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

číslo 11/listopad 2017

VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program
Neděle

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.30
14.00
17.00
7.30
8.00
18.00
18.30
15.30
12–18

bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné,
třetí neděli vysluhována sv. Večeře Páně)
bohoslužby „Společenství Kristovo“
Křesťané evangelické víry (v ukrajinštině)
modlitební setkání
společné čtení (L. Heryán: Exotem na této zemi)
biblická hodina
mládež
dorost
společenství EXIT – pomoc lidem bez domova
(1. a 3. sobota v měsíci)

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 Jeronymova jednota
555 nepálský student
888 přístavba

web: http://branik.evangnet.cz
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ZE SBOROVÉHO ŽIVOTA
staršovstvo se sešlo 9. 10. Přítomni: Bedrník, Bruncko, Dus, Drápalová, Holý,
Kolář, Pechar, Plhák, Procházková, Stralczynská, Zvánovcová, Borovská, Thom
sonová. Hosté: Marie Jelínková a Magdalena Slabá. Biblický úvod připravil Ivo
Plhák (Sk 6, 1–6 – povolání učedníků ke službě). Staršovstvo projednávalo se
sestrami Jelínkovou a Slabou vybavení malého sálku a prostor pro kočárky
a děti na zahradě. Zabývalo se financováním přístavby a dokončením jejího
vybavení. Rozhodlo o instalování LED světel po obvodu kostela. Souhlasilo
s tím, že bratr farář Pechar bude v příštím roce administrovat jeden ze sborů
ČCE (Smíchov nebo Beroun). Česká televize natočila s Davidem Vávrou pořad
o naší přístavbě.
JH

