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Ef. 4 
 

Úvaha Rut Nývltové na mimořádné poradě staršovstva, na níž jsme se zamýšleli nad 
některými body programu sborového shromáždění koncem března: 
 

Při přípravě této úvahy mi byla vodítkem Pavlova epištola k Efezským. 
Společenství sboru, a tedy i sboru branického, je jakýmsi vyústěním toho, když slovo 

Boží oslovuje jednotlivce a ti pak tvoří společenství – tedy ne jakoukoli společnost. Sbor 
je nesamozřejmým darem, vzájemně se nevybíráme podle sympatií, ale jsme si  navzájem 
darovaní. Pořád ale zůstáváme jednotlivými lidmi se všemi dobrými i méně dobrými vlast-
nostmi. A to je ten úžasný zázrak Boží milosti, že to všechno - církev, sbory – ještě vůbec 
drží pohromadě. Bylo by krásné, kdybychom byli jedné mysli, ale na druhé straně  by  to 
snad  ani nebylo normální. A právě v té různosti postojů a názorů se projeví, nakolik jsme 
už prostoupeni Božím duchem. 

Tak to jsem zatím mluvila já a na závěr nechme promluvit apoštola Pavla: Hněváte-li 
se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Z vašich úst ať nevyjde ani 
jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by  pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům 
přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vy-
koupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s  tím i každá 
špatnost: buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh 
v Kristu odpustil vám. 
 

 
 
1) Rut Nývltová – krátké biblické zamyšlení  
2) Na začátek jednání se dostavil br. Milan Řezníček, který odjíždí na krátkodobý pra-

covní pobyt v komunitě IONA. Bratr kurátor mu blahopřál k ukončení  studia na 
ETF a poděkoval mu za práci, kterou udělal pro náš sbor. 

3) Úklid kostela budou provádět manželé Michal a Magda a  Slabých. 
4) Zájezd do Dittersdorfu ve dnech 3.-4. března bude zrušen, jelikož se přihlásilo pouze 

7 účastníků.  J. Holý byl pověřen, aby o této situaci informoval sbor v Dittersdorfu a 
současně  jej pozval na návštěvu v Braníku  na podzim t.r.  

5) Br. kurátor se sestrami Nývltovou a Kučerovou navštívili Synodní radu. Se synod-
ním seniorem jednali o otázce nutnosti opakované volby faráře. Vzhledem k tomu, 
že br. Luděk Rejchrt již dosáhl důchodového věku, je třeba jeho volbu každoročně 
opakovat. 

 

Zápis z mimoøádné schùze staršovstva 
26. února 2007 

společenství sboru 



Brána 03/2007  3 
 

- Při následném  jednání se seniorátním výborem bylo dohodnuto, že volba se usku-
teční v rámci sborového shromáždění dne 25. března 2007. Výkonem volby byl za 
seniorátní výbor pověřen br. Daniel Heller. Br. farář nebude na tomto shromáždění 
přítomen, kázání bude mít bratr kurátor Pavel Novotný. Volební shromáždění bude 
ohlašováno od 11.3. Seznam členů sboru s hlasovacím právem bude k nahlédnutí 
ve sborové kanceláři. Poté byly projednány technické otázky volby – kontrola se-
znamu, příprava skrutátorů, voleb. lístků, zápis. 

- 23.9. bude v Braníku vizitace, které se zúčastní  seniorka pražského seniorátu. Lý-
die Mamulová a br. Heller. Kázat bude L. Mamulová. Po bohoslužbách bude po-
hovor se staršovstvem. 

 

 
 
1) Tábor Pecka se letos uskuteční  v termínu 28.7. – 11.8. opět pod vedením Michala 

Jungmanna. Staršovstvo souhlasí, aby Michal rozeslal rodičům dětí, které se tábora 
zúčastňují, pozvánky spolu s prosbou o finanční příspěvek na opravu stanů.  

2) Na základě nabídky Městské části Praha  4 byla odeslána žádost o příspěvek na 
následující práce plánované na rok 2007: nátěr střechy kostela a plotu – Kč 80 tis., 
ozvučení kostela – Kč 70 tis., zřízení zvukové izolace mezi malým sálem a prosto-
rem kostela – Kč 50 tis. 

