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Dohnalo mne jedno takové „internetové moudro“. Naštěstí ne to, které zahlcuje poštu nehoráz-
ně velkými prezentacemi plnými nevkusných blikajících obrázků a nechutných elektronických 
zvuků, kde texty nabíhají dlouhé minuty písmenko po písmenku. Holý text, 9 řádků, které 
shrnovaly životní praxi Matky Terezy: 
 
Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední, i tak jim pomáhej. 
Když jsi vlídný, obviní Tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek, i tak buď vlídný. 
Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel a pár skutečných nepřátel, i tak jdi úspěšně dál. 
Když jsi nezáludný a čestný, třeba Tě podvedou, i tak buď nezáludný a čestný. 
Roky něco buduješ a někdo Ti to třeba přes noc zničí, i tak buduj. 
Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit, i tak buď šťastný. 
Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou, i tak čiň dobro. 
Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo. I tak dávej světu to nejlepší, co máš. 
Víš, v konečném důsledku je to mezi Tebou a Bohem, nikdy to nebylo mezi Tebou a nimi. 
 
Znovu a znovu se mi vrací myšlenka, že bychom měli být více sobečtí.   
Víc myslet na sebe, na své pokání, na svůj duchovní růst. Na svůj vztah s Bohem, na svoji 
znalost Bible na svůj modlitební život.   
Většinový křesťanský pohled na svět nás tlačí do pozice lidí, kteří upřednostňují druhé a na 
sebe zapomínají. Do pozice služebníků všech.   
To není zásadně špatný postoj! Jen je to jen jeden úhel pohledu a mystická zkušenost Matky 
Terezy nám nabízí ten druhý pól, který je právě tak dobrý. 
Být služebníkem všech neznamená přestat být sám sebou. Ani Pánu Bohu jsme se neztratili v 
několika miliardovém zástupu obyvatel této planety. Stále hledí na každého z nás, každého z 
nás povolává jeho jménem (Iz 43,1). Uvěřit, obrátit se, být pokřtěn, být spasen - to nejsou 
slova, která by se vztahovala k zástupům, ale vždy k jednotlivci. A také být pokoušen, pohrdán, 
pronásledován, mít pochybnosti - to všechno jsou slova, která se nějak promítají ne v životech 
zástupů, ale v životech každého z nás velmi často. 
S každým z nás má Pán Bůh nějaký plán a do poslední chvíle náš život může být plný zvratů. 
Úspěch, popularita, ocenění a obdiv nejmocnějších tohoto světa a také slabost těla i duše, 
nemoci, zranění, pohrdání i pocity opuštěnosti Bohem - i tohle si Matka Tereza prožila. Rok 
před smrtí z iniciativy kalkatského arcibiskupa podstoupila exorcismus. Obraz posedlé stařen-
ky, která si chce strhat z těla dráty lékařských přístrojů a teprve po obřadu vymítání ďábla se 
uklidňuje a usíná - to nám úplně neladí s obrazem křesťana na konci své životní pouti. 
Je ale pro mne obrazem toho, jak si Bůh každého vede tou zvláštní, jedinečnou a neopakovatel-
nou cestou. Že si každého vychovává ojedinělým způsobem a na nás je budovat svůj vztah k 
Bohu, abychom tu Boží ruku ve svých životech stále lépe poznávali. 

JFP 
 

Slovo na úvod 
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Přítomni: 
členové: Pechar, Bruncko, Drápal, Holý, Chadima, Mazný, Plhák, Slabý, Stralczynská, Zvá-
novcová 
náhradníci: Hoznauer 
omluven: Dus , Novotný, Žilková 
 
• Biblický úvod: M. Mazný, 1Kor 15,58 – vaše práce v Pánu není marná. Píseň 426 EZ, 

modlitba 
 

• Příští schůze staršovstva bude 2. pondělí v březnu tedy 14. března 2011, biblický úvod bude 
mít Ivo Plhák. 

 

1) V našem kostele se v sobotu 26.3.2011 uskuteční seniorátní konference. O zajištění pohoš-
tění jsme požádali ses. J. Pecharovou. Vlastní organizaci a komunikaci bude mít na starosti 
br. farář J. Pechar. 

