Srdečně Vás zveme!
Adventní a vánoční program
23. 12. (4. neděle adventní), bohoslužby 9.30 (VP)
24. 12. (pondělí) Štědrý večer, bohoslužby 16.00 (M. Pfann)
25. 12. (úterý) Boží hod vánoční, bohoslužby 9.30 (J. Pechar, VP)
30. 12. (neděle) bohoslužby 9.30 (Zvonek Šorm z Modřan)
31. 12. (pondělí) Silvestr, bohoslužby 16.00 (M. Pfann, následuje Braník Open)
1. 1. (úterý) Nový rok, bohoslužby 9.30 (J. Pechar, VP)

23. 12. ve 14 a 16 hodin
bude v našem kostele provedena vánoční divadlo dětí i dospělých

„Tak trochu jiný král Artuš…“
…aneb hra o hledání grálu. Děj je plný pátrání, objevů i zmoudření.
Napínavý příběh je doprovázen písničkami a orchestrem.
Pravidelný sborový program
Neděle 9.30 – 10.30 bohoslužby (1. neděle v měsíci rodinná, 3. v měsíci s VP)
Úterý 7.30 – 8.00 modlitební setkání
8.00 – 9.00 Společné čtení knihy M. Váchy „Nevyžádané rady mládeži“
9.00 – 12.00 hEaVen (setkání malých dětí s rodiči)
Středa 17.00 – 18.00 práce na skalce
18.00 – 19.30 biblická hodina
Čtvrtek 17.30 – 19.00 mládež
Pátek 15.30 – 17.30 dorost (2 skupiny)

Máte-li zájem, můžete se zapojit i do dalších aktivit sboru:
- „Rozrost“ pro mladé duchem (1. pondělí v měsíci)
- sobotní „výpravy“ dorostu
- koncerty vážné hudby
- modlitební skupinky v domácnostech některých členů sboru
- dětské tábory, vodácké krátkodobé akce i tábory
- sborový měsíčník „Brána“
- spolupráce se střediskem služeb Diakonie ČCE (modlitební, finanční, materiální i
lidská podpora práce se zrakově i jinak postiženými, běženci a obchodovanými lidmi)
- modlitební a finanční podpora studenta teologie v Nepálu a misionářky v Indii
- …a řada dalších akcí ohlašovaných vždy při bohoslužbách a na nástěnce.

Nebojte se podívat na sborový web (http://branik.evangnet.cz) nebo se zeptat!
Děkujeme za čas, který jste věnovali tomuto vánočnímu dopisu a těšíme se
na setkání s vámi při nedělních bohoslužbách či jiných akcích našeho sboru.

Vánoční
dopis
evangelického sboru v Praze 4 – Braníku

2018
„Radujme se, veselme se, chválu
vzdávejme!“
Miloš Rejchrt, Nedělní chvalozpěv
Svítá 373, Dodatek k EZ 667