3) Příprava sborového shromáždění Projednány návrhy na zapisovatelku, verifikátory, 
revizory. Přečteny došlé zprávy za odrost, skupinky, dorost, mládež. Odsouhlasena 
zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2006, kterou vypracoval br. kurátor. 

4) Schválena účetní závěrka za rok 2006, projednán návrh rozpočtu na rok 2007 – 
návrh bude elektronicky odeslán členům  staršovstva k připomínkám (do 
21.3.), odsouhlasena provedená inventarizace majetku a závazků k 31.12.2006. 

5) Zd. Kučerová přečetla pokladní  zprávu za únor – zpráva odsouhlasena. 8.4. bude 
vykonána sbírka na Hlavní dar lásky,  v červnu bude sbírka na Diakonii a solidaritu 
sborů. 

6) Staršovstvo odsouhlasilo příspěvek Kč 10.000 Kalichu na vydání knížky L. Rejchrta 
Srozumívání. 

7) Rut Nývltová informovala o přípravě Branického komorního souboru na předveli-
konoční večer hudby a slova, který  se uskuteční v našem kostele ve středu  4. dub-
na. 

 

Zápis z bøeznové schùze staršovstva 
12. bøezna 2007 

 Brána 03/2007 4 
 

 
 
V dnešním článku bych se ráda vrátila 

k tomu předešlému (lednovému) - tj. ke 
službě. A zároveň začala s tématem velmi 
důležitým, leč pro mnohé kontroverzním - 
Duch svatý. Jak to jde dohromady? Cel-
kem jednoduše. K práci většinou potřebu-
jeme nějaké nástroje, nějaké vybavení. K 
duchovní práci potřebujeme vybavení 
duchovní. Pán Ježíš zasliboval učedníkům, 
že jim pošle 

Ducha svatého, až odejde (J 14,15-26; 
J 15,26; J 16,5-15). Dokonce říká, že je 
lepší, aby od nich odešel, protože pak bude 
moci Duch svatý přijít (J 16,7). Mluví o 
něm jako o Přímluvci, jako o někom, kdo 
nás bude učit, kdo nám bude připomínat 
Ježíšova slova, kdo bude o Ježíši vydávat 
svědectví. Na konci Lukášova evangelia 
Pán Ježíš říká: "Hle sesílám na vás, co 
slíbil můj Otec; 

zůstaňte ve městě, dokud nebudete vy-
zbrojeni mocí z výsosti." (L 24,49). Mys-
lím, že se zde hovoří o Letnicích (tj. seslá-
ní Ducha svatého). Potom totiž měli učed-
níci odvahu začít hovořit o Ježíši s ostat-
ními lidmi. Navíc Petrovo kázání (Sk 2) 
bylo velmi mocné, když se po něm obrátilo 
3000 lidí. 

Zde zajisté pracoval Duch svatý. A 
rovnou začal učedníkům (a pak i dalším) 
rozdávat svoje dary - jistým způsobem 
nástroje naší služby. K těm bych se vrátila 
později. Protože důležitější je dárce, než 
dárky. 

Ducha svatého potřebujeme jako děti 
Boží všichni. Laicky bych řekla, že právě 
skrze Ducha svatého s námi Bůh komuni-
kuje. Duch svatý nás utěšuje (J 14,26), 
dává nám sílu (Sk 1,8), radost, pokoj (Ř 
14,17). Vyučuje nás - osvětluje nám Pís-

mo. Připomíná nám v pravý čas slova Boží 
(J14,26). Je to někdo, koho můžeme za-
rmoutit (Ef 4,30), koho můžeme uhášet 
(odhánět od sebe) (1Tes 5,19). Je to též 
někdo, kdo se námi rozhodně nenechá 
manipulovat (1K 12,11). Usilujme všichni 
o společenství s Duchem svatým. Stojí to 
za to. 

Duch svatý se projevuje i viditelněji. 
A to hlavně skrze své dary. I o ty je dobré 
usilovat, modlit se za ně, prosit o ně - pro 
společenství i pro sebe. Ovšem Duch svatý 
je rozdává, jak sám uzná za vhodné (1K 
12,11). Ale měl by tu být zájem z naší 
strany. 

