
měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické 
v Praze-Braníku

XXIV. ročník číslo 7–8/červenec–srpen 2018

biblické pexeso (viz str. 9)



2

ZE SBOROVÉHO ŽIVOTA
V době letních prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby v 9.30.

Z červnového staršovstva
Staršovstvo se sešlo v pondělí 11. 6. na své 788. schůzi.

V biblickém úvodu se Jiří Holý věnoval otázce, co to znamená, když se nám 
zdá, že Bůh mlčí k našemu utrpení. Připomněl film Mlčení o jezuitských misio-
nářích v Japonsku.

Přivítali jsme bratra Vladimíra Košárka, který bude v neděli 17. 6. pokřtěn.
Dozorčí rada našeho partnerského střediska Diakonie (SCPS) působí nyní 

v následujícím složení – zůstávají již zvolení a potvrzení členové: Eva Budzáková, 
Jarka Čierná, Iva Jungwirthová, Petr Firbas, Ondřej Petr, Milan Souček a Mar
tina Thomsonová. Nově zvolení členové: Jiřina Chlumská a Kateřina Svobodová. 
Nově zvolení náhradníci: 1. náhradník Michaela Bartošková – Kružíková, 2. ná-
hradník Petr Bísek.

Při letošní Noci kostelů přišlo o něco více návštěvníku (asi 200) než loni (150).
Děkujeme dárcům na konto 888, kteří během dvou měsíců poslali celkem 

88.250 Kč. Můžeme tedy nyní poslat předposlední splátku za stavbu Evenu 
(250.000 Kč), potom zbude zaplatit 200.000 Kč.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří o nedělích pomáhají s dopravou autem do 
kostela a zpět, a prosíme i další, aby se k této službě připojili. Podrobnosti má 
Lenka Pecharová, jsou vyvěšeny i na sborovém webu.
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Staršovstvo se také zabývalo řadou provozních otázek (cyklostojan, živý 
plot, kompostér aj.).

Děkujeme brigádníkům, kteří ve svém volném čase zprovoznili dětský kou-
tek za kostelem.

Za odvoz nabízíme nepotřebnou kopírku (z kanceláře) a skříň (z malého 
sálku).

 n

Pozvánky a program
 ͵ 1. 7. jsou obvyklé bohoslužby (ne rodinné)

V době dovolené bratra faráře na naši kazatelnu zavítají:
 ͵ 8. 7. Pavel Sivák
 ͵ 15. 7. Aleš Hoznauer 
 ͵ 22. 7. Martin Arden
 ͵ 29. 7. Matěj Cepl

 ͵ 5. 8. (bude upřesněno)
 ͵ 12. 8. Daniel Bartoň
 ͵ 19. 8. Eliška Havelková
 ͵ 26. 8. Aleš Drápal

Obvyklý týdenní program se rozběhne opět v září:
 ͵ 2. 9.  káže Jaroslav F. Pechar; na zahájení školního roku 

zveme (nejen) prvňáčky – viz pozvánka níže na 
této straně.

 n

MODLITEBNÍ OPOR A
(nejen) pro prvňáčky

Zářijové rodinné bohoslužby se opět stanou chvílemi modlitby a požehnání všem 
malým i velkým studentům. Srdečně proto zveme děti, rodiče a přátele k boho-
službám v neděli 2. září, jejichž součástí budou také modlitby za děti mířící po-
prvé do školy. Prvňáčkové mohou určitě přijít i s aktovkami!

Po bohoslužbách následuje pohoštění v Evenu – třeba využijete tuto příleži-
tost k pozvání kamarádů ze školky, sousedství i odjinud 

Lenka Pecharová
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POŽEHNÁNÍ VEDOUCÍM
letních akcí

Milí bratři a sestry,
tak, jako byli v jeruzalémském sboru odděleni jáhni, aby sloužili, tak i v na-

šem sboru jsou lidé, které čeká služba velmi podobná – mnohdy dokonce doslova 
služba u stolu. Jde o vedoucí letních akcí. I jim chceme do této jejich služby po-
žehnat. Proto vyzývám všechny, kteří se v létě zapojí do vody, táborů či sborové 
dovolené. Pojďte sem dopředu.

