
BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 1/00

OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:00; modlitební chvíle: 8:00
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00 Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00 - 19:00
Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené):
Po a pá 9:30 - 11:30, st 17:00 - 18:00

Adresa sboru:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 4446 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Skupinky

Skupinka u M. & K. Mazných, každé pondělí od 17:30

Skupinka u J. & J. Horálkových, každé úterý od 18:15

Skupinka střídavě u Ceplových a Bedrníkových, čtvrtek od 18:30

Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, koordinátorem je Egon Čierný jr.

Návštěvníci jsou vítáni, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.

Inzerát

P-LAB a.s., obchodní firma se sídlem na Vinohradech (Praha 3) hledá:
- samostatnou (-ého) účetní (-ho)
- skladnici / skladníka (ŘP B vítán)
- vyučenou prodavačku (zkrácený úvazek)
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Snažíme se pracovat jako tým založený na individuální odpovědnosti, pružnosti a dobré komunikaci, 
zaměřený na spokojenost zákazníka.
Informace: Zuzana Bedrníková, tel. 02/71732202, 71730800 (příp. domů 02/44910095)

Události ve sboru

Dne 1.1. 2000 zemřela ve věku 85 let sestra Vilemína Prosková

Výkonná redakce Brány hledá

spolupracovníka na grafickou úpravu časopisu.

Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 1. číslo roku 2000.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá, Jana Kusáková
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE.
[Převod do HTML: Michal Mazný a Michal Jungmann.]

NA ÚVOD

Vážení čtenáři,

chtěla bych úvodem tohoto čísla poděkovat všem, kteří již do redakce odevzdali vyplněnou anketu. 
Její vyhodnocení ponecháváme do dalšího čísla, protože jsme zatím dostali poměrně málo odpovědí. 
Prosíme vás, kteří jste tak ještě neučinili, abyste vyplněné lístky odevzdali nejpozději do uzávěrky 
dalšího čísla (předběžně 20. 2.).

- Jana Kusáková

EKUMENA

Bohoslužby v katedrále

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdyby se náš sbor shromáždil k bohoslužbě na nějakém 

Page 2 of 10BRÁNA 1/2000 - TEXT

01.03.2021file:///C:/Users/Jaroslav/AppData/Local/Temp/PDF24/ebb_277042546_2155154197_...



neobvyklém místě? Třeba přímo v katedrále na Pražském hradě? Pokud ano, pak vás možná bude 
zajímat iniciativa manželů Jůzových, kterou vám přiblíží následující dopisy.

Otec arcibiskup, primas český,
Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk
Praha - Hradčany

Praha - Třebonice, v Adventu 8. prosince l999

Vážený Otče arcibiskupe !

Obracím se na Vás s prosbou, k níž se osměluji, protože si vážím Vašeho kroku, když jste letos k 8. 
listopadu důstojně uložil tělesné pozůstatky protestantských obětí bitvy na Bílé hoře.

Patřím s ženou Evou a ročním synkem Šimonem ke sboru Církve českobratrské evangelické v Praze 
- Braníku. Eva je ze starého bratrského rodu z Valašska, mají v rodině tři sta let vodní právo a o sto 
let déle Kralickou šestidílku, schovávanou kdysi ve stromě. Ve vesnicích Eviných předků vyrostly 
první toleranční kostely a školy, staříček byl písmák a laický kazatel, tatínek presbyter.

Přesto naše rodina považuje katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě také za svůj 
hlavní chrám této země, a jdeme tam, když Otec Tomášek vyhlašoval Desetiletí duchovní obnovy, 
když sloužil mše ke svatořečení Anežky a Te Deum za prezidenta Havla, když se na poslední chvíli
osazoval náhrobník sv. Vojtěcha, když jdeme Hradem v čase bohoslužby nebo se jen podívat do 
Svatováclavské kaple.

