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1) Byla schválena pokladní zpráva za březen. Zd. Kučerová informovala, že účelová  
sbírka na Hlavní dar lásky činila Kč 6 975. 

2) Z došlé pošty: 
• Ústředí Diakonie ČCE hledá pracovníky  (ekonomického náměstka, účetní, 

admin. pracovnici) – bližší na nástěnce. 
• 28.7. – 4.8.2007 se v táboru JAK v Bělči nad Orlicí uskuteční evangelizační-

kurz „Želiv 2007“. Téma: „Krize rodiny a manželství jako problém duchovní“.  
• Celocírkevní odbor mládeže ČCE hledá na období 2008 – 2014 faráře pro 

mládež. 
• 30.7. – 11.8.2007 se koná rodinná rekreace v Herrnhutu. Z ČR se mohou zú-
častnit dvě rodiny. 

• 10. – 13.5. se koná synod ČCE. 
• Ochranovský seniorát při ČCE zve na oslavu 550. výročí Jednoty bratrské, 

která se koná v sobotu 28.4. v Mladé Boleslavi. 
3) Technické záležitosti:  

• I. Plhák upozorňuje, že v kostele se opět nahromadily různé předměty - před 
sobotním úklidem kostela je třeba vytřídit věci, které mohou být zlikvidovány. 

• R. Nývltová předložila  návrhy členů sboru na vybavení kostela: polička do 
kuchyňky – souhlas, pokud to bude technicky možné; myčka na nádobí – ne-
odsouhlasena; vítáme ochotu J. Pecharové koupit zátěžový koberec do předsí-
ně, souhlas s tmavošedou barvou; děkujeme K. Plhákové za koupení koše na 
odpadky – je třeba dbát na to, aby se odpadky třídily a průběžně likvidovaly. 

4) Staršovstvo souhlasí se zakoupením baskytary pro mládež (cca Kč 5.500). 
5) Pokračování v rozhovoru o projektech, které budeme finančně podporovat.  

A. Hoznauer informoval o činnosti nadačního fondu Klíček v Malejovicích.  
Rozhodnuto, že i nadále budeme podporovat středisko Diakonie pro zrakově po-
stižené, kterému v roce 2007 poskytneme již dříve odsouhlasenou částku 30.000 
Kč,  

a nadaci Klíček – Kč 10.000. Fond Klíček chceme podporovat i rozšiřováním 
informací o jeho činnosti. Požádáme o propagační letáky, které vložíme do květ-
nové Brány. 

Kromě toho se zaměříme na déletrvající podporu jednoho nepálského studenta 
biblické školy. Bližší informace budou uveřejněny ve sborových ohláškách a v 
květnové Bráně. 

 
 
 
 

Zápis z dubnové schùze staršovstva 
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25. března se konalo sborové shromáždění, které tajným hlasováním zvolilo bratra 
Luďka Rejchrta farářem branického sboru do konce roku 2007. (U farářů, kteří jsou 
v důchodovém věku, je třeba každoročně opakovat jejich volbu). 

Při sborovém shromáždění byly předneseny zprávy o životě sboru v roce 2006, od-
souhlasena finanční zpráva a rozpočet na rok 2007. Byli zvoleni i revizoři účetnictví na 
rok 2007: Anna Běťáková a Ladislav Žilka. 

 

Zpráva faráøe o životì a práci  
branického sboru v roce 2006 

 
V centru sborového života stojí Služby Boží. Z tohoto společenství, kde zní slova 

Písma Svatého, kde oslavujeme Hospodina zpěvem, kde se přimlouváme v modlitbách za 
všechny potřebné, roste víra posluchačů. I v roce 2006  byly nedělní  bohoslužby touto 
příležitostí: vysoká účast 100 – 120 posluchačů potvrzuje,  jak nám je toto společenství 
vzácné. Kázal jsem na evangelijní perikopy a každé kázání bylo zveřejněno na interneto-
vých stránkách sboru. Každou první neděli jsme měli rodinné služby Boží s biblickým 
vyprávěním dětem a zpěvem mládeže. Každou třetí neděli pak byla vysluhována svátost 
Večeře Páně.  Těm nejmenším, kteří se  neúčastnili, bylo dáváno požehnání. 