Bratři a sestry, spolupracovníci na Božím díle,
z toho příběhu o volbě jáhnů vytáhnu jeden motiv hned z prvního verše. Vy-

mezuje jádro konfliktu. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, 
kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich 
vdovám nedává každodenně spravedlivý díl.

Branický sbor je živý sbor. Má řadu aktivit a ty aktivity žijí a běží hodně díky 
vám. Nu – a jak přibývají aktivity, přibývá i počet účastníků a starosti o to, jak za-
jistit spravedlnost. Klíčové slovo celého konfliktu. Zásadní slovo židovské zbož-
nosti. Být v Božích očích spravedlivý, být „cadik“ – to je cíl každého žida, protože 
to znamená člověka, který má správný vztah k Bohu. Člověka, který žije podle 
Boží vůle. Od toho se odvozuje všechno další – dokáže vyvažovat právo a milosr-
denství. Dokáže posuzovat každého individuálně. Dokáže jednat bez předsudků. 
Vy velice dobře víte, jak je to těžké.

Když se na táboře posuzují výkony jednotlivých dětí – jak být spravedlivý? 
Jak zohlednit všechno, co o tom kterém dítěti víte. Že jedno má uklizený stan 
levou zadní a druhé muselo pořádně zabrat a stejně to pořád ještě není ono. Jak 
být milosrdný k družině, která prohrává, a přitom být spravedlivý k těm ostat-
ním. Jak nepotopit toho, kdo by si zasloužil pořádně za uši, ale víte, že už teď to 
má v kolektivu těžké, protože je to on, kdo to těm ostatním kazí.

Když se jede voda – co je spravedlivý díl pochvaly a ocenění. Jak vydržet se 
začátečníky, kteří se znovu a znovu chytají vrbiček a důsledek je stále stejný. Jak 
neubít zcela odlišné nadšení nezkušených a mazáků. Jak spravedlivě rozdělit 
práci a odpočinek.

Kdo bude mít jaký pokoj či stůl na sborové dovolené. Kdo co připraví, kdo 
co zajistí. Co je pro koho konkrétně ten který „spravedlivý díl“ zodpovědnosti 
i ocenění.

Je nepřeberně situací, kdy řešíte, co je to ten „spravedlivý díl“, který má kdo 
dostat. A je to těžký úkol, protože malí i velcí jsou velice citliví na to, když vní-
mají nějakou nespravedlnost. Když vnímají, že je někdo na jejich úkor zvýhodněn.

Skutky 6,1–7a
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Když se do této situace dostal jeruzalémský křesťanský sbor, tak ji vyřešil 
volbou jáhnů. U nich byly podstatné dva znaky. Čteme: Bratří, vyberte si proto 
mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pově
říme je touto službou.

Duch svatý a moudrost. Tu moudrost už jste osvědčili mnohokrát. Neděláte ty 
akce poprvé. Proto vám jako sbor teď chceme vyprošovat dar Ducha svatého, aby 
ve vás tuto moudrost posiloval. Aby to byl Kristus, kdo vás povede. Aby ta moud-
rost, kterou máte, vedla ke spravedlnosti. A také abyste vy sami z toho mohli mít 
radost. Aby vás to bavilo, aby vás vaše práce naplňovala.

Slovem požehnání je to, co napsal apoštol Pavel křesťanům do Kolos (3,16): 
„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí 
se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, 
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.“ Požehnej vám do vaší letní služby 
Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.
 n
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KŘT Y A POŽEHNÁNÍ
Trojkřest 10. června
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Křest 17. června

Buď Bohu všechna chvála čest a děko
vání, Í že Tomáš s Ádou k nám nesou 
dnes k požehnání Í tu, která tu teď 
může být Í a s námi Boha velebit, Í 
jak komu dává sám Í Spasitel, Kris
tus Pán.

Z úst nemluvňat i dítek Tvých teď zní 
to přání, Í ať pro Vendulku i pro nás 
je požehnáním Í ten dnešní den, kdy 
Tvůj hlas zní, Í ať nikdo nikdy nebrání 
Í v cestě Tvým maličkým Í jít za Tvým 
královstvím.

Ať zazní harfy andělů a nebe jásá, Í 
když zní tu jméno, ve kterém je Boží 
spása. Í Ani církevní zřízení Í na tom 
nikdy nic nezmění, Í že sám vzkříšený 
Pán Í připojil Vendy k nám.

