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1) Na poradu staršovstva se dostavili Manželé Mazných. Informovali o modlitebních 

shromážděních, která se konají před nedělními bohoslužbami. Staršovstvo vítá tuto 
iniciativu i návrh, aby pokračovala i nadále a soustřeďovala se na přímluvné modlitby 
za konkrétní  potřeby členů sboru. 
•••• Staršovstvo souhlasí i s návrhem, aby bylo zveřejněno číslo účtu, na kterém by se 

soustřeďovaly prostředky na finanční výpomoc (křesťanskou službu). 
2) Byla schválena pokladní zpráva za duben. 

•••• V souvislosti s návrhem v bodu 1) bude stanoven variabilní symbol, pod kterým 
bude možno na účet sboru zasílat dary určené pro křesťanskou službu. 

•••• Seniorátní výbor žádá o příspěvek na úhradu telefonních výloh seniorátního kaza-
tele – souhlas s odesláním Kč 500,-. 

•••• Celocírkevní  svatodušní sbírka na Diakonii ČCE (pro středisko Marta v Čáslavi, 
středisko ve Stodůlkách a středisko pro zrakově postižené) se uskuteční v neděli 
27. května. 

•••• Nedělní sbírky 3. a 10.6. budou věnovány na podporu studenta biblické školy 
v Nepálu. 

•••• Na Jeronýmovu jednotu odešleme Kč 5.000. 
3) M. Kolářová informovala, že přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2006 

bylo v termínu  předloženo Finančnímu úřadu Prahy 4. (Daňová povinnost nulová). 
4) Je třeba znovu nalakovat venkovní okna kostela – zadáme lakýrnické firmě. 
5) R. Černá objedná kontrolu hasicích přístrojů. 
6) Br. Novotný informoval o schůzi kurátorů  a o výborných referátech, které tam zazně-

ly (O mezináboženském  dialogu a Jak neumíme řešit konfliktní situace v našich sbo-
rech). Pokusíme se oslovit přednášející, aby se svými referáty přišli i do Braníka. 

7) Br. Plhák navrhuje, aby byla pozvána  sestra Mamulová nebo jiný člen seniorátního 
výboru, kteří by mohli seznámit (zvláště mladé členy sboru) s principy ČCE a s prací 
seniorátního výboru. Návrh předán br. Brunckovi, aby téma bylo zařazeno do pro-
gramu setkání mládeže.  

8) R. Černá informovala o dnešním setkání s účastníky jednodenního zájezdu důchodců 
z Dittersdorfu do Prahy. Vyřizuje pozdrav branickému sboru. Bylo dohodnuto, že dit-
tersdorfští přijedou do Braníka na podzim letošního roku. 

 
 

 
 

V neděli 29. dubna 2007 bylo požehnáno  
Benjaminu Sýkorovi. 

Zápis z kvìtnové schùze staršovstva 
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Staršovstvo na své dubnové schůzi rozhodlo, že budeme přednostně podporovat tři pro-
jekty, a to nejen finančně, ale i zájmem o ně a propagací. 

 
1) Středisko Diakonie pro zrakově postižené 

Jedná se o partnerskou organizaci našeho sboru. Zasíláme jí jednorázový finanční pří-
spěvek, členové našeho sboru jsou ve správní radě i na pracovišti střediska. Někteří členo-
vé sboru se pravidelně zúčastňují benefičních koncertů (nedělní koncert u Klimenta 
všechny zúčastněné velice potěšil a středisku přinesl Kč 7.000). Bylo by dobré, kdyby 
akce střediska i pro středisko, ležely na srdci i dalším členům sboru. Středisko je 
v současné době ve stádiu nejistoty, zda bude mít dost finančních prostředků  na  pokračo-
vání v činnosti. Bylo by škoda, kdyby se přestala konat pravidelná setkání zrakově posti-
žených nebo rozesílání nahrávek křesťanské literatury. 