 

2) Mise Elišky Adamcové. Staršovstvo vyslechlo zprávu o její činnosti a rozhodlo se podpořit 
její další působení (1/2 roku, tj. do konce srpna 2011). Financování bude probíhat stejně, 
jako dosud: měsíčně 18000,-Kč, z toho 10000,-Kč ze sborových peněz, 8000,-Kč od indi-
viduálních dárců. 

 

3) Proběhla revize účetnictví. Závěr: v pořádku. 
 

4) Staršovstvo vyslechlo zprávu pokladní. 
 

5) Staršovstvo odsouhlasilo proplacení dopravy společným autobusem na sborovou dovole-
nou ve středisku Sola Fide. Dále staršovstvo odsouhlasilo proplatit polovinu ceny za každé 
dítě ve věku 4 až 13 let. Děti do 3 let (bez nároku na vlastní postel a stravu) jsou automa-
ticky zdarma. Tedy vše stejně jako loni.  

 

6) Sbírky 
a) Při vánoční hře bylo vybráno 1700,-Kč. Na základě prosincového usnesení rozhodlo 

staršovstvo takto: Doplníme na 5000,-Kč a odešleme středisku křesťanské pomoci 
Maják. 

b) 13.3. na tisk ČCE a publikační činnost 
c) 24.4. hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Možno přispívat i na sběrací listinu nebo 

převodem na účet sboru s variabilním symbolem 444 do konce května. 
d) 15.5. na nepálského studenta (1. část) 
e) 12.6. na diakonii 
f) 26.6. sbírka solidarity sborů 
g) 4.9. na křesťanskou službu 
h) 9.10. jubilejní toleranční dar 
i) 30.10. na sociální a charitativní pomoc 
j)  20.11. na nepálského studenta (2. část) 
k) 25.12. na bohoslovce a vikariát 

 

714. Schùze staršovstva (14. 2. 2011) 
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7) Staršovstvo navrhlo jako koordinátora práce diakonie ses. Lenku Pecharovou.  
 

8) Pracovní skupina pro správu budovy vyřeší zazdění jeskyně na zahradě kostela 
v součinnosti s obecním úřadem. 

 

9) Přístavba kostela. Na výročním shromáždění ještě nebude definitivní návrh ale podrobnější 
informace o dalším průběhu. 

 

10) Diskutovali jsme o možnosti vytápění plynem. Ze strany plynáren to možné je, úspory by 
asi byly značné. Stavební komise prozkoumá možnosti, bude spolupracovat s Alešem Je 
línkem. 

 

11) V neděli 13.2.2011 večer proběhla akce mládeže za účasti br. faráře – zvali kolemjdoucí do 
kostela na středu 16.2.2011, kdy bude přednáška o manželství. Staršovstvo děkuje. 

 

12) Staršovstvo zvolilo ze svých členů 2 konventuály a 2 náhradníky. Konventuálové – J. A. 
Dus a J. Holý, náhradníci – I. Plhák a A. Slabý. Oznámení na seniorát zašle br. farář. 

 

13) Staršovstvo schválilo přijetí nových členů sboru: MUDr. Jitka Slavíčková, Sophia Byrouti. 
 

14) Staršovstvo počítá se zapojením do akce „noc kostelů“ na konci května 2011. 
 

15) Staršovstvo vzalo na vědomí ekumenické modlitební setkání žen 4.3.2011 v našem kostele. 
Otevření kostela zajistí A. Drápal. 

 
• Společná modlitba Páně. 

Zapsal A. Slabý 
 

 

 
 

Poděkování všem aktérům vánočních her 
 

Protože do branického kostelíka téměř necho-
dím a většina z vás mě nezná, krátce se 
představím. Jmenuju se Olga Zrcková, je mi 
34 let a v civilním životě pracuju jako psychi-
atr. Nejsem kostelní typ. Alespoň o nedělích 
se ráda vyspím a v lesích provětrám hlavu. 
Nejspíš nejsem ani věřící typ, mám dojem, že 
nesplňuju všechna požadovaná kritéria. Navíc 
v rámci zachování osobní integrity se mezi 
elitáře, kteří mají patent na to, že vědí všech-
no nejlíp, nijak vehementně necpu, nedělá mi 
to dobře. Člověk něco řekne a hned je průšvih 
na světě, a když přitom očekává přijetí a 
povzbuzení, je takový celý na zhroucení. Čert 
aby se ve všech těch církvích a jejich pravi-