Z kalendáře
 19. 11. bohoslužby, Večeře Páně
 21. 11. (úterý) v 19.00 „Pane, nauč nás modlit se!“ (modlitební
setkání)
 26. 11. bohoslužby, káže Luděk Rejchrt
 2.12. 17.00 ukulelový dýchánek v našem kostele (církevní silvestr)
 3. 12. rodinné bohoslužby
 9. 12. (sobota) v 19.30 sváteční koncert a prezentace CD sboru
Cantina word music-ethno
 10. 12. bohoslužby, požehnání sestrám určeným ke službě
přímluvných modliteb
 16. 12. (sobota) v 10.00 generálka na vánoční hru
 17. 12. bohoslužby, odpoledne (14.00 a 16.00) vánoční hra
 24. 12. (neděle, Štědrý den) bohoslužby v 9.30
 31. 12. (neděle, Silvestr) bohoslužby v 9.30, od 17 hodin Braník Open
další pozvánky najdete na straně 17
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RODINNÉ BOHOSLUŽBY 5. 11.
Velké děti sedí v lavicích a velice dobře odpovídají na dotazy bratra faráře – co
bylo v přečteném textu, kde se to odehrávalo, co je naším úkolem… Malé děti
pod stolem Páně vybarvují obrázky k textu. Kázání doprovází hudební skupina.
Z kázání a rozhovoru s dětmi:
Milé děti, milí bratři a sestry
96. žalm a první čtení (1Par 16,1–36) k sobě měly velmi blízko. Stejné motivy, některé věty doslova stejné. Vůbec bych se nedivil,
kdyby to byla jedna a tatáž písnička, jen v jiné verzi… Jsme
v Jeruzalémě. Davidovi se skvěle daří. Dobyl Jeruzalém a
udělal z něj svoje hlavní město. „David skákal radostí, tak
jak hudba hrála, i když k jeho vážnosti nevhodná se zdála!“
Písničku známe – ale o čem to je? Co se dělo? Do Jeruzaléma David přiváží Truhlu smlouvy.
Zlatou truhlici, ve které byly desky s Desaterem, zlatý
džbán s manou a Áronova hůl. A hlavně to bylo znamení Boží přítomnosti. Kde je Truhla smlouvy, tam je
Hospodin. Dneska bychom řekli, že ji přinesl do kostela, ale Chrám ještě tehdy nestál. Chrám vystavěl až Davidův syn Šalomoun.
Tohle byl zatím veliký stan.
V tomto stanu se teď slaví první bohoslužba v novém hlavním městě.
A my teď máme úplně první písničku, která se tehdy zpívala. Je mi jasné, že
si jí lidé zpívali dál, upravovali ji, trochu měnili, aby se jim lépe zpívala, nebo
si zrovna nemohli na nějaký kousek vzpomenout, tak to trochu přeházeli. To
se stává dodnes. Ohlasy této písničky najdeme v Bibli na víc místech. Nejen
v některých Žalmech, ale třeba u proroka Izajáše.
My se z té písničky, z 96. žalmu, budeme teď učit 3 způsoby, jak uctívat
Boha. Co je vhodné, správné, co máme dělat, co se Pánu Bohu líbí.
Úkol číslo jedna: Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu.
Úkol číslo jedna je „Dobrořečit Božímu jménu“ – dnešním
jazykem bychom řekli „uctívat Boha“. Často slyším větu: „Zazpíváme si písničku tu a tu…“ Pozor na to „si“. Zazpíváme si?
Co říká autor žalmu? Komu máme zpívat? Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu! Když zpíváme, Pán Bůh také
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poslouchá. Nejde jen o to, zazpívat „si“, ale opravdu chválit Boha. Oslavovat Boha. Hlavně proto chodíme v neděli do kostela – abychom tu společně
chválili Boha. Jde o oslavu Boha. Jde o to si Pána Boha vážit a děkovat mu za
všechno, co pro nás dělá.
Úkol číslo dvě: Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody
o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Misie. Máme druhým lidem vyprávět o tom, co Bůh dělá.
Jenže k tomu, abychom to mohli vyprávět, tak je potřeba také s Bohem něco prožívat! To bychom se měli
sami sebe ptát: co jsem dneska, včera, minulý týden
prožil s Bohem? Za co jsem mu vlastně v modlitbě poděkoval? A když už za to děkuji v modlitbě Pánu Bohu,
tak nám žalmista říká, že to máme klidně říkat i kamarádům a vůbec lidem kolem sebe. Aby i oni poznávali Boží dobrotu.
Úkol číslo tři: Přineste dar… Tomáš Bedrník mě už roky upomíná, že bych
měl někdy kázat o desátcích. Po konventu možná napíšu něco do Brány,
protože se tam o penězích bude jednat. V tom žalmu ale o to celkem zřetelně jde – o dary na provoz chrámu.
Co by to tedy mohlo být? Jistě peníze,
ale tehdy třeba i jídlo pro kněze. Když
se obětovalo, tak jen u několika málo
obětí se spálilo všechno. Většinou jen tuk, nebo vnitřnosti. Ale část z toho
zůstala kněžím k jídlu. Péče o provoz sboru. Nu, to je spíš na dospělé. Ale
něco je pro každého. V Novém Zákoně se tohle přinesení oběti Bohu vysvětluje ještě jinak. Apoštol vyzývá, abychom sami sebe přinášeli jako oběť. Co to
může být? Jak můžeme sami sebe obětovat? Máme se nějak upálit? Jistě, že
ne! Jde o to pomáhat si. Pánu Bohu se to líbí. Přijímá to jako správnou oběť.
Chválit Boha, vyprávět o něm druhým a také sám něco dělat pro církev
a pro druhé. Pak z nás bude mít Pán Bůh radost a my se můžeme spolu s autorem žalmu radovat, že už brzy přijde na tento svět jako soudce nebe i země.
Víme totiž jednu věc, kterou ani ten autor žalmu netušil. Kdo že bude tím
soudcem, který přijde na tento svět? Pán Ježíš. Ten, který nás má rád a který
nás chce vzít k sobě do nebe.
Amen
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/: Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu píseň novou! :/
Protože veliký je Hospodin, vší chvály hodný,
On budí bázeň, je nad všechny bohy.
Veliký je Hospodin, On si zamiloval nás.
Přiznejte moc Jeho jména ,
přineste dar k Jeho nohám.
Přineste chválu do Jeho nádvoří,
ať sláva Boží padne na nás.