Požehnání 24. června
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Vendulka Bedrníková
� n
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DOMOV PRO SENIORY –
může být opravdovým domovem?

�n Marulko, jdu se podívat, jak se ti da 
ří v tvém novém bytečku.

Báječně. Mám pokoj s koupelnou 
a WC a balkon s výhledem do krásné 
zahrady. Co bych mohla chtít víc? Od 
prvního okamžiku se cítím v tomto pro-
středí dobře. Šla jsem do lepšího. Mám 
péči, aniž bych se jí musela doprošovat, 
nemusím se starat o obědy, na účet mi 
přichází kapesné. Nemám pocit ublíže-
nosti, mám všechno, co potřebuji.

Jen se těším, až budu moci chodit. 
Tělesně jsem na tom špatně. Bércák bo- 
lí, ale hlava mi slouží.
�n Ta doba před stěhováním musela být 

těžká.
Skoro nejtěžší bylo rozhodnout se 

opustit byt, ve kterém jsem žila 50 let. 
Je zajímavé, že dnes si na svůj bývalý 
domov ani nevzpomenu.

Před stěhováním bylo třeba roztří-
dit věci. Rozhodnout, které nutně po-
třebuji, které vzít s sebou a které po-
nechat jejich osudu. Které vyndat z již 
zabaleného kufru, protože by se nevešly 
do skříně. Nyní vidím, že je to zbytečná 
starost, protože člověk potřebuje k ži-
votu jen velmi málo. Jsem překvapená, 
jak se člověk povahově změní. Ty věci 
pro mne teď nic neznamenají. Život se 
diametrálně změnil – ale k lepšímu! 
Věci, které se zdály být důležité, najed-
nou nejsou nic. Vůbec ti to není líto a 
přestaneš na to myslet. Člověk nesmí 
propadnout panice a předem se bát. 
Změnou prostředí se díváš na věci jinak

�n Jak vycházíš s těmi, kteří (nebo spíš 
které) se o tebe starají?

Nejsem žádná „osobnost“, přesto 
jsem nikdy nepociťovala, že by perso-
nálu bylo zatěžko něco pro mne udělat, 
a to ani zde, ani v nemocnici v Krči na 
geriatrickém oddělení, kde jsem byla 
předtím. (Do nemocnice jsem poslala 
děkovný dopis, nemocnice dopis zveřej-
nila a sestřičky říkaly: „Byly jsme samá 
sláva“.) I tady jsou velice milé sestřičky. 
Říkají mi Marulko a chovají se ke mně 
jak k malé holčičce.

Je mi tady dobře.
�n Měla jsi v tom napětí posled ního čtvrt 

letí nějaký příjemný zážitek?
Největší zážitek? Třicátého března 

na Velký Pátek přišlo ke mně do bytu 
(vůbec ne velikonočně vygruntovaného, 
ale naopak plného balíků, tašek a kra-
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bic připravených na stěhování) několik 
lidí z Braníka, v čele s bratrem farářem 
Pecharem. Farář v taláru, v ruce kalich, 
na zádech batoh s ukulele. Vešel do mé 
neutěšené domácnosti jako do kostela 

a udělal pro mne bohoslužby i s kázá-
ním, zpěvem a Večeří Páně. 

Moc mě to potěšilo – byl to největší 
zážitek mého života. Ještě teď, když 
o tom mluvím, mám slzy v očích.

Marulky Hrbkové se ptala R. Černá

DOROST
Dorostový turnaj v biblickém pexesu
Na Den dětí (tj. 1. 6.) 2018 se uskutečnil velký turnaj v biblickém pexesu. Hráči 
soutěžili na pěti hracích plochách (4 klasická pexesa, 1 on-line pexeso). Z 10 
účastníků byly 3 děti nám úplně neznámé (kamarádi dorosťáků), za což jsme 
vděční a ukazuje to i na první vlaštovky misijního působení našich svěřenců. J 
Každý hráč byl náležitě odměněn, zopakovali jsme si starozákonní i novozákonní 
příběhy a využili jsme maximálně prostory i možnosti Evenu. Díky Bohu za to!