O letnicích jsou zmiňované tzv. jazy-
ky. Tehdy to zřejmě bylo nějak tak, že 
možná každý z učedníků dostal nějaký 
jazyk okolních národů, aby jim všichni 
mohli rozumět. Kde by se ostatně rybáři 
naučili tolika jazykům? Ovšem to nezna-
mená, že dnes už dar jazyků nemá význam. 
Za prvé se i dnes můžete dostat do míst, 
kde se prostě nedomluvíte (misionáři mezi 
národy, jejichž jazyk se ještě 

nezná), nebo si nás Bůh může použít k 
promluvě jazykem, který neznáme. Pak je 
celkem jasné, že to, co říkáme v Duchu, a 
někdo jiný to přeloží, je od Boha. Pak se to 
vlastně může rovnat proroctví. 

Totéž platí o výkladu jazyků. Ovšem 
dar jazyků se asi nejčastěji vyskytuje ve 
formě, které rozumí jen Pán sám. K čemu 
to potom je, něco nesrozumitelně povídat? 
V 1K 14,4 se píše, že: Ten, kdo mluví jazy-
kem, buduje sám sebe, avšak ten, kdo pro-
rokuje, buduje církev. Jazyky tedy mohou 
sloužit k našemu budování (celkem užiteč-
ná věc :-)). A za druhé se můžeme jazyky 
modlit za věci o kterých buď nevíme  

O duchu svatém 
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vůbec, nebo toho o nich víme málo - k 
tomu se možná vztahuje tento verš: A tak 
nám také Duch pomáhá v našich slabos-
tech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se 
měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch 
oroduje za nás nevýslovným sténáním. (Ř 
8,26). Jazyky jsou tedy nástrojem hlavně 
modlitebním a budují dotyčného člověka, 
ovšem mohou sloužit i jako proroctví. Mají 
tedy své místo i dnes. 

Tím se dostáváme k dalšímu daru - 
proroctví. Jak už jsme četli výše, proroctví 
buduje církev (v kral. překladu vzdělává). 
Jsou to přímé "vzkazy" od Boha nám. A 
těch je nám také zapotřebí. Mohou mluvit 
do naší konkrétní situace. Pavel dokonce 
píše: Stůjtež o lásku, horlivě žádejte du-
chovních věcí, nejvíce však, abyste proro-
kovali. (1K 14,1). Z toho jasně plyne, že 
proroctví je velmi důležitým darem. Další 
přínos má proroctví i pro evangelizaci: 
Kdyby ale všichni prorokovali a přišel by 
někdo nevěřící nebo prostý, bude všemi 
usvědčován a všemi posuzován. A tak 
budou zjevena tajemství jeho srdce; potom 
padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, že 
Bůh je opravdu mezi vámi. (1K 14,24-25). 
U proroctví je ale ještě jedna důležitá věc - 
mělo by se rozsuzovat (1K14,29; 1Tes 
5,19-22). A zároveň jím nemáme pohrdat 
(1Tes 5,20). 

Pak jsou tu dary, které nám přímo 
mohou pomoci třeba s evangelizací. Na-
příklad slovo poznání (1K12,8). Takovou 
typickou ukázkou by mohl být rozhovor 
Pána Ježíše se ženou u studny. Řekl jí věci, 
které nemohl lidsky vědět. A ona na zákla-
dě toho uvěřila a s ní potom celé město (J 
4,1-42). 

Nebo dar uzdravování. Tady jde pře-
devším o trpící, aby byli zbaveni svých  
 
 

 
bolestí a nemocní svých nemocí. Ale je to i 
mocný nástroj při evangelizaci. Byla to 
opět Ježíšova "metoda". A funguje dodnes. 
Pokud vás někdo uzdraví, jste mu za to 
vděčni, pokud vás uzdraví Bůh, táhne vás 
to k němu. Také je na tom dobře i očima 
nevěřících vidět, jak je Bůh mocný. Učed-
níci také uzdravovali. A případy uzdravení 
jsou známé i z dnešní doby. 