dlech vyznal. Ale v posledních letech jsem 
bůhvíproč docela ráda zašla do branického 
kostela na vánoční hru.   
Začalo to někdy před 12 možná 13 lety, kdy 
mě kamarádka Jarmila Šmídová vzala na 
vandr s branickou mládeží a potom pozvala 
na moji první vánoční hru. Tehdy byl jejich 
autorem pan farář Rejchrt. Jakožto nevzděla-
nému neznabohu marně očekávajícímu 
zrození kýčovitého Ježíška do jesliček a 
majícímu jen velmi mlhavou představu 
biblických reálií mi celkem pochopitelně 
unikala dějová linie. Trochu mě trápilo, že 
jsem si reálie již dávno nenastudovala. Ale 
nevnímala jsem to jako handicap, fascinovala  

vánoční hra 
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mě atmosféra společenství, které se podílelo 
na společné věci. Každý podle svých možnos-
tí a schopností, malá děcka kratičkou veršo-
vačkou, dospělí herci a muzikanti brilantními 
výkony a dohromady z očí všech zářilo 
poselství o zrození naděje a cosi bylo kolem a 
prostoupilo účinkující na jevišti, v zákulisí i v 
hledišti, neboť nakonec v té hře účinkovali 
úplně všichni a už to najednou vůbec nebyla 
hra, ale koncentrovaný duch svatý, hustý tak, 
že by se dal krájet, až to všude příjemně i 
nepříjemně tížilo, i na hrudi, zvlášť v její levé 
části. Protože duch má ještě jemnější částice 
než mlha a dokáže proniknout hmotou dovnitř 
i ven. Ale zdálo se mi, že nikdy z kostela ven, 
jakoby kostelní zdi byly skoronepropustnou 
bariérou, takže každý si z toho ducha odnášel 
jen kousek, co se do něj vešlo a než to z něj 
postupně vysublimovalo. 
Jak šel čas, mládež dovandrovala, usadila se, 
založila rodiny, z kamarádky se stala Madla  
 
 

 
Chadimová a vyspěla v osobnost, které si 
hluboce vážím, a starý pan farář ještě více 
zestárl a hry začala psát  Madla. A já každo-
ročně cítím, jak na mě doléhá zimní temnota 
věků minulých i budoucích a jak mě bytostná 
potřeba věků, která hnala i naše předky a 
prapředky, žene se sdružovat a semknout se 
ve společenství a čekat na... to že přijde 
naděje. A branická atmosféra Vánoc se za 
všechny roky vůbec nezměnila a já si každo-
ročně chodím pro to svědectví o tom, že 
zrození naděje přijde každou chvíli, a pro ten 
kousek ducha svatého a dělá mi to dobře. 
Krásně mi to zapadá do programu, hra začíná 
po každoročním plenění jmelí.  
A letos těsně před svátky se mi navíc stala 
zvláštní věc s mladým bezdomovcem, bez 
rodiny, bez nikoho, bez koruny, přišel prosit o 
práci a o bydlení... 

 
Olga Zrcková 

 
 

 

 

 

 
Maloměstská idyla 

vánoční hra v obrazech 
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Proletariát 

 

 
Pila 
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Úřednice 

 

 
Společná píseň 



   Brána 2/2011 8 
 

 
Evangelizátor 

 

 
Marie a Josef 
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Michal Mazný představil svůj počítačový program MIDI-
GEN, který umožňuje co nejjednodušším a nejstručnějším 
způsobem zapsat a následně v počítačovém programu (MI-
DI) vygenerovat hudbu se vším všudy – rytmikou, harmonií 
i vícehlasou melodií. Tomuto cíli program napomáhá zabu-
dovanými automatismy. Je ke stažení včetně nápovědy na 
sborových stránkách (úplně na poslední dole). 
 