Ve středu je s nejmenšími a jejich maminkami radostná hodina s vyprávěním a zpě-
vem. 

Svátostí křtu svatého bylo poslouženo  2 nemluvňátkům: Oliveru Potlukovi a Tomáši 
Krumlovskému, dvěma větším  dětem: Janu Buckimu  a Kristýnce Plhákové a  sestře Bar-
boře Krumlovské.Téměř půl roku se připravují na křest  dospělí katechumeni Lucie Pro-
kopová, Marie Havlenová, Magdalena  Zemánková a Jaroslav Zítka. Křest by se měl usku-
tečnit v neděli  15.4. 2007. 

Slovo Boží znělo při sňatku manželů Kafkovských, Slabých a Mazancových. V bib-
lických hodinách jsme probírali evangelium Matoušovo a toto společenství l5-20 účastní-
ků bylo pro mne, stejně jako nedělní společenství, povzbuzující a inspirující. Děkuji vám 
všem, kteří s vnitřní  soustředěností nasloucháte kázáním a   biblickým výkladům i za vaše 
modlitby a lásku, které zakouším v nejrůznější podobě. Děkuji svému drahému kurátorovi 
Ing. Pavlu Novotnému za jeho  podporu a velikou solidaritu ve všem, děkuji celému star-
šovstvu za trpělivost a ochotu pomáhat. Velmi děkuji sestrám Ing. Milušce Kolářové a 
Zdence Kučerové za   vedení našich sborových financí, s čímž je  spojeno mnoho  práce. 
Děkuji sestře Rut Nývltové za vedení pěveckého sboru, který tak může zpívat nejen zde, 
ale i v pohraničním Stebně. Děkuji Tomášovi Bedrníkovi za  krásné harmonizace   písní  
při rodinných nedělích, všem, kdo vedou Nedělní školu; je to  dnes velmi těžké upoutat 
děti. Určitě bych mohl jmenovat dál a dál.  Děkuji vám všem a děkuji za všechno. 

 
Luděk Rejchrt 

sborové shromáždìní 
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Zpráva staršovstva o životì a stavu sboru 
(Zprávu schválenou na schůzi staršovstva 12. 3. 2007 předkládá kurátor sboru.) 

 
Milí bratři, milé sestry! 
 
Uplynul nejen další rok života každého 

z nás, ale i další rok naší sborové práce. A 
tak tu stojím před vámi, abych vás sezná-
mil s tím, jak vidí staršovstvo život našeho 
sboru v minulém roce. Díky Bohu se letoš-
ní ohlédnutí nebude lišit od hodnocení, na 
která jsme si v posledních letech už zvykli. 
Stále máme živý, otevřený sbor, ve kterém 
pro mnoho jeho členů je samozřejmostí 
přispět svou hřivnou ke společnému dílu na 
vinici Páně. 

Na programu každé schůze staršovstva 
jsou, po vzdělavatelné části br. faráře nad 
knihou současného papeže J. Ratzingera O 
víře dnes, aktuální otázky sborového živo-
ta. Věnujeme se též organizační, technické 
či ekonomické oblasti. Většina členů star-
šovstva se aktivně zapojuje k řešení pro-
jednávaných záležitostí. 

Sborová výchova těch nejmenších za-
číná v Nedělní škole. Sestry zhošťující se 
role učitelek, seznamují děti s jejich Pá-
nem, který je má rád, tím nejpřijatelnějším 
způsobem. Povzbuzující jsou stále pravi-
delné rodinné neděle o čemž svědčí samot-
ná účast. Na takto zasetá semena navazuje 
mládež. Z jejich řad zkušení zástupci se 
starají o své mladší bratry a sestry, vedou 
schůzky odrostu a dorostu. Na programu 
těchto společenství nejde jen o zábavu, ale 
o duchovní potravu, o výklad Božího slova 
přijatelným způsobem. 

Na mládeži, zvláště na těch, kteří or-
ganizují krásná a velmi užitečná setkání na 
letních a zimních táborech, leží hodně 
práce během celého roku. Plně si uvědo-
mujeme, co obnáší zorganizování těchto 
akcí, od přípravy až po jejich realizaci. 

Jsme vděční všem vedoucím, kteří dávají 
svá srdce a um, aby malé i větší účastníky 
zabezpečili dostatkem stravy, zajímavými 
programy a zdravotní službou. 