Dar mocných činů též slouží k evan-
gelizaci - třeba chození po vodě (Mt 14,22-
33), utišení bouře (Mt 8,23-27), rozmno-
žení jídla (Mt 14,15-21). 

Pak existují ještě další dary, už možná 
méně nadpřirozené, ale ne méně důležité - 
dar učení, 

 povzbuzování, 
 slova moudrosti, služby, lásky, ví-

ry atd. (Ř 12; 1K 12, 13, 14). 
Dary rozhodně nedostaneme všichni 

všechny - to bychom se pak vzájemně 
nepotřebovali. Každý dostává jiný dar a 
má ho užívat. Ostatně dary Ducha svatého 
pomáhají růstu církve (1K 14,12). 

Zatím jsem psala o nástrojích Ducha 
svatého, ovšem cílem je ovoce. To je to, k 
čemu máme všichni směřovat. Ovocem 
Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, 
zdrženlivost. (Ga 5,22). Duch svatý nás 
proměňuje, když s ním máme společenství. 
A to potřebujeme opravdu všichni. 

Jsem si vědoma toho, že o Duchu sva-
tém by se dalo napsat mnohem víc. Ovšem 
formát článku to neumožňuje. Pokud vás 
téma zaujalo, existují různé knihy (hlavně 
Bible ), z kterých je možno se dozvědět 
více. A pak je nejlepší se s Ním seznámit 
přímo - tak se poznáte nejlépe. Hledejte a 
naleznete - opravdu to funguje. Přeji pří-
jemné a obohacující seznamování. 

 
Klára Mazná
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„Zkusili jsme, že Bùh je dobrý.“ 
 

To bylo motto sborového setkání v neděli 4. března. Dlouho připravovaného, pro 
všechny generace. Iniciátorkou byla sestra Miriam Žilková, ale na přípravě se podílela 
celá řada dalších členů sboru. Záměrem setkání bylo více se navzájem poznat skrze zkuše-
nosti, jak Pán Bůh jedná v našich životech, společně sdílet radost a chválit Pána, zpívat na 
Jeho oslavu písně, konkrétně mluvit o zkušenosti s Ním a děkovat za dary, které pro nás 
připravil.   

Čeho jsme byli svědky? Písní, svědectví, modliteb, povídání pro děti a s dětmi nad 
kresbou stromu jako metafory církve (sboru), scénky mládeže o jejím hledání víry a pojetí 
sboru. A také individuálních rozhovorů s několika dosud neznámými příchozími, kteří 
přišli cíleně na toto setkání. A ještě společného občerstvení, které je v našich stísněných 
prostorách vždycky trochu dobrodružstvím.  

Zpívali jsme hodně a s chutí: „Otevřete brány hradeb kamenných...,“ „Tobě, Pane, 
dík...“,  „Láska Tvá, Bože, stále září...“, „Vzdám celým srdcem svým...“ A ještě mnohé 
další písně.  

Ti, kteří promluvili, byli z různých generací. Michal Slabý, Zdena Mrázková, Jiří Ho-
lý, Jakub a Jitka Čierní, Pavel Kukačka, Jan Winkelhöfer, Marta Křivohlavá. Jejich sdělení  
vyvolávalo různorodé reakce - dojímalo, někdy vhánělo slzy do očí, vzbuzovalo pokoj, ale 
i vyvolávalo úsměv a veselí. Osobní výpovědi odrážely tak rozmanité zkušenosti - poznání 
Jeho milosti, odvrácení se od sboru a kritičnost k církvi, vyslyšené modlitby, hledání ro-
dinných evangelických kořenů, obavy z nemoci a smrti, vděčnost za sílu, dík  za uzdrave-
ní, radost z lásky, štěstí z nalezení životního druha, touhu poznat Jej; navzdory této roz-
manitosti měla všechna sdělení jedno pojítko – oddanost Bohu, poznání jeho dobroty, 
vděčnost za ni.  

Bylo nás posluchačů mnoho. Jsem přesvědčena, že to bylo dobré a užitečné setkání. 
Chci za nás poděkovat všem, kteří je připravili, i těm, kteří se podělili o kus svého života.   

