svátosti řádně vysluhovaly a evangelium bylo bez překážek zvěstováno
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3)

4)
5)
6)

všem, zvláště starým, nemocným a dětem, a aby se šířilo i mimo
sbor k těm, kteří mu dosud neuvěřili? Chcete pečovat, aby pro to
byly vytvářeny všechny vnější podmínky? Chcete dbát, aby se váš
kazatel mohl cele věnovat službě kazatelské a pastýřské a měl možnost dále se prohlubovat v bohosloveckém vzdělání? / Jestliže tomu
tak je, odpovězte: Ano.
Chcete žít v lásce a vzájemném odpuštění se všemi bratřími a sestrami, zvláště s kazatelem a ostatními presbytery, jako ti, kteří se
účastní jednoho stolu Páně? Chcete stát věrně při svém kazateli a
spolu s ním podpírat všechny, kdo procházejí těžkostmi a trápením?
Chcete se varovat všeho, co by důvěru ve sboru narušovalo, a zachovávat v tajnosti, co vám jako presbyterům bude důvěrně svěřeno? /
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Chcete žít ve světě tak, abyste všem lidem vydávali věrohodné svědectví o příchodu Božího království? / Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Uznáváte, že vás křest a večeře Páně – znamení jednoty Kristova lidu –
zavazují k bratrské otevřenosti vůči členům jiných církví? / Jestliže
tomu tak je, odpovězte: Ano.
Zavazujete se, že budete upevňovat bratrskou jednotu církve českobratrské evangelické a dbát řádů, které si v poslušnosti slova Božího
uložila? Jste hotovi spolu s kazatelem zastupovat církev před veřejností? / Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.

… a co bude slibovat shromáždění
Chcete tyto presbytery mít ve vážnosti, modlit se za ně a v jejich práci je podporovat? / Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Zdroj: Agenda ČCE, I. díl, Praha 1983.
Pro informaci:
Místo zápisu ze schůze staršovstva budou nadále v Bráně uveřejňovány jen
vybrané body, které mohou být zajímavé pro sbor jako celek, zato trochu podrobněji (viz slib staršovstva v plném znění). Budete zde nacházet i oznámení
o budoucích sborových akcích, převedené do rubriky „kalendáře“.
jad
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DOPIS O NADĚJI
blízkým i vzdáleným
Při bohoslužbách na červnovou rodinnou neděli jsme společně četli úryvky ze
dvou biblických dopisů. Tím prvním bylo Jeremjášovo psaní judským přesídlencům (29,1–14). Prorok tu mluví k těm lidem ze svého národa, kteří byli násilně
přestěhováni z Jeruzaléma do Babylóna. Druhým textem pak byl úvod druhého Pavlova dopisu korintským křesťanům (2K 1,1–7). Tam jsme četli o tom,
že i my můžeme těšit druhé v jejich trápení – právě tou útěchou, jíž se nám
samým dostalo od Boha.
Spolu s dětmi (i dospělými) jsme pak mluvili o přesídlencích, emigrantech
i uprchlících. A pak také o těch, kdo jsou třeba „jen“ vzdáleni od míst či společenství, která se jim také stala v životě domovem. Přemýšleli jsme o těch, kdo nemohou mezi nás přijít, protože jim v tom brání nemoc, stáří, vzdálenost či jiné důvody. A přesto by tu rádi byli s námi (a my s nimi), přesto na nás myslí (a my na ně).
A právě těmto adresátům jsme se po vzoru proroka Jeremjáše i apoštola
Pavla rozhodli napsat dopis. Vznikl přímo během bohoslužeb, kdy jsme jednotlivé nápady dětí (a dospělých) rovnou zapisovali. Dopis zveřejňujeme ve
sborovém časopisu Brána právě proto, aby se psaní samotné dostalo také
a především k vám, milé čtenářky a milí čtenáři, kdo jste z nějakých důvodů
od branického společenství odloučeni, a přitom byste tu rádi byli s námi (a my
s vámi), přitom na nás myslíte (a my na vás). Tak tedy:

ph
5

KŘEST A PREZENTACE
24. 5. byla pokřtěna Markéta Kittlová

Z křestního kázání na text Jr 23,1–8:
… První krok je exodus. Vyjití. Opuštění domu
otroctví a vstup do svobody. Právě to vyjadřuje křest …
Ve křtu vycházíš ven z Egypta. Je to jeden
velký okamžik, ve kterém za sebou necháváš
službu modlám a v Boží síle vycházíš za svobodou Božího dítěte. Ten dnešní Jeremjášův text
tě chce ujistit, že Bůh tě neopustí ani na této
cestě. Jistě skrytěji, nenápadněji, mnohdy za
pomoci lidí, které ti pošle do cesty, takže tu
Boží ruku ani nebude vidět. Dobře se říká, že
Boží anděly, kteří nenosí křídla, označujeme
prostě jako přátele. I jejich prostřednictvím
Tě bude chránit a doprovázet, abys už na tomto světě mohla zažívat něco
z onoho nového věku a jednou pak vstoupit do plnosti Boží slávy.

31. 5. 2015 – prezentace Šimona Jelínka

Text: Jr 24,1–10 o koši dobrých a koši nepoživatelných fíků:
… Je to dobrý text, který nám připadl na situaci, ve které mezi sebou vítáme
Šimona. Prezentace, neboli „uvedení nepokřtěného dítěte do sboru“ je obřad
pro ty, které k tomu vede (agenda formuluje:) „důvod svědomí“, tak nemusí
nechat své dítě pokřtít. Bude pokřtěno, až se samo pro křest rozhodne.
Protože ale církevní zřízení nezná členství nepokřtěných, bude malý Šimon mezi námi vyrůstat jako host. … To, že Šimona vítáme mezi sebe se nám
může stát znamením, že chceme spolu s ním být košem dobrých fíků. Společenstvím těch, kteří vždy nově hledají, co to znamená vztah s Bohem. Společenství těch, kteří přijímají jinakost druhých. Vítáme Šimona v naději, že
bude jedním z dobrých fíků v košíku tohoto sboru. Že bude přijímat Boží vedení, tedy Boží požehnání i napomínání. Že v něm poroste tak, aby byl Šimon
Alešův jednou právě tak blahoslavený, jako biblický Šimon Jonášův a vyznal,
že Ježíš Nazaretský je Mesiáš, Syn Boha živého. Že sám dobře pochopí, co je
Boží vůle pro něj. A že tu Boží vůli bude pomáhat nacházet i nám.
JFP
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SYNODÁLOVÉ V BRANÍKU
17. 5. synodálové z chrudimského seniorátu v Braníku
Po skončení synodu – v neděli 17. května – byli synodálové rozesláni do pražských sborů, aby tam pomohli při bohoslužbách a řekli něco o průběhu synodu.
V Braníku jsme ten den pojali jako sborové odpoledne a připravili společný
oběd v prostorách sboru.
Všichni tři naši hosté byli z chrudimského seniorátu.
Jakub Keller, farář z Horní Čermné posloužil kázáním.
Po společném obědě v apsidě a na zahradě náměstek seniora chrudimského seniorátu, farář Jan Plecháček, informoval o průběhu a některých usneseních synodu a senior chrudimského seniorátu, Miloš Hübner, o seniorátu.
RČ
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NOC KOSTELŮ
29. května jsme se zapojili do akce Noc kostelů. Návštěvníci, kteří využili pozvání ke vstupu, byli spokojeni. Rozhovory s nimi byly i pro nás zajímavé.

n

Ve dnech 8.–10. 5. jsme se s malým dorostem vydali na vodu. Vybrali jsme
osvědčenou řeku začátečníků – Berounku. Byl to první ročník malé vodičky,
kdy jeli poměrně malé děti (od sedmi let) již bez rodičů. Přes nepříliš příznivé
předpovědi nám počasí přálo, užili jsme si spoustu legrace, pádlování, výlet na
Křivoklát, vaření na ohni, stavbu i úklid tábora. Večery jsme strávili povídáním
o tématu vody v evangeliích, připomněli jsme si podobenství o rybářské síti,
příběh o bouři na moři a podobenství o dvou stavitelích. Akce se zúčastnilo
10 dětí a 4 vedoucí (Tomáš a Adéla Bedrníkovi, Martin Pinc, Pavel Štěpán).
Děkujeme Pánu Bohu za ochranu na vodě i v táboře, dobré počasí a hezké
společenství mezi sebou.
Adéla Bedrníková
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fotografie najdete na obálce