/znalci hudby a počítače je to zcela jasné; laikovi to zní 
stejně srozumitelně jako čínština – pozn. red./ 

 
 

 
Miloš Pechar – překlad z češtiny do češtiny – (ani ten klasik mu není svatý; ale rytmus je 
dobrý, hezky se to poslouchá): 
 

Báj / H. V. Jarmil    Máj / K. H. Mácha 
 
Medovej psoun a rod kobry   Čechové jsou národ dobrý! 
je statný, než docinká.    Nešťastný jenž v nouzi lká 
Jde lehce? Kdo ví. „Dobrá“ dí,  Nechť se k Čechovi obrátí, 
tne můry, svépomoc zná.   Ten mu rychlou pomoc dá; 
Bídy čechrá, vepři stele   Byť i Čecha nepřítelem, 
verše tří, vzdech, je to plyn.   Nešetří Čech jeho vin. 
Medovej psoun a rod kobry,   Čechové jsou národ dobrý, 
takty vzdechů… věř mi, splín.  a ty Čechů věrný syn! 
 
Tvor      Zbor 
Černý jsi, i kafr znáš    Věrný syn i bratr náš, 
dobreč, v echu usedáš.    dobré srdce Čechů máš! 
 
~ 

Vyl v pozdní večer, v pozdní kraj  Byl pozdní večer – první máj - 
opilý hafan, byl noci klas.   Večerní máj – byl lásky čas. 
Buldokův znal se k sázce hlas,  Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde durový zněl jara báj.   kde borový zaváněl háj. 
O sázce reptal lidský dech –   O lásce šeptal tichý mech; 
třesoucí tón „Znám sázky“ děl,  kvetoucí strom lhal lásky žel, 
svou v sázku tatík kůži měl,   svou lásku slavík růži pěl, 

BraníXobì II - pokračování 
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truchlinu rozvil mocný pech.   růžinu jevil vonný vzdech. 
Mizera sladký v krajích vinných  Jezero hladké v křovích stinných 
zabučel jemně trub hlahol,   zvučelo temně tajný bol, 
vzdech jim odjímal deset kol   břeh je objímal kol a kol; 
a Třebáň Hlásná úletů líných   a slunce jasná světů jiných 
kroutila modravými vlásky,   bloudila blankytnými pásky, 
kynoucí tam, co smysl sázky.  planoucí tam co slzy lásky. 
 
atd.  

 
Jako reminiscenci na toto dílo složil Aleš Hoznauer následující báseň: 
 

V   m á j i   (K. H. Máchovi)   - Aleš Hoznauer 
 

Oslepen výklady butiků   Oněměl slavík žel 
Hledám tu nádražní putyku  v půlnoci 
Marně zas 
  Jarmilo Vilíku  Osiřel poutník 
               v své bezmoci 
Ohlušen údery kladiva 
Do rakve pohřbíván zaživa  Otřás se borů háj 
Pod víko     v emocích 
  slavík mi zazpívá 

 

 
B o h u s l a v u  R e y n k o v i 

Aleš Hoznauer 
 
Sněží. 
 
Zapadá cesta hříchu. 
Už nepřekročíš práh nenávisti; ztratil se před očima. 
Nenajdeš stezku okolo stavení. 
Zamrzá náhon zloby; už nepřiteče ke mlýnu. 
Snadno přejdeš po jeho zmrzlém chapadle na druhý břeh do náruče čistoty, 
jež by se jinak nikdy neotevřela. 
 
Sněží. 
 
Tvůj vzdor se udusil ve vločkách lehčích než nádech. 
Nádech ku věčnosti, ke skomírajícím plamínkům ryzí lidskosti  
tam za teplým komínem, kde se ve tmách vyhřívají kočky. 
 
V Petrkově sněží. 
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Sněží do ticha, sněží do tvých posledních dnů, Bohuslave. 
Sněží. 
Zapadá cesta hříchu. 
Sněží do komína, slabounký pramínek dýmu stoupá do nebe. 
Sněží do šípků a trnek tam daleko v polích. 
Sněží do muk kalvárie, kudy se závějemi bolesti brodíš k Nesmrtelnu. 
 
Sněží do tvé obnažené duše, básníku křehkosti Nepostižitelna. 
 

 
Zuzka Hunalová a Klára Pecharová: 
Moderní  tanec 

 
 

 
 
V rámci Národního týdne manželství  pořádá náš sbor ve středu 16. 2. 2011 besedu s Ing. 
Pavlem Rausem na téma „Věrnost není slabost.“ O tom, jak beseda proběhla, se dozvíte v příští 
Bráně. Co předcházelo, si můžete přečíst hned. 
 