Hodně přátel naší rodiny jsou dobří katolíci a ve dvou katolických rodinách jsme šli dětem za 
kmotry. Živelný český ekumenismus jsme názorně pochopili, když branický sbor hostil amerického 
pastora a ptali jsme se ho, jestli podobně jako náš evangelický sbor chodí se svými farníky na
přátelské návštěvy a společné bohoslužby do vedlejšího kostela k bratrům katolíkům, a oni zase 
naopak ke společné Večeři Páně u bratrů evangelíků? - Americký pastor udiven řekl, že jej 
nenapadlo, že by mohl znát bratry a sestry z odlišných církví - a my jsme nahlédli hlubokou a živou
potřebu zdejších křesťanů překonat a překlenout rozdíly, která prýští nepochybně i z draze zaplacené 
zkušenosti náboženských sporů a válek.

Vážený Otče arcibiskupe, Vaši a naši církev už spojují svazky pracovní a osobní, uznáváme si 
navzájem křest, máme katolickou a protestantské teologické fakulty na Universitě Karlově. V Církvi 
českobratrské evangelické váží demokraticky můj jeden hlas člena sboru stejně jako hlas presbyterů 
(členů staršovstva) a také jako hlas bratra faráře a seniorů církve. Proto Vás za naši rodinu smím jako
řadový věřící poprosit, jestli byste mohl zauvažovat v duchu přítomného porozumění o možnosti 
symbolicky darovat českým a moravským evangelíkům společné bohoslužebné užívání katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha spolu s Vaší Církví katolickou.

Vím, vážený Otče arcibiskupe, že se v katedrále čas od času koná mimořádná ekumenická 
bohoslužba, např. na Nový rok. Jde mi ale o jednodušší a pokročilejší možnost, pro kterou přitom 
netřeba obtížně hledat administrativní konstrukci - právě proto, že Vás o tuto možnost prosím jako 
řadový věřící: Prosím Vás, Vážený Otče arcibiskupe, abyste symbolicky našemu jednotlivému
evangelickému sboru, nejmenšímu článku naší církve, poskytl katedrálu pro jednotlivou bohoslužbu
- v čase, který by nerušil rozvrh kapituly. A kdybyste vyslyšel mou pokornou prosbu, oznámil bych 
to staršovstvu našeho sboru. Staršovstvo by hlasováním přijalo Vaše laskavé pozvání, pověřilo by 
bratra faráře sloužením této bohoslužby a pozvalo by na ni při obvyklé nedělní či sváteční 
bohoslužbě členy sboru.

Sešli bychom se i beze všeho dalšího organizování asi v hojném počtu, v jakém se scházíme, protože 
jsme dosti živý sbor (chtěl bych se Vám zmínit o každoroční nové vánoční divadelní hře z dějin 
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spásy, ve které vystupuje většina dětí - kolem sedmdesáti - branického sboru a kterou poslední roky
pravidelně poctil návštěvou Otec biskup Škarvada, a proto si Vás na letošní hru také do našeho 
dřevěného branického kostela dovoluji pozvat).

Po tomto Vašem symbolickém daru - prvním učiněném kroku, který by znamenal něco osobně 
významného a konkrétního pro české a moravské evangelíky - by pravděpodobně pokračoval
přirozeně pomalý vývoj i zvyk občasného bohoslužebného užívání katedrály evangelickými 
církvemi, které mi nepřísluší předjímat, neboť "Duch vane, kam chce".

Ze srdce Vám, vážený Otče arcibiskupe, děkuji za pozornost, kterou jste věnoval tomuto návrhu a za 
Vaše zamyšlení nad ním.

V úctě a lásce, upřímně a s pomocí Boží
Váš prosebník Michal Jůza se ženou Evou
(s nimiž jste přátelsky hovořil na recepci u pana prezidenta dne 28. října l999)

Hrnčíři Eva & Michal Jůzovi
Třebonice čp. 26
155 00 Praha 5

Odpověď z arcibiskupství pražského

ze dne 29. 12. 1999

Vážení manželé Jůzovi,

z pověření pana kardinála Miloslava Vlka srdečně děkuji za Váš dopis a odpovídám na něj.