MALÝ DOROST – VODIČKA

ČERSTVÝ DEVADESÁTNÍK
Jindřich Běťák
Není lehké najít volný termín na rozhovor. Náš jubilant má stále plno zájmů a
činností. Ale devadesátiny jsou i pro něj chvilkou k zastavení. Takže: nejprve
gratulace, pak pár otázek.
 Můžeš říct pár životopisných dat?
Narodil jsem se v Liptáli. V r. 1930
jsme se přestěhovali do Kyjova. Jsem
z pěti dětí – 4 chlapci, 1 dívka. Sestra
se provdala za faráře Mirko Nagy, nejmladší Miloslav byl farářem ve Sloupnici. Z mých sourozenců už nikdo nežije.
Studoval jsem v Brně. Tam také jezdila do školy Anička, se kterou jsem se
seznámil ve sdružení evangelické mládeže. V r. 1952 byla svatba. Aspiranturu
jsem dělal v Praze, Anička přešla také
do Prahy – pracovala ve stejném ústavu
jako já. Získali jsme malý byt – pro rodinu se dvěma dětmi až těsný. Proto
jsme uvítali možnost stavět v Podolí byt svépomocí. Pak jsme koupili chalupu.
 Před dvěma lety ti zemřela manželka, před rokem syn. Jak zvládáš tuto
životní změnu?
Našli jsme ho v jeho bytě mrtvého. Tři čtvrtě roku trvalo, než napsali
datum jeho úmrtí. Zůstal jsem v třípokojovém bytu sám. Zatím to zvládám.
Dokonce i jídlo. Nechce se mi chodit do školy pro obědy, tak si s jednoduchým vařením pomůžu sám. V neděli chodím na oběd k dceři, ta mi nabalí
jídlo ještě na další dva dny.
 Jak trávíš den, přispíš si aspoň někdy?
Vstávám v 7 hodin, nejpozději v půl osmé – to už jsou ve schránce noviny. Udělám snídani, přečtu noviny, vyluštím sudoku. V sobotu mi to trvá
déle, sudoku jsou tam tři.
 A potom?
Pořádám literaturu.
 Knihy?
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Ne, haldy novin a časopisů. Prohlédnu si časopis, vyříznu stránku, která
mě zajímá a zařadím do příslušného šanonu. Jedná se hlavně o odborné
články, samozřejmě ty, které se zabývají metrologií. Teď se vracím k metodě
vyhodnocení měření pomocí nejmenších čtverců. Ta už je známá dlouho, ale
používají ji jedině zeměměřiči. Chci, aby se touto metodou zabývala Vědecko
technická společnost – chtělo by to uspořádat seminář… Já zatím vyhledávám
na různých vysokých školách diplomové práce na toto téma.
 Ty ještě stále spolupracuješ s Vědeckotechnickou společností?
Jsem předseda kontrolní komise. Zúčastňuji se porad vedení – to je 10×
do roka, 2× do roka jsou výborové schůze společnosti, 2× do roka pořádáme
čtyřdenní základní kurz měření (kde mám přednášku), dále pořádáme řadu
kratších kurzů či seminářů. Jsem také v komisi, která pořádá certifikace (je
to certifikace nových metrologů nebo prodloužení dokladu o zkoušce těm
již zkušeným). Certifikace se na požádání konají i mimo Prahu.
 Když tak pilně pracuješ – co dovolená?
Odjet na týden někam na dovolenou? To leda tak o prázdninách – během
roku mám téměř každý týden některou z těchto akcí, případně i tři.
 Najde se nějaký koníček?
Bavím se rodokmeny. K této činnosti mne nepřímo přivedla sestřenice.
Po její smrti zůstala spousta dokladů, parte, výpisů z matrik – začalo mě to
zajímat. Od té doby hledám v matrikách zmínky o široké rodině. Při tom hledání jsem narazil i na předky spřízněné s předky dalších členů našeho sboru.
Teď už je to jednodušší. Většinu matrik do roku 1900 je možno stáhnout
z internetu. Na vytváření rodokmenu existuje počítačový program, který vše
přehledně vytiskne.
 Dostaneš se při těch všech činnostech na čerstvý vzduch – do přírody?
Jistě. Jezdím na chalupu, na zahradu. Ta zahrada má 1.200 m2! Takže
práce na vzduchu až dost. Naštěstí tam jezdí i dcera s manželem a dospělými dětmi – to jsou další pracovní síly. Já se na zahradu připravuji už v zimě,
v pražském bytě. V únoru dávám do krabiček klíčit semínka paprik, v březnu
rajčat. Malé sazeničky pak rozdělím do kelímků. Velké sazenice sázím do skleníku, případně na záhony …
 případně pečlivě zabalené, s kovovou tyčkou a cedulkou s názvem druhu
roznášíš přátelům známým …
Ale toho zase tak moc není.