Rausování po Braníku 
  
Víte, co bude zítra za svátek? Nevíte co bude zítra? Svatý Valentýn. A víte co zítra také začíná? 
Národní týden manželství. Takto a podobně jsem začínali konverzace s kolemjdoucími, když 
jsme v neděli v podvečer po dvojicích vyrazili z kostela do temných ulic vstříc svému osudu a 
doufáme i osudu lidí, které jsme potkali. Zvali jsme lidi na středeční přednášku Pavla Rause, 
konanou v rámci týdne manželství. Zamilovat s umí každej mamlas, ale být svému partnerovi 
věrný, vyžaduje odhodlání. S čím jsme se setkali? Aneb pár postřehů. 
  
Dejte mi pokoj.... Americké svátky mne nezajímají... Bohužel nemám čas, zlatíčko... Ten papí-
rek použijeme alespoň jako filtr.... Právě se rozvádím... Před měsícem jsem se rozvedl... Musí-
me jít, máme rezervaci... Už jsme po sezóně... Pro babičky to již není... Nezačíná nový čínský  
 

Manželství 
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rok??? Jarda: Můžeme vás vyrušit? Libající se dvojice: Néééé. Jarda: Alespoň na chvilku. (na-
konec si pozvánku vzali). 
  
Nicméně jsme se setkali i s kladnými reakcemi.  
  
Zrovna jsem o tom přemýšlela.... Na věrnosti pracuji již dvacet pět let.... O tom bych Vám mohl 
něco říct... Tak jo... Nemám čas, ale dám to někomu známému.... Já ale nejsem ženatý... Po vy-
slovení slova manželství, jedna pravoslavná dvojice s dítětem roztála a řekli, že se přijdou po-
dívat... Mladá dvojice se spacáky a lahví rumu: My možná vypadáme, jako že jdeme z hospody, 
ale my jsme zasnoubeni a příští rok se budeme brát.  
  
Celkem jsme oslovili cca padesát šedesát lidí. Nakolik úspěšně uvidíme ve středu. 
  
Sepsáno 13.2 LP 2011 v předvečer svátku Valentýna ihned po skončení této akce. 
  

Kolektiv autorů, sepsáno Jakubem 
 
Ti, kdo se pravidelně zúčastňují středečních biblických hodin, slyšeli o sborech, ve kterých pů-
sobil farář Jan Karafiát, o životě a díle tohoto faráře, i ukázky z jeho kázání a knih. Nejvíce nás 
zaujaly jeho mravoučné pohádky. Zde je ta, která se týká manželství: 
 

Jan Karafiát: Pohádka o tom, který byl šťastný vzdor tomu, že se oženil (zkráceno) 
 