1) Vás posílám rozsévat lásku, ke světlu zvát a z pravdy žít,
vás posílám dát život v sázku a všem potřebným na blízku být.
2) Již mnozí z vás to přislíbili, však tíhu kříže nevzali,
v zemi svých snů se zabydlili, své vlastní štěstí jen hledali.
3) Nechtějte spát v milosti době, co chvíli den se nachýlí,
nechtějte žít jen sami sobě a s radostí, jež se nesdílí.
6
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POŽEHNÁNÍ RÚT FINGERLANDOVÉ
Rút – to jméno se vykládá jako přítelkyně, někdy též jako ta, která se připojuje. Její příběh je v Bibli tak nějak natruc všem ostatním. Napořád je Božímu
lidu dáváno najevo, ať si na ty vně dává pozor. Pohani, cizinci, příchozí kdo ví
odkud; ať se s nimi nekamarádí. A najednou je tu příběh o Rút, o ženě, která
do Božího lidu přišla z vnějšku. Ale dokázala velice dobře pochopit, o co v Božím lidu jde. Zařídila podle toho svůj život. Zařadila se zcela dokonale do společenství Božího lidu. Vidíme ji v Bibli mimo jiné i jako babičku krále Davida
a tím se objeví i v rodokmenu Pána Ježíše. Každé dítě, které takto vítáme, to
je vlastně takový malý příchozí z vnějšku. I ono se bude teprve seznamovat
s řády, které v Božím lidu platí a na něm bude se s tím nějak popasovat. Přejme tedy Rút, aby následovala svoji biblickou jmenovkyni. My se vynasnažme,
aby dobře poznala řády Božího lidu a dej Bůh, aby se podle nich Rút sama
zařizovala, až začne mít svůj vlastní rozum.
n
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15. ŘÍJNA
Ohlédnutí za (nejen) letními akcemi
Na ohlédnutí 2017 byly prezentovány tyto akce:
1) Dorost (Bedrníkovi)
2) Malý tábor (M. Mazná)
3) Dorostová voda (Bedrníkovi)
4) Sborová dovolená (M. Borovská)
5) Pecka (J. Drápal)
6) Víkendovka pro starší mládež (Ploučnice) + Pražské jezy (K. Rybáček)

Dorost 2016/2017

Schůzek dorostu se v posledním školním roce každý týden účastnilo 12–20
dětí, věk 5–13 let.
Akce:
10/2016 Tajemství zmizelého města aneb úklid kostela: Dorosťáci se zapojili
do úklidu kostela a jeho okolí, za odpracovanou činnost získávali kousky mapy,
podle níž dorazili do Vojenského muzea Kbely, kde úspěšně našli poklad.
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10/2016 Podzimní výprava Kaplice: Podzimní výprava do jihočeských Kaplic
měla téma Nehemjáš a stavba jeruzalémských hradeb. Bydleli jsme ve sbo
rovém domě Archa, který patří místnímu evangelickému sboru. S dětmi
jsme sledovali příběh Nehemjáše, děti získávaly cihly (balónky). Nakonec
hradby úspěšně postavily i ubránily před nepřátelskými vojsky. Následovala
i zasloužená odměna a k tomu bohatá hostina! Nedělní bohoslužby jsme
obohatili sborovým zpěvem písně „Jen ty, Pane můj“.
12/2016 Vánoční dorost: Prodloužený vánoční dorost s přespáním měl za
cíl připomenout si starozákonní proroctví o příchodu Mesiáše. Dorosťáci
vytvářeli živé obrazy na vybraná proroctví, mimo jiné jsme si užili mnoho
zábavy např. při konzumaci kokosu či máku pomocí příboru v rukavicích, čepici
a šále a ještě k tomu na čas. J
2/2017 Noemova archa: V předvečer této bojové akce jsme si kromě du
chovního programu s dětmi osvěžili základy první pomoci jako trénink na
Biblickou stezku. Také jsme trénovali znalosti Bible ve speciální dorostové hře
„Znáš Bibli?“ Výprava nás zavedla do Nové budovy Národního divadla a poté
se uskutečnila bojová hra v okolí Staroměstského náměstí. Děti běhaly po
náměstí, hledaly vedoucí a získávaly zvířátka z Noemovy archy. Za dvojice
zvířátek dostávaly platidla (knoflíky), které si ukládaly do krabiček. Knoflíky
v krabičkách tak krásně chrastily, že to nenechalo klidnými ani místní policejní
hlídky (chtěly vědět, na co že to děti vybírají – pohled na knoflíky je pobavil. J)
4/17 Velikonoční výprava: Tato výprava nás zavedla do doby Jana Blahoslava
a Bible kralické. Děti se snažily sestavit knihtisk získáváním jednotlivých písmen
do své tiskárny. Následně jsme hledali místo, kam prozrazenou tiskárnu pře
stěhovat (samozřejmě bezpečně z vodní hladiny J). Vše vyvrcholilo tajným
pašováním Bible z Ivančic do Kralic. Celá výprava byla tréninkovou akcí na
Biblickou stezku. Děti trénovaly, co to šlo. V neděli jsme naším hudebně di
vadelním předvedením písně „To anděl kámen odvalí“ pobavili účastníky
bohoslužeb v evangelickém sboru v Mladé Boleslavi.
5/17 Biblická stezka: Trénink nebyl marný, 12 dětí (tzn. 4 hlídky) reprezen
tovalo náš sbor v závodě dorosteneckých hlídek Biblická stezka. Někteří se
dostali i do finále (celostátního kola) a i zde reprezentovali dobře.
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6/17 Vodácký rychlokurz: Tradiční odpolední trénování na Vltavě jako pří
prava na letní vodácký dorostový tábor.
6/17 Poslední dorost v Kunraticích: Tradiční předprázdninové blbnutí v kun
ratickém bazénu a získávání cen za celoroční účast.
Letos jsme dorost rozdělili na 2 skupiny: skupina „hrací“ a „povídací“, počet dětí každý pátek 15.30–17.30 je kolem 25 dětí od 4 do 13 let.
Naše fotky jsou ke zhlédnutí na www.rajce.net (hledat v uživatelích „atb“).
Děkujeme všem rodičům za důvěru, se kterou nám svěřují své ratolesti
a obrovský obdiv a dík patří i našim skvělým spoluvedoucím: Kiki Plhákové,
Verunce Mazné, Tomovi Plhákovi, Mikuláši Fantysovi, Tadeáši Friedrichovi,
Kubovi Odlasovi.
Adéla a Tomáš Bedrníkovi