A za redakci Brány navrhuji těm, kteří by chtěli popsat své zkušenosti s Boží milostí, 
aby neváhali a podělili se o ně s námi ostatními.  

Jarmila Čierná 
 

Zkusili jsme, že Bùh je dobrý? Ano... 
 

 ... a to nejen v neděli 4. března, kdy nás v branickém kostele kromě pravidelné boho-
služby čekala ještě jedna událost, poněkud nevšední. Mezigenerační setkání za účelem 
sdílení zkušeností s Boží dobrotou se konalo poprvé a doufejme, že nikoliv naposledy. 
Tématem pro dané odpoledne bylo naše vyznání: „Zkusili jsme, že Bůh je dobrý.“ Díky 
úsilí  
 

setkání napøíč generacemi 
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organizátorů, řečníků, hudebníků a všech ostatních to byl báječný a velmi naplňující záži-
tek, složený z upřímných svědectví, krásných písní a mnoha pěkných věcí. 

Jedno z velikých potěšení, kterých se nám všem dostalo, byla i hojná účast všech vě-
kových skupin. Díky přívětivé organizační struktuře se pak kromě připraveného programu 
našel dostatek místa k přátelskému popovídání v příjemné atmosféře branických kuloárů. 

Svědectví, která jsme vyslechli, byla různá – radostná i vážnější. V radostných se lidé 
přiznávali k požehnáním, kterých se jim v životě dostalo, zatímco příběhy vážné ukazova-
ly mnohdy obdivuhodné spoléhání se na Boží milost v těžkých životních situacích. Pokaž-
dé však bylo hlavní sdělení ve veliké Boží lásce, kterou jsme takto mohli sdílet. 

Na konci programu se ještě projevila mládež se svou krátkou (ale o to improvizova-
nější:-) scénkou o sázení a růstu stromů a o tom, co je k tomu potřeba. 

Celkově jsme v neděli zjistili pěkným způsobem, jak Bůh jedná v životech našich bra-
trů a sester a kolik jen můžeme mít důvodů k vděčnosti. 

Všem organizátorům setkání určitě patří veliký dík a naše díky směřují zejména vzhů-
ru k našemu nebeskému Otci za jeho úžasnou podporu, kterou dal organizačnímu týmu 
během příprav a dovedl je k tak dobrému cíli. 

Jan Winkelhöfer 
 

 
 

 
 
Milíčovský les nám v únoru nabídl nejen krásnou procházku k rybníkům, ale i  projížďku 
vláčkem na dětském hřišti  při čekání na zbytek výpravy                   (foto Jarka Pecharová) 

turisté 
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Pozvání na 13. výlet 
Sejdeme se 25. března  po  sborovém shromáždění (asi v 11,30 hod.)  

před kostelem. 
Pojedeme tramvají č. 17 do Kobylis a odtamtud busem dvě stanice směrem: sídliště 

Bohnice. Projdeme chráněnou přírodní oblastí s dalekými vyhlídkami na město do Tróje. 
Tady si zájemci mohou prohlédnout vyhlášenou botanickou zahradu nebo zajít do ZOO. 
Kdo bude chtít, může s Lenkou pokračovat pěšky přes řeku a Stromovku na tramvaj k 
Výstavišti. 

Nezapomeňte na svačinu, něco k pití, dobré boty a deštník. 
 

 
 
   

První pátek v březnu je tradičně svě-
tovým dnem modliteb. I my jsme se, stej-
ně tak jako v předcházejících letech, se-
tkali v modlitebním shromáždění 
s příslušníky  dalších církví z Prahy 4. 
Letos byl hostitelem sbor  Církve adven-
tistů sedmého dne, který má své sídlo 
v kapli v Thomayerově nemocnici v Krči. 
Přišli tam i katolíci a husité, kázal br. farář 
Luděk Rejchrt, liturgický text byl předem 
dán. Tentokrát jej připravil výbor Světo-
vého dne modliteb z Paraguaye. I když je 
to země od nás značně geograficky i kul-
turně vzdálená, mohli jsme se bez jakých-
koli zábran připojit k písním a modlitbám, 
které tamní křesťané vybrali. Téma: Spo-
jeni pod božím stanem.  