     Mladý Nikodém vkročil do krámu. Právě  tam lidí nebylo – „Pane Kostláne, já se budu že-
nit. Už mi Anežku slíbili.“ – „Vy se budete ženit? Nuž pak já vám přeji, abyste byl šťastný, 
vzdor tomu, že jste se oženil.“ – „Co to povídáte, pane Kostláne!  Vzdor tomu,  že jsem se ože-
nil?“ 
     Ale právě přicházeli do krámu lidé a proto mladý Nikodém raděj odběhl. Pořád pak mu to 
znělo v uších: „Vzdor   tomu, že jste se oženil?“ – Snad chtěl Kostlán říci: „Protože jste se  tak 
pěkně oženil.“ Dával si pak pozor, až lidé z krámu odešli a hned zas byl u pana Koslána. 
     „Vy přece nemyslíte, že ženatému jest tíž být šťastným než svobodnému?“ – „Bodejť bych 
myslil. Dvěma jest to přece vždy mnohem těžší, aby se dobře shodli, než jednomu. Ale vám já 
přeji, abyste byl šťastný vzdor tomu,  že jste se oženil.“ – Ale zas přicházeli lidé a Nikodém 
odešel. 
     A když se zas vrátil, pravil kupci: „Copak si pan Kostlán myslí, že Anežka není se mnou 
jedné mysli? My čekáme nejlepší dny právě nyní, když se vezmeme.“ – „Však já vám je přeji, 
vzdor tomu, že se vezmete.“ – „Nu, tak vy přece jen nevěříte, že to  dobře dopadne.“ – „Ne tak. 
Já věřím, že by to mohlo dobře dopadnout, ale často  se to tak nemá.“ – „Ale proč by to 
s Anežkou a se mnou nemohlo pěkně dopadnout?“ – „Ó, ano, mohlo by. Ale ona by musela být 
rozumnější a nemít hubu a vy byste nesměl míti v těle žluč.“ – A zas přicházeli lidé do krámu. 
     Ani nebyl sám svůj, když přišel k Anežce. Ona to na první pohled postřehla. – „Co pak se ti 
stalo?“ – „Ale, Kostlán mě velice pohněval. Ani to nepovím.“ – „Tak? To je ta naše včerejší 
úmluva, že si vždy povíme všecko?“ – „Ale když on mně přál, abych byl šťastný vzdor tomu, 
že se ožením, Ano, pak k tomu doložil, že ty bys musela být rozumnější a nemít hubu, a já že 
bych nesměl míti v těle žluč.“ – „A ty myslíš, že nemáš v těle žluč?“ – „Já mám v těle žluč.“ – 
„Nu, pak já se bojím, že budu nemoudrá a budu míti hubu.“ 
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     „Nu tak, jak my to uděláme, aby Kostlán neměl pravdu?“ – „Jdi se zeptat pana faráře.“ – 
A Nikodém se šel zeptat pana faráře. Když pak mu to vyložil, řekl pan farář: „Kdyby Kostlán a 
jeho  nebožka žena byli nebyli tak  velice světští, nebyli by bývali tak velice nešťastní. Ale však 
on se bude ženit po druhé, až se obrátí. Ale  jest pravda, bez obrácení bych já v manželství také 
nebyl šťasten. A ty jsi sice hodný hoch a Anežka jest statečné děvče, ale bez obrácení ani vy 
v manželství šťastni nebudete. Proč byste však zůstávali neobráceni? A co obrácení lidé budete 
vy spolu šťastni. – Začni aspoň ty sám. Za to ty nemůžeš ručit, nevyvede-li Anežka někdy něja-
kou hloupost a nebude míti hubu, ale ty se můžeš stále snažit, abys neměl v těle žluč. A uvidíš, 
že to s Anežkou tak zlé nebude.“ 
     A bylo po svatbě a mladí Nikodémovi hospodařili pro sebe, a Anežka  vyvedla někdy něja-
kou hloupůstku, ba začala i mít hubu, ale Nikodém si počínal, jako by neměl v těle žádnou  
žluč. Když pak to Anežka zpozorovala, ona si  hned vzpomněla: „To jest to, zač on se modlí,“  
a hleděla ho udobřit. 
     Za dva roky přišel Nikodém ke kupci. „Pane Kostláne, já jsem šťastný, vzdor tomu, že jsem 
se oženil.“ – „I vždyť mne to velice těší,“ odpověděl Kostlán. „Ale prosím, byl-li byste šťastný, 
kdybyste měl v těle žluč?“ – „Ano, máte pravdu, pane Kostláne. Tu bych nebyl šťastný.“ – A 
Kostlán tomu věřil a vypravoval to dál, že jest mladý Nikodém šťastný, vzdor tomu, že se ože-
nil. 
     Když pak jednou přišel kupec ze sousedního města, ten tomu nechtěl věřit: „Šťastný vzdor 
tomu, že se oženil? Není-li to nějaká pěkná pohádka?“ – „Ne, ne, ujistil ho Kostlán, „To není 
žádná pohádka. Ale musíte vědět, že Nikodém nemá v těle žluč, a když to pozoruje jeho žena, 
ona hned přestane míti hubu, kdyby i sebevětší hloupost byla vyvedla. Jinak ale by to nešlo.“ 
           

Z knihy Jana Karafiáta  BROUČKOVA POZŮSTALOST 
 

 
 

O misii Elišky Adamcové v Banja Luce a žádost o Vaší podporu této služby 
 
Již uplynulo téměř 5 měsíců z celkového počtu 12 měsíců misie Elišky Adamcové v Banja Lu-
ce (dále BL) v Bosně a Hercegovině (dále BiH). Na cestu do BL vyrazila 24.9.2010. Hned ze 
začátku hledala bydlení, seznamovala se s terénem a místními podmínkami a s pomocí svého 
spolupracovníka Davida se připravovala na svou práci. Ta se skládá ze dvou hlavních částí: (1) 
práce pro EUS (Evanďeosko udruženje studenata, které je součástí mezinárodní organizace 
IFES, www.ifesworld.com), jehož cílem je misie mezi vysokoškolskými studenty a (2) práce 
pro místní evangelikální sbor Hriscanska Zajednica, do kterého Eliška pravidelně dochází spolu 
s Davidem a dalšími misionáři. V obou oblastech si Eliška dala za cíl zvěstovat Boží království 
a být obrazem Kristovým a já si myslím, že se jí to daří. Nyní blíže k uvedeným dvěma oblas-
tem její služby: 
 