DOROST PO OHLÉDNUTÍ
Akce PIZZA

První „velká zatěžkávací zkouška“ Domečku se odehrála 21.–22. 10. při dorostové akci pizza. Proč akce pizza? Děti ji mají rády, dá se na toto téma hrát
bezva hry a vysvětlit dětem i evangelium? Akce se zúčastnilo 21 dětí (4–13let),
2 praktikantky a 4 vedoucí. Všem patří veliký dík!
Každá ze 3 skupinek si dopoledne zadělala těsto na pizzu. Než nám vykynulo, hráli jsme v lese v Hodkovičkách hru s přiléhavým názvem „PIZZA“.
Děti měly po lese sehnat správné obrázky ingrediencí na konkrétní pizzu na
„objednávce“. Situaci jim však ztěžovaly pobíhající „nehody“. Při splnění objednávky dostala skupinka zaplaceno v Brantolarech. Za tyto Brantolary si po
návratu děti koupily skutečné potraviny a vyráběly své pizzy, které k večeři
spořádaly. Zatěžkávací zkouška proběhla zdárně. Asi si dovedete představit,
jak to vypadá, když 21 dětí současně vaří. Z nové kuchyně jsme byli nadšeni.
Večer proběhla zkouška i audiovizuální techniky v podobě pohádky. Domeček stojí a ani houf divokých dětí ho nezničil. J
Množí se dotazy, jak se dá dětem vysvětlit evangelium na pizze:
My lidé jsme těsto, které Bůh stvořil. Jsme tvárné těsto (roztáhneme
těsto na plech). Ale děláme někdy chyby, které jsou proti Bohu = hříchy (na
10

těsto dáme černé olivy). Krev Pána Ježíše nás očišťuje od hříchu (nalijeme na
těsto kečup), díky tomu je naše srdce čisté (olivy zakrýváme kousky mozza
relly). S čistým srdcem můžeme vejít do Božího království (žlutá paprika, Eidam). Máme se také snažit duchovně růst = číst Bibli, modlit se a chodit do
společenství (pórek, zelená paprika).