O duchovní růst se po celý rok pří-
kladně staral náš obětavý bratr farář. Pečli-
vě připravená kázání, ze kterých můžeme 
získat tolik potřebná slova posilnění a 
povzbuzení, ale i slova napomenutí, nás 
pak provázejí v následujících všedních 
dnech. Stejně příkladným způsobem při-
stupoval k uceleným výkladům a rozpra-
vám při biblických hodinách i k setkáním 
s předškolními dětmi a s dětmi z nižších 
tříd s maminkami nad Biblí. 

Členové sboru mají možnost se účast-
nit společných týdenních rodinných rekra-
cí. Tradiční setkání s bratry a sestrami 
z Dittersdorfu začíná z naší strany poněkud 
ochabovat, i když důvodem jsou organi-
zační problémy z německé strany. Postesk-
nout si můžeme nad přerušením konání 
ekumenických bohoslužeb. Jediná ekume-
nická akce, které se náš sbor pravidelně 
zúčastňuje, je shromáždění v rámci Světo-
vého dne modliteb. Náš kostel stále slouží, 
již sedmým rokem, pro nedělní bohoslu-
žebná setkání vietnamských bratří a sester 
a v poslední době se naše mládež podílí i 
na nedělní škole pro vietnamské děti. 
K obohacení sborového života přispívá 
vánoční dětské zvěstování evangelia 
s podporou mládeže a branického komor-
ního sboru i možnost využívání sborové 
knihovny. 

S měsíční pravidelností vycházelo sbo-
rové periodikum Brána. Je to práce jen 
několika obětavých bratří a sester. 
S výjimkou několika členů sboru nemá, 
bohužel, redakční kolektiv mnoho příspěv- 
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ků. Stojí za to se nad tím zamyslet a pomo-
ci předáváním informací, krátkých postře-
hů nebo článků o tom, co by mohlo zajímat 
všechny čtenáře. 

V loňském roce se dokončily opravy 
našeho kostela: výměna svítidel a koberce 
a rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. 
Práce stály několik set tisíc korun a z velké 
většiny byly financovány příspěvky 
s Městské části Praha 4 a zahraničním 
darem. Zároveň byla provedena výměna 
střešní krytiny, jež byla převážně financo-
vána z účelových darů členů sboru. Snahou 
staršovstva bylo náš kostel zvelebit i po 
materiální stránce. A měli bychom si toho i 
umět vážit. Je skutečně zarážející, že jsou 
již lavice či koberec mírně poškozené. 
Je třeba mít úctu nejen k majetku, ale pře-
devším k bohoslužebnému prostoru. Nedá-
vejme špatný příklad dětem, protože po-
škození nejsou jen v místech, kde sedí děti. 

Po celý rok se opět  projevovala vaše 
vysoká obětavost. K darům ve formě sbírek 
na sborové účely, saláru, celocírkevním a 
seniorátním sbírkám, zvláštním darům a  

 
 

 
desátkům musíme připočítat též přispění na 
mimořádné sbírky, které jsou vždy aktuál-
ně vyhlašovány k pomoci strádajícím. 
Z darů jsme mohli poskytnout potřebné 
sociální výpomoci či přispět Středisku pro 
zrakově postižené Diakonie ČCE, jehož 
jsme patronem. 

Naše sborová práce byla v uplynulém 
roce vskutku bohatá, stojí za ní hodně 
obětavé práce. Staršovstvo si je toho plně 
vědomo. Proto vyslovujeme upřímné díky 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem, a 
s ohledem na své možnosti a obdarování, 
ke sborové práci přispěli. Vřelé díky beze-
sporu vám všem, především za vaši oběta-
vost. Srdečné poděkování si zaslouží, 
za všechnu každodenní službu pokorného a 
láskyplného služebníka, samotný bratr 
farář. Přejeme mu, aby ho Pán Bůh prová-
zel v jeho další duchovenské činnosti. 

Závěrem se na vás, bratři a sestry ob-
racíme s prosbou o přímluvné modlitby, za 
všechny, kteří je potřebují, za náš sbor, za 
Kristovu církev a o pomoc, sílu a požehná-
ní pro další sborovou práci. 