 
2) Nadační fond a sdružení KLÍČEK 

Již léta průběžně sledujeme výstavbu hospicového domu v Malejovicích.  Naši mladí  
odesílají výtěžek z letních divadelních představení  i z kalendářů a obrázků prodávaných 
při  vánoční hře na úhradu části vybavení tohoto střediska pro těžce nemocné děti. Někteří 
členové našeho sboru se tam byli podívat, případně pomáhali při brigádách. 

Dokument o Klíčku „Můj čas mi měří déšť“ mají Hozanuerovi a Holých. 

Letáček o činnosti této organizace je součástí květnového čísla časopisu Brána. 

Pro ty, kdo chtějí jednorázově nebo pravidelně přispívat na výstavbu domu a činnost 
Klíčku, uvádíme číslo účtu: 21130111/0100. 

 
3) Podpora studenta biblické školy v Nepálu 

O tom, jestli student, kterého chceme podporovat, zahájí letos biblické studium, roz-
hodne, zda v neděli 3. a 10. června vybereme alespoň Kč 8.400 – polovinu potřebné část-
ky. Další informace jsou v následujícím článku. 

 
 

Podpora  køes�anù v Nepálu 
 
Nepál byl do roku 1990 zemí, v níž zvěstování  evangelia bylo trestným činem.  Člo-

věk, který  se nechal pokřtít,  se vystavil hrozbě vězení  na dobu 1 roku, ovšem tomu, kdo 
jej pokřtil, hrozilo za mřížemi 6 let – křesťané  byli vystavováni násilí a vyloučeni  z rodi-
ny a společnosti. Tato situace se sice značně zlepšila, ale o náboženské svobodě se v této  
 

Které projekty budeme podporovat? 
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zemi rozhodně nedá hovořit. V současné době Nepál nadto prochází těžkými otřesy, které 
způsobují silné komunistické bojůvky.  

Vzhledem k obtížné situaci v Nepálu není možné evidovat seznam nových církví a po-
čet křesťanů,  ale nejnižší odhady dnes hovoří o 600 000 pokřtěných věřících v Nepálu, 
zemi, kde před dvaceti lety mohlo být asi 25 000 věřících v Krista. Panuje zde veliký hlad 
po evangeliu, ale zároveň veliký nedostatek dobře připravených služebníků ("žeň mnohá, 
ale dělníků málo...").  

Zájemci o studium na biblické škole nechybí - ale finančně je jim prakticky nedostup-
né. Náklady na studium totiž představují trojnásobek místní průměrné mzdy. Přitom je 
osvědčenou zkušeností, že daleko lépe než zahraniční misionáři mohou posluchače oslovit 
domácí lidé, kteří  znají místní prostředí a jazyk. Proto mezinárodní organizace IN Ne-
twork preferuje vzdělávání místních křesťanů, a proto je pomoc křesťanů z bohatších zemí 
tak cenná. Biblické vzdělávání je určeno pro přípravu dospělých služebníků nepálské 
církve,  probíhá na škole v Dehradunu (severní Indie). Nejnižší, základní studium je dvou-
leté, po dalších dvou letech může student dosáhnout bakalářského titulu. Univerzitní stu-
dium může trvat další čtyři až pět  let.  

IN Network Nepal poskytuje podporu studentům pouze tehdy, když se uchazeči aktivně 
zapojují v místních sborech. Zajišťuje pro studenty měsíční školné placené přímo škole, 
kapesné, lékařskou péči, jízdenku domů na zimní a letní prázdniny (jednu cestu), příspě-
vek na knihy, ale i  rodiny studentů pomáhají hradit výdaje na cestovné (jednu cestu) a 
oblečení. 

Studenti během letních a zimních prázdnin vyjíždějí s programy přesahujícími školní 
vyučování  a sdílejí evangelium, kamkoli přijdou. Často o tom sponzorům píší ve svých 
dopisech.  