Z textu liturgie: „Je nádherné mít jis-
totu, že Bůh nás přijímá, kdekoli a kdyko-
li se v jeho jménu v modlitbě setkává-
me....Je nádherné vědět, že zatímco sklá-
níme hlavy v modlitbě, cítíme boží pří-
tomnost jako obrovský plášť. Víme, že 
jsme pod Boží ochranou, spojeni se všemi 
lidmi, kteří s námi společně slaví tyto 
bohoslužby...“ 

To je dobrá zpráva ve světě, kde spíš  
převažují zprávy negativní a katastrofické. 
Pozitivní je vědomí, že  stovky křesťanů 
z různých církví  na různých místech 
světa jsou ochotny zapomenout na to, co 
je dělí, a stejnými slovy volají k Bohu, 
který je spojuje. 
                                                              RČ 

 
 

 
 
 
 

Mladý křesťanský manželský pár (svatba má být v červenci 2007) hledá od července 
2007 (možno i dříve) ubytování v Praze či v blízkém okolí. Lze i podnájem či nájem, 
pokud možno levnější. Bližší informace u M.+K. Mazných (dotyčné známe),  

tel. 222 360 582 (večer), mail: mazni@quick.cz. 

ekumenické setkání 
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VVÝÝBBOORR  YYMMCCAA  BBRRAANNÍÍKK  

ssvvoolláávváá  

ŘŘÁÁDDNNOOUU  VVAALLNNOOUU  SSCCHHŮŮZZII  

YYMMCCAA  BBRRAANNÍÍKK  

kktteerráá  ssee  kkoonnáá  ddnnee  1155..  dduubbnnaa  22000077  vv  1111::0000  hhooddiinn  

vv  kkoosstteellee  ČČCCEE  PPrraahhaa  44  --  BBrraannííkk,,  MMooddřřaannsskkáá  111188  

PPOOŘŘAADD  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ::  
1. Zahájení, schválení pořadu jednání a volba orgánů valné schůze. 
2. Seznámení s YMCA – historie & vize, co nám spojení s YMCA 

dává a dát může. 
3. Prezentace a návrh na schválení výroční zprávy a účetní závěrky za 

rok 2006, revizní zpráva. 
4. Představení plánu činnosti YMCA Braník na rok 2007 se zvláštním 

důrazem na první pololetí - představení akcí, týmů vedoucích, fi-
nančního a materiálního zajištění, výhled akcí do druhé poloviny 
roku, včetně výzvy k dalším nápadům. 

5. Závěr 
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Otázky 21 – 30  z 5.  Mistrovství České republiky ve znalostech Bible – 5.9.2006 
 
21) Komu je adresován Třetí list 
Janův? 

A 
B 
C 
D 
E 

těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my 
vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře 
tesalonické církvi  
bratřím věrným v Kristu 
milému Gáiovi                                                             

22) Izák žil v porovnání 
s Abrahamem: 

A 
B 
C 
D 
E 

o 10 let méně 
o 5 let méně 
o 10 let déle 
o 5 let déle                                                      
dožili se stejného věku 

23) Na kterém místě mluvil Pán 
Ježíš o Eliášovi a Elizeovi? 

A 
B 
C 
D 
E 

v synagóze v Kafarnaum 
v Jeruzalémském chrámě 
u jezera Genezaretského 
u Jordánu 
v synagóze v Nazaretě                                  

24) Kolik kapitol má kniha Ab-
dijáš?                   

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

25) „Kdo má uši, slyš, co Duch 
 praví církvím.“  
Napsal v knize Zjevení Jan an-
dělům: 

A 
B 
C 
D 
E 

všech 7 církví                                                              
církví v Laodicee a Efezu 
církví v Efezu , Filadelfie a Pergamu 
církví v Sardu, Pergamu  a Smyrně 
církví v Thyatirech, Filadelfii a Pergamu 

26) „Neboj se, Sijóne,nechť tvé 
ruce neochabnou! Hospodin, 
tvůj Bůh, je uprostřed tebe, 
bohatýr, který zachraňuje, raduje 
se z tebe  a veselí, láskou umlká 
a opět nad tebou jásá a plesá.“ 
Zapsal: 

A 
B 
C 
D 
E 

Sofonjáš                                                               
Ámos 
Abakuk 
Ozeáš 
Jóel 

27) Jakými slovy ujišťoval had 
ženu podle Gn 3,4? 