Pavel Novotný 

Mládež 
Mládež se koná každé úterý od 18.30 do 21.00, vede ji Michal Slabý s týmem (Dušan 

Bruncko, Anna Hrubá, Viola Hoznauerová). Schází se nás cca 8-18. Kromě jídla, chval a 
modliteb máme na každé mládeži programy buďto na konkrétní oddíl z Bible nebo na jiné 
téma, které se týká křesťanského života. Během posledního půl roku jsme měli témata 
jako 

Sekty (bratr farář) 
Víra x skutky (Dušan) 
Práce v Křesťanském rozhlasu (Karel Vepřek) 
Ivoš Plhák (Ivoš Plhák) 
Pěstounská péče (Kristýna Plháková) 
 
Usilujeme o to, aby mládež byla co nejotevřenější společenství, a tak mezi nás zveme 

všechny mladé tělem či duchem (nebojte se k nám přijít kouknout). Byl se mezi nás podí-
vat např. bratr farář, někteří členové staršovstva, i lidé od jinud, např. Gorazd Vopatrný z  
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pravoslavné církve, Karel Vepřek z Křesťanského rozhlasu a jiní. Do budoucna plánujeme 
programy jako Nový člověk, Vztah církve a státu, Křesťan a peníze. Jako mládež jsme jeli 
v zimě na hory, letos to byly hned 2 akce, protože mládež a přidružení členové by se na 
jednu akci nevešli. Jsme rádi, že je nás na mládeži tolik a doufáme, že nás v budoucnu 
bude třeba ještě víc. 

Michal Slabý 

Zpráva za dorost 2006 
Dorost se stále schází v úterý od 17 do 19 hodin v kostele. Náplň schůzek je tvořena 

biblickým programem, zpíváním a hrami. Dorost vedou Kateřina Zvánovcová, Marie 
Markéta Zvánovcová, Kristýna Šedivá, David Slabý a Běta Pincová . V rámci duchovních 
programů máme přibližně jednou za měsíc na návštěvě bratra faráře. 

Co se týče her, kombinujeme takové, kde se děcka učí různé tábornické dovednosti 
(uzlování, morseovka, práce s mapou), hry "teambuildingové", při kterých jde především o 
spolupráci a komunikaci, a hry jen tak pro zábavu.  

Věk dorostových dětí je 10-15 let. Účast na schůzkách je cca 5 dětí, a jsme rádi za 
každého, kdo se zúčastni.  

Kromě pravidelných schůzek jsou důležitou součástí dorostu jednodenní výlety a ví-
cedenní výpravy - v jistém smyslu jsou dokonce důležitější než samotné schůzky,  protože 
je zde mnohem větší prostor k upevňování a budování vzájemných vztahů.  

Vícedenní výpravu jsme podnikli o Velikonocích a druhou o podzimních prázdni-
nách. Krom toho jsme byli na dvou výletech, přičemž jeden byl spojen se sjezdem praž-
ských jezů spolu s YMCA Braník. 

Katka Zvánovcová 

Odrost 2006 
 Odrost je spíše uzavřená skupina na pomezí mezi mládeží a skupinkou. Aktuálně se 

schází v počtu okolo 5ti účastníků (sourozenci Drápalovi jsou v zahraničí) ve věku 16-18 
let. Odrost se schází v pátek od 18:00 do 20:15 v apsidě kostela. Vedoucí je Jitka Čierná. 
Na schůzkách se věnujeme zpěvu křesťanských písní a chval, čtení z Písma, povídání nad 
biblí i o každodenním životě víry, sdílíme se navzájem a modlíme se jeden za druhého, za 
náš sbor a naši zemi i další více či méně aktuální věci. 

Odrost se bude scházet do konce prázdnin tak, jak je tomu doposud. Jeho další bu-
doucnost úzce souvisí s tím, zda se manželé Čierní vzhledem k nadcházejícímu stěhování 
budou moci dále aktivně podílet na životě sboru v Braníku. 

Jitka Čierná 

 

Zpráva za skupinky 
Stejně jako v minulých letech, se v rámci branického sboru schází několik domácích 

skupinek. Náplň, lety prověřená, zůstává přibližně stejná. Snažíme se zamýšlet nad Biblí a 
hlavně nad tím, jak prakticky žít život vydaný Kristu. Většinou na skupinkách chválíme  
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našeho Pána. Nedílnou součástí jsou i modlitby, a to nejen za naše potřeby, ale i za sbor, 
staršovstvo a bratra faráře. To, co dělá ze skupinky skupinku je také společenství s několi-
ka málo lidmi, kde je možné sdílet i věci osobnější. 