V hinduistickém prostředí prožívají někdy nesnadné situace.  

Od roku 1997 mohlo postupně - díky obětavosti a štědrosti českých křesťanů - vystu-
dovat biblickou školu 15 studentů, kteří dnes už pracují v nepálské církvi.  

V současné době dárci  z ČR   podporují 7 dospělých studentů biblické školy z Nepálu.  

Staršovstvo našeho sboru již několikrát jednalo o různých možnostech, jak by náš sbor 
mohl přispět na pomoc křesťanům v některé zemi, kde je velká chudoba a křesťané zažíva-
jí útisk. Na jednání dne 15.4.2007 bylo rozhodnuto, že pomůžeme křesťanům v Nepálu 
tím, že budeme podporovat jednoho studenta biblické školy. Zatím bylo odsouhlaseno, že 
podpoříme studenta částkou 8.400 Kč, což je polovina  potřebné částky na roční studium. 
Sbírka na tento účel bude provedena v druhé polovině května. 

Díky tomuto rozhodnutí může  náš student začít v červenci studovat - záruka alespoň 
částečné finanční  podpory totiž měla být dána do konce dubna. 

Student se jmenuje Vanlathanga Chettri, (nar. 6. října 1982). Byl vychován v křesťan-
ské rodině, je nepálské národnosti. V současnosti pomáhá jako dobrovolník ve své církvi 
(především při práci s dětmi) v Darjeelingu v severní Indii, kde žije mnoho Nepálců.  
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Během své služby se rozhodl nastoupit na biblickou vysokou školu, aby se naučil víc o 
Kristu a byl efektivnější ve sdílení evangelia s druhými. Chce sloužit ve svém národě a 
šířit evangelium mezi mladými lidmi a nevěřícími.  

Další informace o organizaci  IN Network a podpoře nepálských studentů naleznete na 
internetu: www.incz.info nebo informace ráda poskytnu. 

 Jitka Zvánovcová 
 

 
 

 
 
 

26. dubna 2007 zemřela 
Zuzana Bedrníková, roz. Mrázková 

 
 

Zdá se,  že mezi dubnovým  a květovým  vydáním  Brány leží  nesmírně dlouhé časové 
údobí. Doba, která nás všechny nějak poznamenala, doba  vyplněná modlitbami, úzkostí,  
šokem, smutkem, vděčností, solidaritou.   

Díky moderní technice jsme se téměř okamžitě dozvídali o zdravotním stavu Zuzky, a 
tak ve skupinách nebo i jednotlivě prožívali úlevné  „nic nenašli, Bohu díky“, znepokojivé 
„jde na operaci“, nadějné „operace bez komplikací“,  nečekané  „Zuzka je u Pána“.  Po 
hodinách  modliteb jednotlivců i různých skupin  za Zuzčino uzdravení,  následovaly  po 
26. dubnu   přímluvy za pozůstalou  rodinu a díky „za Zuzku, za její plodný  život, za vše 
co pro nás  udělala a za to, že jsme směli mít takovou výbornou sestru v Kristu“ 

Některé biblické texty, které provázely  zprávy, pozvání, modlitební setkání: 
• Buď vůle Tvá. 
• Ježíš říká: Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. (Jan 11,25) 
• Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. (1 Kor. 15,26) 

Milé sestry a bratři, 

všichni jste srdečně zváni ke společným chvalám, které i nadále pro-
bíhají každou neděli (kromě první neděle v měsíci) od 8:30 v apsidě. 
Kromě chval zde nyní bude prostor i pro přímluvné modlitby za 
potřebné či nemocné členy sboru. Tato modlitební chvíle bude začí-
nat přibližně v 9:00 a je možné přijít až na ni.  

Bližší informace získáte u manželů Mazných. 