 Děkuji za rozhovor – a: ať ti ten neuvěřitelný elán ještě dlouho vydrží!
RČ
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POŽEHNÁNÍ VEDOUCÍM
Další kapitola ze starozákonního proroka Jeremiáše – Jr 36,1–32 – byla podkladem ke kázání určenému hlavně těm, kdo povedou letní tábory: (zkráceno)
Milí bratři a sestry,
na první pohled mi to připomnělo podklady pro nějakou táborovou hru –
postupně se čte text, který si má člověk co nejpřesněji zapamatovat. Co už
se přečetlo, to se odstřihne a spálí. Když je spálen celý text, soutěžící odbíhá
a snaží se ho co možná nejpřesněji reprodukovat. Přesně podle biblické zprávy
by v té hře vystupoval prorocký pomocník Báruk. Nejprve by poslouchal, co
mu říká z vězení prorok Jeremjáš a tato slova by zapsal. Pak by to předčítal –
nejprve v chrámu, potom významným osobnostem a do třetice králi. Děti by
tak text slyšely několikrát. Při posledním čtení by pak král Jókaim postupně to
čtené odstříhával a pálil. Ještě by se mohl posměšně uchechtávat, že Jerem
jáše strčil do kriminálu a takto se snadno dokáže zbavit i Jeremjášova prorokování. Z krále Jókaima nemluví vztek! To je naprosto klidná a promyšlená
reakce člověka, který se vědomě staví proti Božímu Slovu. Papyrový svitek
hoří kousek po kousku a Jókaim si myslí, že tímhle činem zároveň zabrání
naplnění toho, co bylo napsáno a on spálil.
Hra je jasná – bylo by teď na dětech rekonstruovat spálený text.
Zároveň s tím by se pak mohly učit i zvěst tohoto příběhu. Boží vůle se
nedá spálit. Vždycky se najde někdo, kdo ji obnoví. Kdo ji vytáhne na světlo.
Bude to Báruk – profesionální úředník, který umí dobře dělat svoji práci.
Díky profesionálnímu přístupu písaře Báruka se ukáže, že Boží Slovo se
nedá zastavit tím, že se budou pálit Bible, proroci zavřou do vězení a ti, kdo
naslouchali jejich slovům, se zastraší mocí. Bůh se o svoje Slovo postará. …
Zapamatujme si, že pro zachování a šíření Božího Slova bylo rozhodující… že písař zapsal to, co mu diktovali – a to bylo přesně to, co po něm v tu
chvíli Pán Bůh chtěl.
Bárukův příklad nám může být posilou a povzbuzením do příprav i provedení toho, co nás v létě čeká. I věci zdánlivě naprosto obyčejné a mechanické mohou být přesně tím, co po nás Pán Bůh v tu chvíli chce. Přípravy
programu, her, jídelníčku, účetnictví, dopravy a vůbec všeho okolo té které
akce, když toto uděláme profesionálně a přesně, tak všechno proběhne, jak
proběhnout má. V této dobře probíhající formě pak dostává prostor i to Boží
Slovo, o které nám má jít na prvním místě.
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Proto, abychom každý tu svoji část práce na všem tom letošním letním
díle udělali dobře, si nyní vyprosme Boží požehnání. (Dt 28,1–13 – výběr)
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě
dodržovat všechny jeho příkazy, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, a spočinou na
tobě všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš
na poli. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou
poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání na všem, k čemu
přiložíš ruku. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, Hospodin ti dá
nadbytek dobrého. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky
stoupat výš a neklesneš níž.
4
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NÁŠ ŠACHISTA DAVID
David Navara se stal přeborníkem na
mistrovství České republiky v šachu
2015. Sedmým ziskem titulu se posunul na první místo před legendárního
Luďka Pachmana a stal se tak nejúspěšnějším šachistou v historii domácích
šampionátů.
Davidovi blahopřejeme !!!
a současně mu i děkujeme za jeho nově
vydanou knihu Můj šachový svět, kterou
věnoval naší sborové knihovně.
V knize jsou nejen okomentované
nejlepší šachové partie, ale i Davidovy
biografické údaje a některé jeho básně.
n
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DOPIS NEPÁLSKÉHO STUDENTA
Milí přátelé,