V rámci skupinek probíhá i praktická pomoc jednoho člověka druhému. 
V současné chvíli se schází skupinek šest – u Hrubých, Mazných, Sýkorových, Cha-

dimových, skupinka starších věkem a občasně skupinka u Bedrníků. 
Klára Mazná 

 

 
 

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.  
1K 13,5 

 
Pokud jste četli minulý článek o Du-

chu svatém, jistě vám neušlo, že se v něm 
více odkazuji na dvě kapitoly z listu Ko-
rintským – 12 a 14. Kapitola mezi nimi 
pojednává o lásce. A ta je důležitější než 
poznání, proroctví, jazyky… (1K 13,1-3).  

Proto bych ráda napsala pár řádek i na 
toto věčně aktuální téma. Ale protože je to 
opět téma velmi rozsáhlé, věnovala bych se 
pouze jedné oblasti, a to odpuštění. Říci 
někomu: „Promiň.“ může vypadat jako ta 
nejjednodušší věc na světě, ovšem někdy 
bývá jednou z nejtěžších. Při slově odpuš-
tění se mi vždy vybaví příběh Corrie ten 
Boom (Tulákem pro Krista), kdy jezdila po 
válce po Německu a kázala o odpuštění 
Němcům a o odpuštění sobě samým. Po 
jedné takovéto přednášce za ní přišel býva-
lý strážce z koncentračního tábora, kde 
byla uvězněna spolu se svojí sestrou, která 
zde zemřela. Tento strážce ji nepoznal a 
žádal ji o odpuštění a podání ruky. Ona ho 
však poznala a v prvé chvíli jí to dělalo 
veliké problémy odpustit člověku, který se 
podílel na jejím strádání a smrti její sestry. 
Ale s pomocí Boží to nakonec dokázala. 
Bez Boha by mu tu ruku nepodala. S Bo-
hem lze odpustit každému, bez Něj to jde 
mnohem hůř a někdy vůbec. 

Asi každý z nás si může vybavit situa-
ci, kdy mu někdo vědomě, nebo i nevědo-
mě ublížil. Nebo, kdy někdo ublížil něko-
mu, koho máme rádi. V tom případě bych 
řekla, že se odpouští ještě nesnadněji. Co 
potom dělat? V prvé řadě je dobré jít si s 
dotyčným v lásce popovídat, pokud to jen 
trochu jde. Říci mu, co nám vadilo, vyjas-
nit situaci (může se jednat i o nedorozumě-
ní) a požádat o odpuštění toho, čím jsme 
zase my mohli ublížit druhé straně. Není 
dobré dlouho vyčkávat, až za námi přijde 
ten druhý, protože to bychom se také ne-
museli dočkat. V nás lidech je totiž dost 
pýchy na to, abychom si téměř vždy mysle-
li, že ten druhý má na celém problému 
větší podíl, a tudíž je jeho povinností přijít 
s omluvou první. A to je nejlepší cesta k 
tomu se v této pýše „zaseknout“ a vzájem-
ně si neodpustit. 

Někteří lidé se ovšem tváří, že o žádné 
usmiřování nestojí a chtějí s námi zůstat na 
„válečné stezce“. Potom je dobré vzít do-
slova Pána Ježíše, který říká: Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro-

následují... (Mt 5,44). Anebo z pera Pavlo-
va : Svolávejte dobro na ty, kteří vás pro-

následují, dobro a ne zlo ...(Ř 12,14). Není 
to vůbec nic jednoduchého, ale je to asi je- 

 

o odpuštìní 
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diná cesta k tomu, aby se nepřítel mohl 
změnit k dobrému. O tom hovoří i další 
verše z listu Římanům (12,17-21) : Nikomu 

neodplácejte zlo zlem. Opatrujte dobré 

přede všemi lidmi. Je-li to možné, pokud je 

na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstě-

te se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, 

neboť je napsáno: "Má je pomsta, já od-

platím, praví Pán." A tak: "Hladoví-li tvůj 

nepřítel, nakrm ho; žízní-li, dej mu napít. 