(1) EUS v BiH vede Enisa Dedić, která je zároveň Eliščinou supervizorkou. Jsou v pravidelném 
kontaktu, někdy Enisa přijede do BL, jindy zase Eliška nebo David jedou do Sarajeva, kde se 
nachází sídlo EUSu. Kontakt se udržuje také mezi všemi pracovníky EUSu, nejen na území 
BiH. Ve dnech 12.-14.11. se v Novim Sadu v Srbsku konala konference pro pracovníky a stu-
denty ze Srbska, BiH a Černé Hory. Zde se Eliška s Davidem účastnili semináře o způsobech  

MISIE  ELIŠKY 
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komunikace se studenty, konkrétně pod názvem "Jak reagovat a odpovídat na otázky studentů, 
když jsme s nimi na kafi?". Právě rozhovory při kávě tvoří významnou část služby studentům 
v BL. V podstatě lze práci se studenty rozdělit následovně:  
 
a) Biblická skupinka , která má v současnosti 2 pravidelné členy. Probírá se Janovo evangeli-

um. Snahou je, aby přišli další studenti, a to zejména ti, kteří už měli možnost skrze různou 
službu EUSu slyšet evangelium. 

 
b) Individuální rozhovory  se studenty „1na1“, které probíhají většinou formou schůzky u ka-

fe. Mnohdy dochází k významným rozhovorům, které, věříme, mají vliv na formování pozi-
tivního vnímání a poté přijetí evangelia a Ježíše Krista. 

 
c) Praktické semináře pro studenty, v nichž jsou sdíleny křesťanské hodnoty a biblická stano-

viska. Témata jsou například „Jak se vyrovnat se stresem“ nebo „Jak uspět na fakultě“. 
 
d) Sportovní aktivity , kterými jsou pro Davida florbal a pro Elišku lezecká stěna. David zastá-

vá názor, že i při hře florbalu se dá (nepřímo) zvěstovat Kristus, a to tím, jak se při hře cho-
vá – třeba, že se nevzteká, nenadává a nemluví sprostě, když se mu nedaří. Eliška se zase při 
lezení setkala s dívkou Ljiljou, která, i když se zprvu prohlašovala za ateistku, přišla dvakrát 
na seminář a poté přicházela pravidelně na biblickou skupinku.To, co Ljiljiu nejvíce oslovi-
lo, bylo chování a vztahy, které mezi sebou David s Eliškou a dalšími členy skupinky mají a 
které jí připadaly tak odlišné od toho, s čím se kdy setkala. V zimě se pořádal lyžařský ví-
kend, kterého se účastnilo 5 studentů. Co mě velice pobavilo, bylo, že v neděli po obědě se 
ve společné debatě hovořilo na téma „půst". 

 
Službu studentům Eliška rozvíjí i na rovině osobní, kdy slouží například svým dvěma spo-
lubydlícím (sestry, obě studentky). Snaží se jim svědčit svým životem. Pro Elišku bylo velmi 
cenné, když jí její spolubydlící pozvaly na oslavu křtin svého synovce. Eliška měla možnost 
poznat zblízka nejen jejich rodinu, ale také slavnost křtu v pravoslavné církvi, která je nejrozší-
řenější křesťanskou denominací oblasti. Na druhé straně zase jedna ze sester přijala pozvání na 
biblickou skupinku, kam přišla zatím jen jednou. Kromě těchto dvou Eliška může svědčit i lek-
torce jazyka, se kterou se setkává dvakrát týdně. 
 