A 
B 
C 
D 
E 

„Nikoli, nepropadnete smrti…“ 
„Nebojte se, jen jezte...“ 
„Budete moudří jako Bůh…“ 
„Jistě budete vševědoucí…“ 
„Opravdu budete dokonalí…“  

Soutìž ve znalosti Bible 
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28) Kolik let byli Izraelci  dle Ex 
12,40 v Egyptě?  

A 
B 
C 
D 
E 

430 
415 
435 
450 
404 

29) Která  z následujících žen je 
jmenována v osmé kapitole 
Lukášova evangelia mezi žena-
mi, které spolu s učedníky do-
provázely Pána Ježíše? 

A 
B 
C 
D 
E 

Priscilla 
Lýdie 
Anna 
Zuzana                                                                         
Bereniké 

30) Doplňte chybějící slovo  
z Př 9,10: „Začátek moudrosti je 
bázeň před Hospodinem a po-
znat Svatého je….“ 

A 
B 
C 
D 
E 

dokonalost 
potěšení 
prospěšné 
rozumnost 
úctyhodné 

 
Biblická soutěž – správné odpovědi na otázky uveřejněné v únorovém čísle Brány: 
 
11 - D - Žalm 118 
12 - C - Petra a Jana 
13 - A - Eliab byl Davidův bratr 
14 - B - Hospodin horlil pro Sijón 
15 - E - v bibli není uvedeno kolik bylo mudrců z východu 
16 - B - lidu tvrdě odpověděl král Rechabeam 
17 - D - Filemon byl Pavlův spolupracovník 
18 - D - Pavel o sobě píše v 1. Timoteovi 
19 - A - po knize Ozeáš následuje Jóel 
20 - A -  Toto je znamení smlouvy... řekl Bůh Noemu 
 

 
 

Pøipomínáme: 
 
V neděli 25. března je sborové shromáždění. Je důležité, aby přišlo co nejvíce  členů 
sboru. Nejen, aby ukázali, že je zajímá, co se ve sboru děje, ale  také, aby vyjádřili 
svou podporu bratru faráři, který může setrvat ve funkci pouze tehdy, bude-li znovu 
zvolen. 
 
V neděli 25. března se mění čas ze zimního na letní 
 
V neděli 25. března po sborovém shromáždění je výlet do Tróje. 
 
Ve středu 4. dubna od 18. hod. se koná Předvelikonoční večer hudby a slova. 
Zpívá Branický komorní soubor. 

 
 
 

Pravidelný sborový  
program 

 

Neděle 8:30  Chvály 
 

Neděle 9:30  Bohoslužby 
první neděli v měsíci jsou rodinné 
služby Boží; třetí neděli v měsíci je 
vysluhována sv. Večeře Páně 
 

Úterý 17:00 – 19:00  Dorost 
 

Úterý 18:30 – 21:00  Mládež 
 

Středa 18:00 – 19:30 Biblická hodina 
 

Středa od 16:00       
Setkání předškolních dětí a prvňáč-
ků (i s maminkami) 
 

Pátek 18:00 – 20:15 Odrost 
 

úřední hodiny faráře 
Luďka Rejchrta 

pondělí a pátek 10,00 – 11,30 
středa 17,00 – 18,00 

Obsah 
 

Společenství sboru 2 
Mimořádné staršovstvo 2 
Staršovstvo 3 
O Duchu svatém 4 
Setkání napříč generacemi 6 
Turisté 7 
Ekumenické setkání 8 
YMCA 9 
Soutěž ve znalosti Bible 10 
SVZB: správné odpovědi 11 
Připomínáme 11 
Sborový program 12 
Verš na březen 12 
Obsah 12 
Tiráž 12 
 

Verš na březen 
 

Soudím, že utrpení nynějšího času se 
nedají srovnat s budoucí slávou, která 
má být na nás zjevena.  

Římanům 8,18 
 

 Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/ 
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