Neboť když to uděláš, shrneš na jeho hlavu 

řeřavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale 

přemáhej zlo dobrem. 

Také se vám může stát, že chcete od-
pustit, ale odpouštíte pouze myslí, nikoli 
srdcem. Může vás to trápit i velmi dlouho, 
zvlášť, pokud u druhé strany nedochází k 
žádnému vylepšení. Člověka to pak stále 
trápí a neví si už rady, co má se sebou 
dělat. Myslím, že v takové situaci je dobré 
se za to modlit a je dobré se modlit za 
člověka, který nám ublížil. Ale ne za to, 
aby Pán způsobil, že se tendruhý napraví a 
bude lépe zapadat do našich měřítek (upo-
zorňuji, že i nepřítel má svobodnou vůli a 
nikdo není povinen se chovat podle našich 
představ), ale měli bychom mu v modlit-
bách žehnat, přát mu dobré věci (viz výše). 
Tím se může začít měnit náš postoj k do-
tyčnému a láska k němu takto projevovaná 
může lámat ledy i v našem srdci. 

Možná si někdo říká, že vlastně vůbec 
odpustit nechce. Co způsobí naše neodpuš- 

 

 
tění? Ubližujeme tím tomu, komu nechce-
me odpustit, ale především tím ubližujeme 
sami sobě. Jakkoli by náš hněv byl spra-
vedlivý. Naše neodpuštění poznamenává 
naše srdce a pouští do něj nelásku a po-
stupně až nenávist. Jsou to taková poo-
tevřená dvířka pro našeho Nepřítele – ďáb-
la. Také se k tomu vztahuje podobenství O 
nemilosrdném služebníku (Mt 18,23 – 35). 

A je tu ještě jedna varianta, a tou je 
odpuštění sobě samému. Nikdo z nás není 
dokonalý a je potřeba se naučit odpouštět i 
sobě. Také to někdy není jednoduché, 
obzvlášť, když danou věc už nelze napra-
vit. Ale vzhledem k tomu, že máme milo-

vat své bližní jako sama sebe (Lk 10,27), 
pak bychom měli odpustit i nám samým. 
Ostatně tím, že si člověk neodpustí, ubližu-
je opět sobě i druhým. Sobě tím, že v něm 
zůstává pocit viny – a to není dobré, máme 
se nechat očišťovat Kristovou krví, nemá-
me tímto darem pohrdat. Člověk pak není 
schopný být v dobrém spojení s Pánem. A 
za druhé, při neodpuštění sobě v nás mo-
hou vznikat větší nároky i na druhé lidi. 
Můžeme začít brát vše více na základě 
skutků než na základě milosti. 

Odpuštění není lehká věc, ale stojí za 
to o ní bojovat. Vždyť Bůh nám dává do 
našich srdcí pokoj převyšující všeliký ro-
zum lidský, když kráčíme po jeho stezkách. 

 
Klára Mazná 

 

 
 

Biblická soutěž – správné odpovědi na otázky uveřejněné v březnovém čísle Brány: 
 

21 E; 22 D; 23 E; 24E; 25 A; 26 A; 27 A; 28 A; 29 D; 30 D 

Benefiční koncert pro středisko Diakonie pro zrakově postižené 
se koná 

13. května 2007  v 17 hodin u Klimenta 
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Jako pokračování mezigeneračních rozhovorů uveřejňujeme jinou podobu vyznání – báseň 
-  kterou autor přečetl na biblické hodině 
 
Bořek Janecký: Rozmluva 
 
Někdy, za tichého večera, 
když ukládám se k spánku, 
při tiché modlitbě 
předkládám svému Pánu 
svůj celý den.  
 
Pokorně žádám 
v zoufalé modlitbě, 
při které pláču pro svůj svět: 
 
Odpusť mi, prosím, 
a hlavně dej mi sílu, 
jít dále životem 
a slavit svého Boha. 
 
Vždyť, 
Tvoje láska ke všem lidem 
i mne posiluje, 
a přesto se stále cítím být  
nehodným synem. 
 
Pomoz, prosím,  
najít mi 
tu správnou cestu, 
cestu životem k Tobě. 
 