Vaše touha po viditelné jednotě Božího lidu, která jakoby podtrhovala slova Vašeho dopisu, 
potvrzuje naději, kterou jako křesťané chceme stále vyznávat. I Váš vyslovený vztah k pražské 
katedrále výstižně vyjadřuje návrat k tomu, co katedrála tehdy - budovaná ve své době jako chrám a 
symbol Toho, který je Alfou a Omegou celého, nerozděleného společenství, každého jednotlivého 
člověka - představovala. Panu kardinálovi - jak se osobně veřejně vícekrát vyjádřil - velmi leží na 
srdci vztah lidí ke katedrále, a to i těch, kteří se viditelně nehlásí k žádné církvi, a rozhodně ji
nechápe jako úzký symbol a vlastnictví jedné skupiny křesťanů, ale naopak jako chrám, který náleží 
celému národu. Váš osobní příklad pak s Boží pomocí jistě může toto chápání vztahu ke katedrále 
podpořit.

Pokud by Vaše osobní snaha podnítila ve Vaší církvi zrod nějaké aktivitiy již určité, konkrétní 
podoby, je možné se, kromě pana kardinála, obrátit například na pana biskupa Jaroslava Škarvadu, 
který je proboštem katedrální kapituly, i na pana biskupa Václava Malého, kterému v jeho 
biskupském úřadu zvláštním způsobem leží na srdci ekuména.

Na prahu Jubilejního roku Vám upřímně přeji, aby vše, co budete pravdivě a upřímně "konat ve 
jménu Pána Ježíše", nacházelo otevřená a vnímavá srdce i ochotné ruce.

Vše dobré !
Mgr. Anna Černá
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Evangelické bohoslužby ve svatovítské katedrále - slovo z 
mládeže

"Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, 
které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my." (Jan 17,11 - Ježíšova modlitba za učedníky)

Měli jsme velkou radost, když jsme na pondělní mládeži slyšeli o iniciativě rodiny Jůzových. Rádi 
chodíme na ekumenická shromáždění u sv. Prokopa a myslíme si, že evangelické bohoslužby ve 
svatovítské katedrále by byly krásným pokračováním toho, co se u nás děje.

Věříme, že nás Kristus vede k hlubšímu společenství s ostatními bratry nejenom v naší čtvrti, ale i 
napříč dějinami. Vstřícný krok kardinála Vlka je podle našeho názoru v dějinách naší země 
výjimečný, a zároveň je v souladu s vanutím Ducha v českých zemích.

Proto bychom rádi vyzvali náš sbor k přijetí takto podané ruky. Z naší rozmluvy na mládeži vyplynul 
ještě další, konkrétní návrh: dovolujeme si předložit k úvaze, navrhnout katolickým bratřím, aby se 
tyto bohoslužby uskutečnily na Bílou sobotu. Myslíme si, že projevit viditelnou jednotu těla církve 
právě v den, kdy si celá církev připomíná vzkříšení těla Kristova, by bylo dobrým znamením toho, 
oč nám všem jde.

- Z PONDĚLNÍ MLÁDEŽE 24.1.2000 ROBERT ZIKA, MONIKA ROSENBACHOVÁ, MILOŠ 
F. PECHAR, MILAN ŘEZNÍČEK, DANIEL JEŽ, JARMILA ŠMÍDOVÁ, PETRA DUBINOVÁ,
EVA BURJÁNKOVÁ-DUSOVÁ, JAN A. DUS.

STARŠOVSTVO

Zápis ze 603. schůze staršovstva konané dne 10. ledna 2000

Přítomni: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Prosek, 
Wurst, Žilka, Žilková, Horálek, na část jednání Skuhrová

- Vzdělavatelná část: bratr farář hovořil o kapitole "Proč se Bůh skrývá?" z knihy Jana Pavla II. 
Překročit práh naděje.

- Sestra Skuhrová, kurátorka sboru ve Hvozdnici, který je administrován z Braníka, informovala o 
situaci ve hvozdnickém sboru, o plánovaných stavebních úpravách a o zamýšleném obsazení fary
studentským farářem.

Staršovstvo pověřuje bratra kurátora Novotného, aby se obrátil na synodního seniora se žádostí, aby 
studentský farář, pokud bude bydlet ve Hvozdnici, měl alespoň částečný pracovní úvazek v 
hvozdnickém sboru, a dále, aby fara i v budoucnu byla otevřena pro krátkodobé pobyty a setkávání
skupin mládeže z ostatních pražských sborů.