Zuzka 
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• Víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, i Zuzku skrze Ježíše vzkřísí. (2 Kor. 4,14) 
• Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se mod-

lit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Ř 8, 26)  
• ...Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající  hory a tříštící skály, ale Hospodin 

v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po 
zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný... 
(1.Král. 19,11-12) 

 

Slovo nadìje 
 

Někdy je třeba říci slovo naděje, i když 
je člověk sevřený úzkostí. Někdy si ho 
říkáme dohromady, povzbuzujeme se,  a 
pak, tváří v tvář samotě, na nás dolehne 
tíha událostí drtivě a nemilosrdně. Je snad 
kvůli tomu naše naděje lichá? Tak tomu 
není. Setkání se smrtí však nedovolí 
snadný únik do libého přesvědčení, že to 
máme u Boha dobré a že to dobře 
dopadne. Ostatně, Písmo to netvrdí. 
Ráchel umřela, když se narodil Benjamin. 
Herodes dal mečem popravit Jakuba, 
bratra Janova. Přesto nás Písmo 
povzbuzuje, abychom hledali Boží 
přítomnost i skrze jeho uzdravující moc. O 
tu Boží přítomnost jde v první řadě.  

Již je to dávno, co jsem poprvé přečetl 
závěr knihy Job; dodnes si pamatuji, jak 
mi to přišlo neuspokojivé. Bůh jakoby 
vůbec nemluvil do konkrétní situace 
Jobovy. To, co Hospodin Jobovi říká, není 
asi úplně snadné rozklíčovat, protože to 
trochu vypadá jako přehled přírodovědy, 
navíc vystavené na předpokladech, které 
úplně sdílet nemůžeme. Rozumím tomu 
tak, že Hospodin říká: “Pohlédni na mě, 
uvědom si mou velikost.” To není pro to, 
abychom se cítili malí. To je pro to, 
abychom svou malostí nepoměřovali 
Hospodina. Setkání s Boží velikostí 
pomáhá nést zármutek. K takovému 
setkání může dojít i v těch nejsmutnějších 
okamžicích.   

Nebylo mi moc dobře na Zuzčině 
pohřbu. Sdíleli jsme naději, ale bylo cítit, 
jak je křehká. I když samozřejmě do srdcí 
druhých nevidím. Přišlo mi vhod, že při 
odchodu jsem v tramvajovém voze 
nenašel nikoho, s kým bych vedl rozhovor. 
Úporně jsem se snažil najít nějaký pevný 
bod. A pak se mi jasně vybavil tábor na 
Kovacím Hamru, blízko Sázavy. Tam 
spolu Tomáš a Zuzka začali chodit. K 
břehu řeky se šlo přes takový malý val, za 
ním sedávali a vedli rozhovor. Viděl jsem 
je v té čistotě, se kterou se vydali 
společnou cestou a cestou víry. Ne 
všechno se asi vždy vyvíjelo tak, jak by 
chtěli. Tak to ale chodí, důležité je, že to 
nevzdali. U Zuzky mě vždy překvapovala 
– a zahanbovala – míra očekávání, že u 
dospělých křesťanů je vše ve vzájemných 
vztazích orientováno k Bohu. Neznal jsem 
ji tak dobře, abych věděl, jak dalece se 
trápila tím, kde to chybělo. To už není 
důležité. Chci si ji  pamatovat jako 
někoho, kdo toužil po Boží blízkosti. Tak 
trochu i jako závazek pro čas budoucí.  