Podzimní výprava JOSEF

Jak již z názvu vyplývá, tématem podzimní výpravy byl příběh Josefa egyptského. Výprava se konala, jako tradičně, v obci Bratronice u Nymburka.
Zúčastnilo se 20 dětí a 6–8 vedoucích. Jak shrnout 4 dny nabité zážitky od
rána až do večera?
Déšť, hloubení jámy ve slámě, bahno, spaní ve „chlívě“, získávání pšenice
a její uschovávání do sýpek, vítr, déšť, bahno, večerní promítání filmu o Josefovi, duchovní programy, mokré boty, noční hra v dešti, táborák, mokré
ponožky, dražba otroků, boj o vlajky, bahno, jak si žili otroci – na vlastní kůži,
sušení bot, vítr, fáborková bojovka, křížovky, divadlo, kimovka, zpívání, bahno,
nošení ošatky na hlavě, šifrování, udržování ohně, mletí obilí, déšť, bahno,
výroba nekvašených chlebů, krmení národů, vichřice, evakuace, zákaz vy-
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cházení, buřtíky, vážení pšenice, mokré boty, bahno, faraonova odměna, …
Nelze takto vypovědět úplně všechno, jsme vděčni Pánu Bohu za ochranu
navzdory všem rozmarům počasí a za krásně strávený společný čas. Díky patří i všem pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu a nemalý dík patří manželům
Pospíšilovým za poskytnutí objektu, za dobré jídlo a nadstandardní „hotelové“ služby, díky nimž jsme se mohli plně věnovat dětem!
Za tým vedoucích dorostu
Adéla Bedrníková
Fotky z obou akcí jsou k dispozici na www.rajce.net (hledat v uživatelích „atb“).

SBOROVÉ HOSPODAŘENÍ
Apelujeme na průběžně rostoucí obětavost! Každou neděli sebereme při
sbírkách cca 3 a půl tisíce korun. Pohled na kasičku plnou bankovek je fajn!
Co to ale znamená v praxi?
Na straně příjmů má sbor reálně jen dary členů sboru – v neděli do kasičky, salár, příležitostné dary. Jiné zdroje (prodej kalendářů, nájmy, úroky
na účtu…) jsou v rozpočtu sboru zanedbatelné.
Na straně výdajů jsou mimo našich vlastních potřeb (energie, spotřební
materiál, telefon…) ještě výdaje, kterým se nevyhneme:
Zhruba jednou za měsíc je v celé církvi sbírka na nějaký společný účel
(Diakonie, Jeronymova Jednota, bohoslovci, církevní tisk…) – zde se prostě
odešlou peníze v neděli vybrané. Zbývají nám tedy 3 neděle v měsíci, kdy
vybíráme „na nás“.
Je ovšem zaplatit i povinné odvody každého sboru.
Personální fond (na platy kazatelů) cca 108 tisíc.
Celocírkevní repartice (na provoz církve) cca 38 tisíc.
Seniorátní repartice (na provoz pražského seniorátu) cca 57 tisíc.
Dohromady tedy nějakých 200 tisíc, které ze sbírek jdou rovnou někam
dál. Tyto náklady v příštích letech pochopitelně porostou.
Pokud těchto 200 tisíc rozpočítám na ony neděle, kdy sbírka zůstává na
našem účtu, vychází mi, že z každé nedělní sbírky musím dát bokem 5 tisíc
a nechat si jen co zbývá. V tu chvíli těch 3 a půl tisíce v nedělní kasičce nevypadá zas tak bombasticky…
JFP
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SÁZENÍ STROMU V BEROUNĚ
V Parku přátelství na břehu Berounky se v neděli 30. 10. konala slavnost připomínající 500 let reformace, pořádaná místním sborem Českobratrské církve
evangelické a sborem Adventistů sedmého dne.
Účastníkům zaslal pozdrav německý velvyslanec, JE Christopher Israng,
krátkou řeč pronesl také berounský starosta Ivan Kůs. Součástí oslavy bylo
divadlo pod širým nebem: hru o Kateřině Lutherové sehrála evangelická mládež, členové adventistické mládeže se postarali o hudební doprovod.
Hlavní bod – zasazení Stromu reformace – navazuje na zvyk oblíbený především v Německu, sázet stromy na připomínku Martina Luthera (1483–1546)
a reformačních událostí.
převzato z časopisu Dingir
Jaroslav F. Pechar umístil na internet svou fotografii duhy, která se objevila při sázení stromu Martina Luthera. A k tomu komentář: Najednou vyšlo Slunce z mraků, nad střechami kroužili holubi a do toho duha. Pán Bůh
je někdy děsnej kýčař... (foto viz titulní stránka Brány). A jaké byly reakce na
tento obrázek?
͵͵ Ano, u nás strašný vichr, který zranil jednu sestru v Kristu a později odpoledne rozbil naše auto, udeřil prvně při „byť svět i plný ďáblů byl…“
(3. sloka EZ 189) a slunce plně vyšlo při „Kriste, Pane nad vše pány, ukaž,
že ni pekla brány slova tvého nepodvrátí, z ruky tvé nás nevychvátí.“(!)
͵͵ Nádhera.
͵͵ Jako poslední píseň jsme dnes zpívali Moc
předivnou, jedna paní mi říkala, že i tu
vichřici jsem zvládla do bohoslužeb zakomponovat – akorát, že tam se zpívá,
že už je po ní.
͵͵ Pokývl hlavou, usmál se a udělal duhu...
͵͵ Duha – znamení smíření a holubi – Duch
svatý. Že by i Svatý, budiž požehnán, byl
luterán?
͵͵ Určitě je českobratrský evangelík!