27. 4. 2015

zdravím vás ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista.
Vždy bylo pro mne privilegiem, že vám mohu napsat a poděkovat za to, že
jste mi tolik pomohli a já jsem dostal příležitost studovat. Doufám, že se vám daří
dobře, že se daří dobře i vašemu pastorovi a všem starším sboru a rodinám.
Mne nyní čekají poslední dny ve škole. My studenti se připravujeme i na slavnostní ukončení a nacvičujeme písně, které budeme společně zpívat. Velmi důležité jsou též rozhovory s našimi učiteli o našich plánech do budoucnosti ve službě.
Naše promoce bude 2.května. Jsem nadšený a tolik vděčný Bohu, že jsem byl schopen dostudovat. Po promoci odjedu do Nepálu a rád bych sloužil v Dětském domově, kde jsem vyrůstal od svých 11 let. Toužím po tom, pomáhat dětem růst ve
víře v Pána Ježíše Krista. Pochopitelně také budu dětem pomáhat, aby dokázaly
dobře studovat v sekulární škole, kterou navštěvují. Budu také učit v devítiměsíčním kurzu studia Bible, které plánuje ředitel Domova uskutečnit pro další zájemce. Také budu pomáhat ve svém sboru, kázat, vést chvály a navštěvovat rodiny.
Vzhledem k situaci ve městě je tam velká potřeba pastorační péče.
Jistě jste slyšeli o hrozném zemětřesení, které postihlo 25. dubna Nepál. Z milosti Boží nebyl poškozen Dětský domov, kde jsem vyrůstal, za to jsem vděčný.
Prosím, modlete se ještě za mne, abych dostal od Boha dost síly dostát všem úkolům, které jsou přede mnou.
Nyní, když moje studium končí, chci především poděkovat Bohu a potom vám
všem, kdo jste mně pomohli, protože bez finanční pomoci vašeho sboru bych nemohl studovat. Děkuji také za modlitební podporu. Cítím opravdu velkou vděčnost
v srdci, že já, který neměl svou rodinu,aby se o mne starala, jsem skrze Boží milost
dostal pomoc od vzdálených bratří a sester, kterým nikdy nebudu moci osobně poděkovat. Děkuji vám za vaši lásku.
Jsem šťasten, že váš sbor konečně dostal povolení k přístavbě kostela. Budu se
dál za vás modlit, též za vašeho pastora a starší sboru - kéž vedou dobře sbor. Kéž
rostete ve víře a jsou naplněny vaše potřeby.
Ještě jednou vám děkuji za váš zájem a pomoc. Budu se za vás modlit. Bůh
vám žehnej.
DĚKUJI VÁM!!!!!
Daud Tamang
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