Závěrečný dorost
Dne 22. 6. jsme se spolu s našimi dorosťáky rozloučili se školním a tudíž i doros-
tovým rokem. Tentokrát to nebyla tradiční oblíbená „bazénová párty v Kunrati-
cích“, protože počasí nepřálo koupání, zato však proběhla herně-soutěžní akce 

v kunratické kuchyni; J myslíme, že úspěšná.
Děti se mohly před svými rodiči „blýsk-

nout“ ve znalostech z Nového zákona v rámci 
dorostové formy hry A–Z kvíz, zahrály si ka-
retní hry, odměnili jsme dorosťáky za půlroční 
docházku na schůzky a když déšť ustal, ne-
chyběl ani fotbal na zahradě, zmrzlina a další 
dobrůtky. 

Tímto děkujeme sboru, rodičům i všem pří-
znivcům dorostu za podporu, slova povzbu zení, 
když síly a nadšení docházejí, a za modlitby, 
které nás stále posilují a drží při soustavné čin-
nosti s dětmi. Jsme vděční Pánu Bohu za mož-
nost tuto činnost vykonávat a za malá i velká po-
žehnání, která se nám nezaslouženě dostávají.

 Adéla a Tomáš Bedrníkovi
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BOUCHNOUT DO STOLU
Hned poté, co vyšla květnová Brána, byla jsem rozhodnuta reagovat na článek Mar-
tiny Votrubové. Líbil se mi. Vlastně chci spíše trochu rozvinout jednu z posledních vět: 
„A kdy jste někdy obrazně bouchli do stolu a řekli ‚Dost‘?“ Ze své zkušenosti doporu-
čuji bouchnout do stolu ne obrazně, ale doopravdy a pořádně.

Mým povoláním měla být práce pedagogická a na své budoucí studenty a práci 
s nimi jsem se moc těšila. Nakonec bylo všechno jinak. Vysokoškolská studia jsem 
končila v nejhorší době, kdy ti, kteří se nezřekli víry (nebo ji alespoň nezapřeli), 
museli na práci pedagoga zapomenout.

Přiznávám, že mne ta křivda, jak jsem to snad oprávněně cítila, doslova du-
sila víc jak desetiletí. Až jsem si jednou řekla: Dost! Nemůžeš tu minulost vlá-
čet s sebou jako železnou kouli. A tak přišlo to hodně bolestivé bouchnutí do 
stolu – pomohlo to.

Rut Nývltová

TIP NA KULTURU
Letní čas dovolených přináší nejrůznější možnosti oddechu. Letošní nabídka zahrnuje 
mimo jiné premiéru filmu Chata na prodej (režie Tomáš Pavlíček), kde hraje člen na-
šeho sboru David Vávra. Požádala jsem ho o pár odpovědí pro Bránu:

�n Co vás nejprve napadlo po přečtení 
scénáře?

Scénář mne zaujal svou výstižnou 
pravdivostí. Vlastně jsem ani nemusel 
nic hrát, neboť na chalupě asi působím 
stejně nepatřičně a směšně.
�n Čekala vás ve vaší roli nějaká věta, 

která vám „mluví přímo z duše“?
Těžko se hledají věty, které jsem po 

35 letech manželství neřekl. Že by mi 
však mluvily z duše, to nemohu potvrdit.
�n Myslíte si, že je dobrý nápad pořá

dat rodinná setkání podobná tomu, ja 
ké se odehrává v příběhu?

To není normální rodinné setkání. 
Ve filmu se jedná o nutnost prodeje. 
A to právě s sebou přináší ony nastřá-
dané konflikty.
�n Finální otázka: Proč bychom na ten 

to film měli či neměli vyrazit?
Když se na film podíváte, třeba si 

ušetříte traumata, jaká vás čekají. Nebo 
vás do nich film nasměruje. Doufám, že 
se každopádně alespoň pobavíte.
�n Srdečně děkuji a přeji požehnané 

léto!
Lenka Pecharová
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KONTAKTNÍ INFORMACE
I v době dovolené bratra faráře Jaroslava F. Pechara
se na něho v případě potřeby můžete obrátit: 739 244 833

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
999 úpravy sálku a zahrady pro děti

 web: http://branik.evangnet.cz

měsíčník pro členy a příznivce sboru ČCE PrahaBraník
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