n
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MARIÁNSKÝ SLOUP
Pátek 3. listopadu – 99 let od stržení Mariánského sloupu. Magistrát Hlavního města Prahy nedávno zamítl, aby na místě této barokní památky byla
postavena její přibližná replika.
Ekumenické setkání
Okolo čtvrté hodiny se sešlo u kostela
sv. Mikuláše deset členů různých křesťanských církví na akci Kající modlitba
u příležitosti výročí stržení Mariánského
sloupu. Hlavním organizátorem byl farář
ČCE Jaroslav F. Pechar. Mezi účastníky
byli též členové spolku Exulant.
Pechar uvedl, že záměrem akce je
usmíření, nikoli podpora kterékoli strany
v nedávné kauze: „Atmosféra je napjatá, pozice vyhrocené. Zastánci i odpůrci
sloupu mají argumenty, které se nemají kde potkat a smířit. Jsou to ovšem
argumenty logické a nedají se shodit se stolu jako blábol.“
Účastníci zahájili setkání zpěvem evangelické písně „Přijď již, Duchu
stvořiteli“. Během vyznání vin někteří z nich uváděli, že jako provinění vnímají to, že se dost nezasazovali o zprostředkování komunikace mezi jednotlivými stranami sporu. Zastavili se také u pomníku Mistra Jana Husa, na
místě popravy sedmadvaceti českých pánů a nedaleko místa, kde stával
Mariánský sloup.
Přímo na místě již probíhalo římskokatolické setkání.
Poté navázala pobožnost Hnutí obnovy duchovních tradic, kterou vedl
předseda hnutí, Jiří Koníček.
Podle časopisu Dingir
Kajícná modlitba u Husova pomníku
Zde akci zakončil krátkou promluvou Štěpán Filipec, pastorační asistent z farnosti při Týnském chrámu. Zmínil Husovu mariánskou úctu i potřebu hledat
hlubší porozumění mezi křesťanskými církvemi. Na závěr se účastníci pomodlili Otčenáš.

n
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KULTURA
První kulturní počin v naší přístavbě (domečku) se konal
22.10. Sešlo se nás pouze 10, ale atmosféra i zážitek ze
žalmů, které Slávek Klecandr zhudebnil a zazpíval, byly
neopakovatelné.
JP
Opravdovou zatěžkávací zkouškou
pro přístavbu byl koncert Rudolfa Měřinského. Barokní
loutna – balzám pro uši i pro duši. Vzhledem k tomu, že
na koncert byla pozvána i veřejnost, byly prostory domečku využity do posledního místečka. 20. prosince se
můžeme těšit na pokrčování.
RČ
Koncert Davida Rejchrta v Chodovské tvrzi 7. 11. byl tentokrát mnohem civilnější, než na co jsme zvyklí – výborný přednes, pohybové variace, ale hudební nástroj jen v rukách spoluhráče. Ani slabší povahy neměly potřebu
utéci před přívalem decibelů.