- Kontrola zápisu z prosincové schůze staršovstva:

- Ekumenických bohoslužeb, které se konaly v katolickém kostele v neděli 19. prosince, se 
zúčastnilo víc členů našeho sboru než bývá obvyklé při společných bohoslužbách konaných ve 
čtvrtek. Bylo by dobré, kdyby byl k dispozici text liturgie, aby se i nekatolíci mohli aktivně 
zúčastnit. Br. Horálek rozmnoží text nicejsko-cařihradského vyznání víry. Pořadatelé ekumenických 
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bohoslužeb by se měli vyhnout pasážím, ke kterým se účastníci ostatních církví nemohou z
věroučných důvodů připojit.

- 6. ledna byla v katolickém kostele provedena branická vánoční hra.

- Za kalendáře, které malovaly děti z nedělní školy, se vybralo 4.000 Kč. Částka byla poslána na 
stavbu hospicu pro děti s onkologickým onemocněním.

- Projednán návrh Kristýny Plhákové, aby začátek bohoslužeb byl posunut na pozdější dobu. 
Staršovstvo se kloní k 9,30 hod. Členové sboru budou při nedělních ohláškách vyzváni, aby 
uvažovali o této změně. O začátku bohoslužeb rozhodne sborové shromáždění.

- Z. Kučerová přečetla pokladní zprávu za prosinec 1999.

- Bratr kurátor informoval o korespondenci od Synodní rady:
a) Informace o celocírkevních sbírkách vypsaných pro rok 2000
b) Informace o kursech pro mládež (upozornění na kursy bude na nástěnce, podrobné informace v 
kanceláři).

- Bratr farář dává ke zvážení možnost změny ve vysluhování svaté večeře Páně : zda by neměla být 
vysluhována častěji, ev. každou neděli (viz str. 813 evangelického zpěvníku) a zda by neměly být 
používány hostie místo chleba. O těchto eventualitách je třeba delší dobu uvažovat a hovořit.

- Bratr farář informoval o slavnosti vztyčení smírčího kříže v Jičíně, při které byl oceněn podíl 
historických studií Noemi Rejchrtové na rozšíření ekumenických vzahů mezi protestanty a katolíky.

- Zapsala: R. Černá

ZE SBORU

Branický dorost

Co je to vlastně dorost?
Dá se říci, že je to oddíl s duchovní náplní a otevřeností navenek. Naším hlavním záměrem je 
pravidelná (nebo častější) možnost společenství pro děti, které vídáme pouze na táboře, popř. při 
nácviku vánoční hry, jejich kamarády a kamarády jejich kamarádů, zkrátka pro každého ve věku od 
9ti do 15ti let, kdo by měl zájem.

Chceme usilovat o udržování a utužování stálých vztahů s páteční mládeží a sborem vůbec, aby tak 
odrostlé děti měly i nadále možnost společenství a zapojení se do života církve.

Jak vypadá schůzka?
Na začátku si povídáme a zpíváme písničky, pak se modlíme. Potom hrajeme hry a po nich je 
duchovní program. Po programu si pak zase hrajeme, nebo zpíváme, malujeme si, něco vyrábíme a 
nebo se něco učíme. Na konec hodnotíme schůzku a modlíme se.

Snažíme se o to, aby duchovní programy vedly děti k poznání osoby Pána Ježíše, pochopení, co to 
znamená být křesťanem, a tak se dokázaly samy a svobodně rozhodnout a na svých rozhodnutí stát.
Jsou uspořádány do čtvrtletních celků, ve kterých mají jednotlivé programy určitou návaznost, ne 
však natolik, aby vyžadovaly pravidelnou účast.
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Současný cyklus je na téma Ježíš a já. Hledí na Ježíšovo člověčenství, na to že také rostl a žil jako 
každý z nás, že zná naše situace a rozumí nám a že skrze jeho život popsaný v Bibli se lze mnohému 
naučit. Hlavním podkladem jsou vybrané části Lukášova evangelia.