Když jsme se s Martou dozvěděli o 
Zuzčině skonu, tak v našem americkém 
sboru právě probíhal týden postů a 
soustředění na vztah k Bohu. Každý večer 
bylo mimořádné shromáždění. Každé 
připravoval někdo jiný a každé bylo jiného 
typu. V pátek vedli shromáždění nějací 
hosté, manželská dvojice. Nějak nám  
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jejich, v podstatě správné, vedení k tomu, 
abychom se navzájem modlili za 
uzdravení, přišlo v danou chvíli zatěžko. 
Zdálo se to jakoby příliš snadné – hodně 
jsme v ty dny mysleli na branický sbor, 
jak to vše prožíváte. A tak jsme ze 
shromáždění odešli. Ne demonstrativně, 
vysvětlili jsme to pastorovi Mikovi i jeho 
ženě Barb.  Později se ukázalo, že to s 
těmi manželi tak jednoduché není: pán 
sice vyprávěl o mnohých konkrétních 
případech uzdravování, ale jemu 
samotném našli rakovinu, a perspektiva je 
nejistá. A tak mi zpětně jeden z jeho 
úvodních vstupů přišel srozumitelnější než 
původně. Vychází z toho, že Ježíš je po  

 
pravici Boží a my po Ježíšově pravici (asi 
Mat., kap. 25). Říkal:  „Zavřete oči a 
šátrejte rukou po své levici ve výši ramen. 
Tak tam je někde Ježíš.“ 

V Americe si lidé někdy píší, i když by 
si to mohli říci. Třeba napíšu sousedům, že 
ten večírek byl bezvadný. A tak nám Barb 
a Mike také napsali. V překladu:  „Jsme 
spolu s vámi smutni a modlíme se za vás,  
za rodinu, kterou je pro vás váš sbor, a za 
rodinu té mladé ženy, kterou si Pán vzal k 
sobě. Nerozumíme všemu dnes, ale on je 
věrný. S láskou Mike a Barb Moorovi.“ 

 
Aleš Drápal 

 
Zuzka 

Dodnes jsme se s Klárkou nedokázali 
srovnat s tím, že tu není. Nechápeme. Díky 
Bohu za naději, že se zase uvidíme - u Něj. 

Dalo by se toho o ní napsat spousta. 
Myslím, že toho stihla za svůj život udělat 
tolik dobrého, co jiný nestihne do svého 
stáří. Vím, že nemáme oslavovat člověka, 
ale Boha. Nicméně člověk svobodně volí - 
a ona, řekl bych, díky své vřelé a hluboké 
víře volila a jednala dobře a s dobrými 
motivy. Jistě, nikdo z nás není dokonalý. 

Výstižná byla slova br. faráře z kázání 
při rozloučení: tichá a pokorná služebnice 
Páně. A dodal bych: ohromná parťačka, 
obětavá pomocnice, naše veliká podpora. 
Proto si teď připadám, jako kdybychom 
přišli o kus hradby a o velkou záštitu. 
Záleželo jí na druhých a neřídila se heslem 
"nehas, co tě nepálí". Byla srdcem pastýř-
ka a trápilo ji, když se ovečky zaběhly. 
Snažila se je hledat a pomoci jim. Nebála 
se i někoho napomenout - ale rozhodně ne 
povrchním způsobem. Je to těžký úkol, 
protože ne všichni všechno vidí stejně. 

Asi mnozí o ní víme, že si prožila i 
mnoho jiného trápení. 

Ještě pár přídavných jmen: citlivá, sou-
citná, asi i tvrdohlavá a radikální, odvážná 
a velkorysá. Dle mého názoru obrovská 
podpora pro Tomáše. Pomáhala mu s tábo-
ry, YMCou, hudbou atd. Je mi teď jaksi 
žinantní se tady rozepisovat o tom, jak 
nám s Klárkou kdy Bedrníci různě pomoh-
li či vyloženě vytrhli trn z paty, ačkoliv 
jsem měl připravené příklady. Velmi často 
šlo o zcela konkrétní a praktickou pomoc. 
Zuzce by se takové líčení, myslím, nelíbi-
lo. Takže aspoň takhle abstraktně: díky 
moc!!! 