Milé sestry a bratři,
Letos jsem poprvé nedostal adventní kalendář. Je mi 30. Co s tím?
Když jsem byl tak malý, že si to ani nepamatuju, ušila mi moje babička
(možná také ale prababička, nebo máma) čtyřiadvacet látkových pytlíčků.
Máma každý rok uřezala větve z tisu před domem, zbavila je červených
kuliček (to aby je mladší bráchové nesnědli) a pověsila je na zeď v
obýváku. Na větve přivázala čtyřiadvacet modrých pytlíčků naplněných
malými radostmi. Dobrůtkami, které jsme všichni tři bráchové každé ráno
vybírali. Čtyřiadvacetkrát pytlíček. Čtyřiadvacetkrát dobrůtka.
Čtyřiadvacetkrát radost. Tyhle dva tucty radosti lemovaly naši cestu
adventem. Čtyřiadvacet malých radostí dá dohromady jednu velkou
radost. Takhle sladce a vesele se nám měla zhmotňovat radost z té
maličkosti, o které na Štědrý podvečer mluvil táta (farář) v kostele.
Adventní kalendář mi máma nakonec vozila v koši na prádlo ještě během
vysoké až tam, kde jsem zrovna bydlel. V mém značně již pokročilém
věku (tak pětadvaceti) to od ní převzala moje žena Adéla. Teď je mi třicet,
u štědrovečerního stromu s námi bude poprvé i naše půlroční dcera, ale po
ránu si nemám co rozbalovat. Co s tím?
Tak jsem si řekl, že z toho svého neštěstí (pozor! humor) vykřešu
alespoň vánoční dopis. Samozřejmě, že to doceňuji až s věkem (a když
jsem o to potěšení přišel), ale ten vánoční kalendář nebyl samoúčelný.
Měl nám pomoci pochopit, že se nacházíme ve zvláštním čase. V čase,
kdy očekáváme něco nového. Naše dychtivé očekávání na sebe každé
ráno fixovaly zabalené pytlíčky s malou radostí. To našemu dětskému
vnímání pomáhalo přiblížit dychtivost očekávání příchodu (adventu)
mesiáše. Nová a nová radost nám přibližovala radost z narození malého
děcka ve vesničce za hlavním městem Izraele. Každý den jedna maličkost
nás měla připravovat na tu maličkost kdesi ve stáji.
Maličkost – o tu jde. Ten dlouho očekáváný mesiáš, vykupitel, pán a
král se narodil na periferii zájmu, na výhosti dějin. Byla to úplná
maličkost. Nejen že by netrhala titulky dějin, nedostala by se ani na

poslední stránku obecního občasníku. Nestála by ani za tweet, ani za drb.
V noci, v chlívě, mezi dobytkem, na hnoji, ve slámě. Pan primář v bílém
plášti nenabízí hrdému otci nůžky k přestřihnutí pupeční šňůry. Osel
děcku olizuje čelo. Narození spasitele byla maličkost, o kterou nikdo
neměl zájem. Taková maličkost – a dějiny udělaly kotrmelec. Jako, když
se vám pod kolečko skateboardu dostane malinkatý kamínek a vy letíte po
hlavě na chodník. Nebo jako když se na vás prvně usměje vaše budoucí
manželka. Anebo jako když prvně slyšíte křik vašeho novorozeněte. Z
hlediska dějin je to statistika, pro vás je to světodějný zvrat. A tím byla
právě tahle maličkost v městečku Betlémě, dnes obehnaném zdí. Na tuhle
maličkost v adventu vždy znovu čekáme.
Zpátky k adventnímu kalendáři. Dnes je čtvrtého a já se už smířil s tím,
že letos žádné sladkosti vybalovat nebudu. Nejsem přece děcko, no ne?
Ale nechat se připravit o to dychtivé očekávání a čirou radost, to nechci.
Zvu Vás tedy k tomu udělat si se mnou vlastní adventní kalendář. Advent
a Vánoce nám ukazují, že právě to, co snadno přehlédneme jako
nevýznamnou maličkost, může mít zcela zásadní význam. Soustřeďme se
tedy v letošním adventu na maličkosti. Všímejme si maličkostí! Může to
být cokoli: Milé slovo spolucestujícího v tramvaji. Přebalené dítě. Klidná
snídaně. Nečekané setkání. Sníh. Dobrá zpráva v novinách. Co je pro
jednoho banalita, pro druhého má velkou cenu. Navrhuji, abychom si
každý večer před spaním prošli uplynulý den a vzpomněli si na jednu
maličkost, kterou bychom běžně přešli bez zvláštního povšimnutí.
Můžeme si ji napsat do mobilu nebo na papír. Můžeme o ní povědět
blízkým. A nezapomeňme za ni poděkovat Pánu Bohu. Každý den jedna
maličkost. Každý den jedna radost. Čtyřiadvacet maličkostí, to je jedna
velká radost! Když si je na Štědrý večer znovu přečteme, uvidíme, za jak
velké věci můžeme být vděční.
Buďme vděční za maličkosti. Maličkosti mohou měnit život.
Maličkost v chlívě změnila dějiny světa! Radujme se, veselme se, chválu
vzdávejme!
Za sbor ČCE v Praze 4 – Braníku Michael Pfann, vikář