Roční náplň by měla vypadat tak, že se tedy scházíme každé úterý v 17.00 - 19.00 hod. (z toho 1x 
měsíčně mimo Braník, např. si půjdeme zahrát volejbal), 1x měsíčně budeme podnikat půl či 
celodenní výlety, časem společný víkend a pravděpodobně spolu v budoucnu budeme trávit jarní či
pololetní prázdniny, společně se zúčastníme letního tábora, Velikonoc a podzimek vedených 
Michalem Jungmannem, možná též Vánočních hor s Egonem Čierným.

Dorost je momentálně veden tříčlenným týmem, ve kterém má každý své místo a funkci podle toho, 
jak nás Pán obdaroval a povolal:

Kamila H. - hlavní vedení, duchovní náplň, pastorace, výtvarná a dramatická činnost

Jožka Sýkora - hry, organizace výprav, tábornické dovednosti a znalosti

Martina S. - hudba a zpívání, finanční záležitosti, výpomoc Jožkovi

(Michal Jungmann - maskot)

Jak to vlastně všechno vzniklo?
Myšlenka dorostu zaznívala v kruzích mládeže už hezkou řádku let, a také se objevilo spoustu 
sourozenců, kteří měli jakýsi pocit, že by se s tím mělo něco dělat. Proč se tedy nedělalo?To jsme se 
také ptali. A odpověď je jednoduchá - nebyl ten správný čas. Pán s námi měl ještě moc
práce.Mezitím se různě pozměnila sestava a počet lidí, kteří měli zájem spolupracovat, mnoho jich 
odpadlo z rodinných důvodů. Stále jsme čekali, až nám Pán ukáže toho charismatického člověka, 
který bude stát v čele a tak trochu jsme přitom neustále pokukovali po Michalovi Jungmannovi (v 
posledním roce nám však již bylo více než jasné, že by to se svým rodinným i pracovním vytížením 
nezvládal. On to o sobě věděl už dávno.)

Během posledních letních prázdnin ke mně začal Bůh trochu víc mluvit. Nebylo to nic konkrétního, 
ale cítila jsem, že dokončuje tu naši hlavní proměnu a že je nejvyšší čas začít něco dělat. Mluvila 
jsem tedy s pár lidmi, o kterých jsem jasně věděla, že by to dílo chtěli dotáhnout do konce. (Myslela 
jsem, že tohle je ten můj hlavní úkol - být jakýmsi nakopávačem.) A tak koncem září jsem stáli tři 
jako vedoucí budoucího dorostu - já, Jožka a Martina Sýkorovi. Bylo před námi mnoho věcí, které 
bylo třeba promodlit, promyslet a vyřešit. Mimo jiné i to, zdali zůstaneme jako naprosto rovnocenný 
tým, či zda se ujmu oficiálního vedení (to obnáší nést hlavní zodpovědnost před Bohem a sborem, 
být kontaktní osobou a zajišťovat určitou koordinaci týmu), což by mnohé věci usnadňovalo. 
Zezačátku jsem z toho musela vycouvat, neboť jsem si byla vědoma určité slabiny v sobě samé a
věděla jsem, že by to nebylo dobré. Avšak během následujících dvou měsíců na mě Bůh velice 
konkrétně a cílevědomě pracoval i v této věci a nakonec mi jasně ukázal moje místo. Třebaže jsem 
už dávno znala pojem "správný Boží čas", tak teď jsem ho mohla naplno zažít. Během dvou měsíců
ve mně Bůh proměnil to, s čím jsem bojovala už roky. Při pomyšlení na sebe jako na vedoucí 
dorostu mě už nezaplavuje hrdost a pýcha, ale neskonalá vděčnost.

A tak v polovině října byl každý z nás zase o veliký kus připravenější a mohlo tak vzniknout i 
jasnější rozdělení kompetencí (viz výše) a na prosincovém staršovstvu již bylo možné vystoupit s 
konkrétními údaji a představami. Ze strany staršovstva bylo vše přijato velmi kladně a byla nám
přislíbena plná podpora, což pro nás bylo velmi důležité a jsme za to moc vděční.