Najednou 
zazní mi v odpověď 
tichý hlas. 
Milý a laskavý, 
který zní láskou, 
milostí a útěchou. 
 
Cítím, 
jak mne ten tichý hlas 
zvedá výš,  
dál od těch trampot 
a lidské zloby. 
 

Volá mne, 
a dává  
mocnou sílu 
nového zrození. 
 
Někdy,  
ve vzácných chvílích 
pokory a ztišení 
před Bohem, 
 
zaznívá najednou 
vzdálený,  
laskavý, 
tichý tón beze slov. 
 
A přece říká, 
pojď za mnou. 
Jednou tě dovedu 
až do svého království 
pro lásku, 
kterou chovám 
ke všem lidem  
na zemi. 
 
Tolik chmur  
se najednou vyjasní, 
jako by nějaká 
velká síla 
probudila ve mně 
jiného člověka, 
 
který se dívá na svět vesele, 
s láskou ke všem lidem. 
Vždyť On je se mnou! 
Vždyť On je se mnou 
i v radosti. 
 
Ten tichý tón nebo hlas 
slýchávám 

zkusili jsme, že bùh je dobrý 
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ve vzácných chvílích 
největší pokory 
před svým Pánem  
a Otcem. 
 

 
A prosím, 
aby jeho milost 
provázela mne 
i dalším 
životem. 

 

 
 

      
 
Příští výlety se konají pravidelně čtvrtou neděli v měsíci, odchod po bohoslužbách: 
22. dubna – Posázavská stezka –  odjezd  z nádraží Braník v 11,36 hod. 

27. května - Průhonice     

 

 
 
 
  

Pozvánka FF 
 
Fanclub Frankovky pořádá blízkový pochod "Zdolání Mount Černíky". Výchozím 
bodem je vlaková stanice Davle hned po příjezdu vlaku, cca v 9:35 hodin středoev-
ropského času dne 1.5.2007. Věcné hodnotné ceny za účast jsou již vymyšleny. Zá-
roveň vyhlašujeme soutěž o nejneuvěřitelnější předmět, který je účastník ochoten 
táhnout s sebou a následně si zase odvézt zpět do Prahy. (Cesta měří cca 7 km, není 
nebezpečná pro rodiče s dětmi (jestliže se tito nebojí akce pořádané námi.)) 
 
Doporučení: 
Spoj: vlak z nádraží Prahy Braníka v 8:55 
Být připraven na vše! :-) 
Více informací na tel.732 488 240 Madla Chadimová (dříve Jarmila Šmídová) 

turisté 
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Nedělní bohoslužby 15. dubna 2007 byly pro pravidelné účastníky  i pro hosty mimořád-
né. Byli jsme svědky křtu tří dospělých sester a jednoho bratra, mohli jsme  vyslechnout 
radostnou velikonoční píseň v podání našeho pěveckého sboru a společně se  zúčastnit  sv. 
Večeře Páně.  

S radostí vítáme ve společenství branického sboru ty, kdo byli pokřtěni. Jsou to: 

Lucie Prokopová, Marie Havlenová, Magdalena Zemánková a Jaroslav Zítka 

køest 

Pozvánka 

na tradiční setkání Branického sboru 

na chatě u Slabých v Černíkách 

v úterý 1. května 2007 

Začátek: dopoledne kolem 10. hodiny 
Konec: individuálně během odpoledne až večera 

*********** 
a stejně jako v minulých letech: tatík Pechar už krájí maso na guláš, přivítáme jakékoliv 

další pohoštění, buchty ke kávě, zeleninový salát apod., jen program bude trochu jiný 
 
Moc se na Vás všechny těšíme                                                         Dana a Saša Slabých 

 
 
 

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 

PhDr. Luďka Rejchrta 
pondělí a pátek 10,00 – 11,30 

středa 17,00 – 18,00 

Obsah 
 

Staršovstvo 2 

Sborové shromáždění 3 
O odpuštění 7 

Pozvánka 8 

SVZB: správné odpovědi 8 

Zkusili jsme, že Bůh je dobrý 9 

Turisté 10 

Pozvánka 10 
Křest 11 

Pozvánka 11 

Sborový program 12 

Verš na duben 12 

Obsah 12 

Tiráž 12 
 

Verš na duben 
 

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. 

Římanům 14,8 

 
 

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