Další koncerty jsou plánovány na únor a květen 2018.
15
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DOPORUČUJI!
Ale co? ptáte se
Jako téměř každý rok – i tentokrát jsem si koupila evangelický kalendář na rok 2018, vydaný Kalichem. Už při prvním listování v autobuse při cestě domů mne velmi zaujal.
Dr. Peter Morée, odborný asistent na katedře církevních dějin, je tím, kdo kalendář uspořádal a – podle
mého soudu – měl velice šťastný nápad: sestavit kalendář tak, aby co nejvíce zohlednil 100. výročí vzniku ČCE
v roce 1918.
V úvodu píše: „Jak pořádně a důstojně oslavit 100. narozeniny krásné,
zralé a milé jubilantky, která má za sebou pohnutý, ale bohatý život, má řadu
přátel doma i v zahraničí a inspiruje odborníky ke studiu jejího příběhu? Evangelický kalendář 2018 má formát liber amicorum, v níž si oslavenkyně spolu
se svými přáteli připomínají, co zažili, co to pro ně znamenalo a co by rádi
udělali v budoucnosti.“
Kalendář má čtyři základní části: 1. Z evangelických kalendářů, 2. Rozhovory, 3. Pohledy historiků, 4. Pozdravy z ekumeny.
I my starší, kdo jsme značný kus historie naší církve prožili, si mnohé připomeneme a hodně zajímavého se dozvíme. Mladší generace má šanci se ve
zhuštěné formě dovědět mnoho nového, zajímavého a získat přehled o dění
v církvi od jejího začátku.
Dobrým nápadem také bylo vložit do publikace několik fotografií obalů
evangelických kalendářů z roku 1944, 1946, 1949 a 1953.
V závěru samozřejmě nechybí to, co nacházíme ve všech vydávaných kalendářích naší církve: přehled o ústředí církve, o seniorátech, sborech ČCE
a jejich kazatelích atd.
Věřím, že nebudete zklamáni, pokud se jako já rozhodnete kalendář na
rok 2018 v kanceláři sboru koupit.
Rut Nývltová
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POZVÁNKY
Adventní setkání
V našem sboru již tradičně trávíme první biblickou hodinu v Adventu přátelskými rozhovory nad tím, jak tento čas duchovně prožíváme. Letos se tak sejdeme ve středu 6. prosince v 18 hodin. Využijte této příležitosti k pozvání
svých sousedů i přátel.
Mikuláš, jehož svátek si v tento den připomínáme, přímo nabízí ideální
téma pro letošní povídání.
Lenka Pecharová

Přijďte si vyrobit adventní věnec
Ve čtvrtek 30. 11. v odpoledních hodinách budeme dělat adventní věnec
do kostela.
Zveme všechny, kdo by si chtěli vytvořit adventní nebo vánoční dekoraci,
ke společnému tvůrčímu odpoledni.
Bližší informace u Jarky Pecharové a Katky Winkelhöferové.

n

DOBROVOLNICKÝ DEN
firmy SAP v branickém sboru
Jak jste pravděpodobně všichni zaregistrovali, ve středu 25. října se u nás ve
sboru v Braníku konal menší dobrovolnický den. A jak si možná již kdosi všímavý mohl všimnout, prostor kolem našeho kostela byl poněkud zveleben.
Přesněji řečeno, byl srovnán terén před jeskyní, aby do ní nezatékala voda,
byl zredukován plevel pro případné budoucí využití k výstavbě dětského hřiště a – v neposlední řadě – vykopány čtyři jámy pro budoucí výsadbu tisů.
Celá iniciativa vznikla zejména na popud firmy SAP, ve které pracuji. Tam
se totiž pravidelně, jednou do roka, koná tzv. Month of Services. Tedy měsíc, kdy se SAP rozhodne na jeden den propůjčit své zaměstnance, aby mohli
17

dobrovolničit v zájmu nějaké dobré věci. A ve které? Inu, to je z velké části
na samotných zaměstnancích. Každý jednotlivý zaměstnanec totiž může nominovat organizaci, o které je přesvědčen, že by se jí jednorázová pomoc
několika párů rukou mohla hodit. S danými neziskovými organizacemi se
domluví konkrétní datum, typ práce a optimální počet potřebných dobrovolníků. K takto připravené události se pak může kdokoliv z firmy přihlásit
a posléze vyrazit do akce.
Firma SAP je v centru dnešní technologické revoluce. Jako mnoho jiných
firem, i ona se hlásí k tzv. CSR, tedy Corporate Social Responsibility, volně
přeloženo jako „společenská odpovědnost firem”. Ta se může projevovat
v rámci různých aktivit, které ta která firma provádí, např. finanční dotace
na charitativní účely, podpora začínajících podnikatelů, či právě propůjčením
svých zaměstnanců coby dobrovolníků.
V rámci posledně zmíněného se konala i práce pro náš sbor v Braníku.
I přes silně kamenité podloží se nakonec většina plánovaných úkolů dovedla do zdárného konce. A tak na nás, stran našeho SAP týmu, čekala nejen vítaná změna od běžného sezení v kancelářském křesle, ale též příjemný
pocit z dobře odvedené práce.
K celému Month of Service vzniklo též video, které je možno zhlédnout
na https://youtu.be/eX1ZuFp_Xag.
Vzhledem k tomu, že byla akce veřejná, nebyl SAP tým jediný, kdo přiložil ruku k dílu. Dík tedy patří i místním!
Tomáš Otáhal
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