Děkujeme vám všem, kteří za tímto dílem také stojíte a podporujete ho svými modlitbami. Modlete 
se prosím, za ty děti, které už na schůzky chodí, za ty, které ještě ne, i za nás.
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V současné době (23.1.) máme za sebou dvě schůzky, kam přišlo celkem 7 dětí (všechny míní v 
docházení pokračovat) a další 4 účast přislíbily.

Jsme si vědomi toho, že jsou mezi vámi tací, kteří by rádi přispěli k dílu a nějak s námi 
spolupracovali (ať už přímo ve vedení či jinak) a rádi vaši pomoc přijmeme. Dejte nám o sobě vědět.

Všechny připomínky a nápady směřujte prosím na mou osobu, postarám se o to, aby se dostaly dál.

- Kamila Hamerníková

O našem sboru a Internetu

Mnoho lidí má doma nebo v práci počítač. Většina z nich má přístup na Internet, což je mezinárodní 
počítačová síť obsahující informace všeho druhu. Zjistíte tam zprávy ze světa, jízdní řády, přehled 
kulturních pořadů, texty písní, mapy, odborné články na jakékoliv téma - prostě všechno možné. 
Pomocí speciálního programu (tzv. prohlížeč) rychle najdete a přečtete si, co vás zajímá.

Nemusíte jen přijímat informace od druhých, můžete přispět i vlastními. Nejjednodušší způsob, jak o 
sobě dát vědět, je založit si tzv. internetovou stránku. Jde o soubor textů a obrázků, kterým sdělujete 
světu, co máte na srdci, a který si pak mohou všichni přečíst. Svoji stránku mají obvodní úřady, ale i 
erotické salóny, dobročinné nadace i pochybné existence. Podobně jako telefon, je i Internet dnes
samozřejmým a vynikajícím informačním médiem, které se dá využít i zneužít.

Svoje stránky mají i církve (např. evangelické i katolické) a náš sbor není pozadu. Stačí, když v 
prohlížeči na počítači napíšete www.mujweb.cz/www/ccebranik (tzv. internetová adresa), stisknete 
klávesu Enter a po chvíli vidíte obrázek našeho kostela, základní informace o sboru a odkazy na
kázání, čísla časopisu Brána a konfirmační cvičení, což si vše můžete z obrazovky přečíst, případně 
vytisknout. K čemu to je? Jednak je to misijní nástroj - kolega se zajímá, kam to v neděli chodíte, vy 
mu řeknete internetovou adresu a on si to pěkně v klidu přečte. Nebo někdo se zajímá o kázání, tak 
mu ho na počítači vytisknete. Dále je to zdroj textů, které požadujeme a občas nejsou k mání -
nedělní kázání (jsou tam od prosince 1999 včetně), časopisy Brána (od čísla 1998/6) a osnovy 
probíhajících konfirmačních cvičení. A konečně - je to dnes určitá společenská zvyklost, aby se
organizace prezentovala na Internetu.

Internetová stránka našeho sboru je od 17.11.1998 uložena u české organizace "Můj Web", která 
zajišťuje její zpřístupnění v rámci celosvětového Internetu. Nechce sice zato žádné peníze, ale 
vyhradila si právo přidat na tuto stránku komerční reklamu. To je vada na kráse, neboť stránka se 
seriózním obsahem zakončená např. slovy (pokaždé jiná reklama) "Kupte si naše pneumatiky!", 
nevypadá nejlépe. Snad se nám v budoucnu podaří najít provozovatele, u něhož se to obejde bez 
reklamy. Pak se ovšem změní i internetová adresa, o čemž dáme vědět.

Je to tedy tak, že v neděli nebudeme muset chodit do kostela, ale pustíme si bohoslužby na počítači? 
Stačí onomu zajímajícímu se kolegovi říct pouze "www.mujweb..." atd? Ducha svatého nikdy 
nenasimulujeme a Boží lásku žádným multimediálním způsobem ani virtuální realitou nenahradíme,
čímž pokládám tyto otázky za zodpovězené.

- Michal Mazný

(další informace u autora nebo Michala Jungmanna)
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SBOROVÁ DOVOLENÁ

Milí bratři a sestry všech věkových kategorií!