Víme, že jsme se za ni, aspoň dle naše-
ho mínění, hodně modlili a prosili. Avšak 
prosba, aby tu zůstala s námi, nebyla vy-
slyšena. Dalo by se spekulovat o tom, zda 
jsme byli/nebyli dostatečně vytrvalí, či zda 
jsme měli/neměli udělat to či ono. Bůh ví. 
Já jsem však přesvědčen, že byla a je pev-
ně v rukou Božích. Kéž toto platí i o nás až 
do konce života – na shledanou! 
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Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. 
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. 
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty  jsou ti známy. 
Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. 
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. 
 
Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. 
Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? 
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 
I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, 
tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. 
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. 
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo! 
 
Žalm 139, 1-12 

Michal Mazný 
 

 
 

Počasí, množství návštěvníků, koláčů a nápadů ani letos nezklamalo. Každý si společ-
ného  dne užíval podle svého gusta: procházka, beseda s Helenou Blaženínovou, volejbal, 
výroba svíček, ochutnávání dobrot a výměna receptů, rozhovory. 

Bylo nás asi sedmdesát;  při neustálém přicházení dalších a dalších účastníků a odchá-
zení těch, kdo museli být někde jinde, přelévání skupin a skupinek z místa na místo a 
honění odbíhajících a ztrácejících se dětí, nebylo v lidských silách stanovit přesný počet.  

Byli jsme moc rádi, že dorazil i Tomáš s dětmi a Zdenou. V době, kdy je člověk spou-
tán smutkem, nevyhledává společnost. Dokáže komunikovat jen s těmi, kdo jsou mu blíz-
cí. Děkujeme, že můžeme být lidmi „blízkými“. 

 
 
Na tomto obrázku není opékání 
špekáčků (i když i to se konalo), ani 
myší držených za ocas, ale výroba 
svíček. 
Po mnohém máčení knotu do 
rozehřátého vosku se podařilo vytvořit 
svíčky barvy neurčité, někdy i zajímavě 
duhové, různě umělecky zkroucené 
nebo i modelované. Výtvory originální, 
chlouba těch, kdo je vytvořil. 

 
 

1. máj na chatìììì u slabých 
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Asterix a diamantová slepice 
 

Gálií otřásala válka kvůli bájnému pokladu. Lidé se zbláznili, každý 
zuřivě hledal slepici a neváhal kvůli ní zabíjet. Naštěstí se do věci 
vložili Asterix a jeho přátelé. Hlavním zlosynům Zobkotrusovi a 
Befelemu zabránili v dalším páchání ničemností. Poté nalezli a zničili 
ten prokletý drahokam. Znovu zavládl mír. 

Díky Pánu Bohu, výprava malého branického dorostu o prvním 
květnovém víkendu se vydařila. Přebývali jsme na chatě u Po-
spíšilových. Lepší místo jsme si vybrat nemohli. Skvělí lidé, přátelské přijetí, dobrodružná 
půda, houpačka, ohniště, slepičky, sbírání vajíček, Arabela, vaření, pohádka o Modré 
Karkulce, jízda na kanci, pronásledování padouchů, bubnování, báječné jídlo, schovka, 
čaroděj, počítač, řepková pole, sluníčko, déšť, rozleptání diamantu kyselinou savovou, 
šifrování, deník Alabastra Knoxe, chytání much, .. 

 

V neděli nás neméně přátelsky přijali na zámku v Benátkách nad Jizerou. Sídlí zde dvě 
muzea - hraček a 
regionální, v kte-
rém je připraven 
perfektní interak-
tivní program. 
Zkusili jsme si 
obleky středově-
kých rytířů a dam, 
ostrost keltské 
sekyry, vyrazili 
jsme si minci, 
malovali, muzicí-
rovali, skládali 
kostru, otáčeli 
planetami, spali 
na seně, .. Žádné 
suché povídání, 
všechno si člověk 
mohl vzít do ru-
kou, vyzkoušet. 

Nejdůležitější ale je, že nám Pán Bůh daroval hezké vztahy. Že jsme dobrá parta. Díky 
moc všem, kdo se podíleli. 