Staršovstvo bránického sboru Vás srdečně zve na společný týdenní pobyt v rekreačním středisku 
naší církve "SOLA GRATIA" v Bystřici pod Hostýnem.

Termín: odjezd v sobotu 12. srpna dopoledne od našeho kostela; příjezd v sobotu 19. srpna tamtéž

Doprava bude zajištěna autobusem, který nás přepraví tam i zpět, příp. na výlety do okolí. Dopravu 
hradí sbor.

Uvažovaný počet účastníků je 45 osob

Ubytování:
- jednak v hlavní budově, kde jsou 2,3 a 4-lůžkové pokoje včetně WC a sprchy

- jednak v letním pavilonu, který je určen pro ubytování mládeže a pro rodiny, které se spokojí s 
nižším komfortem; WC a sprchy jsou společné, zvlášť muži a ženy

Cena za týdenní pobyt: vč. polopenze / vč. plné penze
v hlavní budově:
děti do 4 let: zdarma
děti od 4 do 10 let: 1.155,- / 1.330,-
děti od 10 do 12 let: 1.330,- / 1.610,-
dospělí: 1.680,- / 2.030,-

v letním pavilonu:
děti do 4 let: zdarma
děti od 4 do 10 let: 490,- / 700,-
děti od 10 do 12 let: 700,- / 910,-
dospělí: 1.190,- / 1.330,-

Staršovstvo počítá s tím, že u sociálně slabých členů sboru poskytne finanční příspěvek.

Přiloženou přihlášku odevzdejte laskavě co nejdříve, nejpozději do konce února, ve sborové 
kanceláři nebo přímo ses. Kučerové.

Nyní stručná informace o vybavení střediska a nabídce výletů:

Budovy střediska obklopuje lesopark o rozloze 3 ha, jehož pohodlné cesty zvou k procházkám či 
posezení v lese. V areálu je ohniště na táborák, antukové hřiště, dětské pískoviště a nedaleko i 
koupaliště. V sousedství je za úhradu možno využít služeb masáží, vodních lázní a tenisového kurtu. 
Bohaté možnosti má pěší turistika na kratší i delší trasy a mimořádná je nabídka výletů do okolí,
např. prohlídka Holešova s významnou synagogou, Kroměříže s jedinečnou obrazárnou a malebnou 
zahradou, návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, hradu Helfštýna, 
zoologické zahrady a zámečku v Lešné, aragonitových jeskyní v lázních Teplice nad Bečvou a tak
dále.

Především se chceme těšit na setkání se sborem ve Velké Lhotě, působišti Jana Karafiáta a nyní 
Pavla Křivohlavého, odchovance našeho sboru. Rovněž uvažujeme o návštěvě sboru ve Valašském 
Meziříčí, kde nyní žije rodina naší emeritní kurátorky Věry Jelínkové.
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Na závěr tlumočím naději staršovstva, že tato akce napomůže ke sblížení členů našeho obecenství, 
od nejmenších po nejstarší, k prokazování bratrské lásky a vzájemnému sdílení v radostech i 
strastech života.

Zváni jsou nejen členové sboru, ale i Vaši příbuzní či přátelé mimo náš sbor, které chcete na tento 
pobyt přizvat.

- Jménem staršovstva všechny srdečně zve Zdena Kučerová

Přihláška

Jméno a příjmení: (tiskacím písmem)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Objednávám pobyt: (nehodící se škrtněte)
v hlavní budově vč. polopenze ANO NE
v hlavní budově vč. plné penze ANO NE
v let. pavilonu vč. polopenze ANO NE
v let. pavilonu vč. plné penze ANO NE

Kontaktní adresa:

Telefonní spojení:

Vlastnoruční podpis objednatele:

PÍSEŇ

Řekni Pánu

složil: Jiří Černý 1994

1. Řekni Pánu: Tady jsem, pošli mne, jsem připraven.
2. Řekni Pánu: Dávám vše, co jsem, vše co mám.
3. Řekni Pánu: Chci být Tvůj navěky, jenom Tvůj.
4. Řekni Pánu: Amen, aleluja, amen.

[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]
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