Kamil Skuhra 

kvììììtnová výprava dorostu 
 

 Brána 05/2007 10 
 

 
 

Bratr farář už léta chodí do Diagnostického ústavu v Krči. Povídá si tam s dětmi, hraje 
na kytaru, zpívá, vypráví o Boží lásce. A vyprávět o lásce lidem, kteří lásku  nikdy nepo-
znali, je těžké. Těžko se odpovídá předčasně dospělým  dětem na otázku, proč právě ony 
musely zakusit tolik zlého.   

Někdy po letech dostává dopisy od mladých žen, které vzpomínají na vyprávění při ky-
taře, jako o jednom z mála světlých bodů svého života. A to jak od těch, které se dokázaly 
zařadit do „normálního“ života, tak i od těch, které uvízly v prostoru ohraničeném mříže-
mi. 

Někdy i děti zpívají bratru faráři. Z nedávného setkání je píseň, kterou složila dvanácti-
letá romská dívka: 

 
Hej hou, hej hou   
 
Kdysi dávno jsem měl rád prachy. Jóó!! Nedaly mi všechno co jsem chtěl. 
Pak do mýho života vstoupil Ježíš a on mi dal lásku a já ji měl. 
 
Ref.: 
Tak dej mu život a on přijde 
dá ti život a nikdy neodejde.  Jo! Jo! nikdy neodejde. 
 
Ježíš umřel na kříži a ďábla strčil za mříži 
tak vydrž tu cestu do nebe Ježíš umřel i za tebe!!! 

                                     Nikola Demeterová 
 

 
 
Dubnový pochod Posázavskou stezkou? 
 
Paráda.  
Cesta vláčkem, 
řeka, skály, příroda, kávička v kiosku – pro ty 
starší, přelézání překážek a skákání z kamene na 
kámen, zmrzlina v kiosku -  pro nejmladší část 
výpravy, pohádková bytost a dobrá nálada – pro 
všechny.  
 
 
 

turisté 
 

z „diagnos+áku“ 
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Pozvání pro všechny chodce na další pravidelný výlet čtvrtou neděli 

v měsíci: 
27. května  vyrazíme hned po  bohoslužbách do Průhonic. 

Tam si uděláme  kolečko parkem a potěšíme se rozkvetlými rododendrony.  U vchodu 
se platí vstupné (důchodci 20 Kč). Na náměstí je pár restaurací a cukrárna, ale je možné 
vzít si jídlo s sebou a najíst se pak někde na lavičce.  Počítejte s tím, že část svačiny při-
padne vodnímu ptactvu na průhonickém rybníku.   

Pojedeme  autobusem  ze Dvorců na metro C Budějovická a odtamtud  metrem  na 
Opatov  a dál  autobusem do Průhonic.  Jezdí tam několik linek  v poměrně slušném inter-
valu.     
 

Pozvání 
Dne 3.června 2007 po dopoledních bohoslužbách a po skromném pohoštění  

se v našem kostele opět uskuteční mezigenerační setkání. 

Víra v životním zápase 
bude tématem k zamyšlení a sdílení zkušeností, které odrážejí jak naši křehkost a bezrad-

nost, tak i Boží moc a sílu ke zvládání životních situací. 

O děti bude souběžně postaráno. 

Všichni jste srdečně zváni 

 

 
 
 

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 
Které projekty budeme 
podporovat? 3 
Podpora křesťanů v Nepálu 3 
Pozvání na chvály a modlitby 5 
Zuzka 5 
Slovo naděje 6 
Zuzka 7 
1. máj na chatě u Slabých 8 
Květnová výprava dorostu 9 
Z „diagnosťáku“ 10 
Turisté 10 
Pozvání 11 
Sborový program 12 
Verš na květen 12 
Obsah 12 
Tiráž 12 

Verš na květen 
Každý jazyk vyznávej, že Ježíš Kris-

tus jest Pánem v slávě Boha Otce. 
Filipským 2,11 K 

 

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