(2) Hriscanska Zajednica je Davidovým a Eliščiným „mateřským" sborem v BL. Sbor vede pas-
tor Siniša Stojković a nemá to lehké. I po deseti letech jeho služby v BL má jeho sbor jen ko-
lem 15 členů. A přestože je ve sboru několik misionářů, kteří mají možnost se skrze různé hu-
manitární projekty setkávat se spoustou lidí, zatím to sboru nezajistilo přílišný nárůst členů. 
Sbor ale bojuje dál a tak pořádá evangelizační kurzy Alfa určené pro veřejnost, podílí se na 
pomoci sociálně slabým občanům BL, připravuje otevření kulturně-edukativního centra pro ve-
řejnost aj. David s Eliškou na těchto aktivitách spolupracují a pomáhají. 
 
Elišku jel 28.11.2010 navštívit osobně autem náš bratr farář Jaroslav Pechar. Bohužel vlivem 
špatných povětrnostních podmínek měl při cestě směrem tam na dálnici u Vídně autonehodu, 
při níž se mu díky Bohu nic vážného nestalo (to se ale nedá říct o autu - Jardovo auto bylo od-
hozeno nákladním vozem, jehož řidič nad ním ztratil na zledovatělé vozovce kontrolu). Na mís-
to proto nedojel, ale jsme rádi, že se v pořádku vrátil do Prahy. 
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Eliška v lednu a v únoru přijela do Prahy, kde prezentovala před sborem svoji činnost. Když 
jsem se jí ptal, jak se cítí a zda hodlá v práci pokračovat, odpověděla mi střízlivě, že s mnohým 
se musela vyrovnat a mnohému naučit, ale má vědomí rozdělané práce, ve které chce rozhodně 
pokračovat. A já jsem viděl jasně, že se k ní vrací s chutí. I když Eliška měla nějaké znalosti o 
problémech místních lidí, jistě poznává nejvíce až na místě. Studenti mají asi jednak obvyklé 
problémy mladých lidí, ale jistě se na mnohých z nich promítají i vnitřní zranění z nedávných 
nepokojů a válek v jejich zemi. Lékem, který Eliška přináší, je Kristovo poselství evangelia a 
lásky. 
 
Co se týče blízké budoucnosti, 19.2. bude otevřeno v BL zmíněné kulturně-edukativní centrum, 
na jaře do BL přijedou 2 misijní týmy z ČR (Elišku hodlá navštívit i mládež našeho sboru a 
členové Biblické školy v Kolíně), které se budou podílet na přípravě programů pro studenty, a v 
létě má přijet tým amerických misionářů. David s Eliškou jsou připraveni s nimi spolupracovat. 
Z hlediska dlouhodobější perspektivy by se banjalucký tým EUSu (kým David a Eliška jsou) 
pokusil o navázání spolupráce s místní pravoslavnou církví a jejich studentským hnutím.  
 
V neděli 23.1. Eliška během svého krátkého návratu v ČR prezentovala v našem sboru průběh a 
výsledky prvních 4 měsíců své misijní práce. Prezentace se zúčastnilo velké množství členů 
našeho sboru a během diskuse jim Eliška odpovídala na všechny jejich dotazy, které se týkaly 
jak náplně její služby, tak např. finančních záležitostí. Zájemci měli následně možnost se s 
Eliškou o její službě osobně sdílet a modlit se za ni. Osobní rozhovor s Eliškou též vedli členo-
vé staršovstva, zejména příslušné pracovní skupiny, která Eliščinu práci sleduje a pomáhá jí. 
 
První půlroční etapa Eliščiny misie skončí v březnu 2011. Na závěr této etapy, jak bylo původ-
ně naplánováno, staršovstvo mělo posoudit průběh misie a rozhodnout o pokračování a podpoře 
druhé půlroční etapy až do skončení misie (konec září 2011). Z organizačních důvodů staršov-
stvo projednalo tuto záležitost již na únorové schůzi 14.2., a to jak na základě podkladů a in-
formací příslušné pracovní skupiny ve složení Dušan Bruncko, Michal Mazný a Miriam Žilko-
vá (za supervize bratra faráře Jaroslava Pechara), tak na základě informací získaných při Elišči-
ně prezentaci ve sboru. 
 
Staršovstvo na této schůzi pokračování misie schválilo a rozhodlo, že tato druhá (závěrečná) 
etapa misie v délce 6 měsíců bude financována stejným způsobem jako etapa první, což před-
stavuje celkovou částku 60 000 Kč ze sborových prostředků a 48 000 Kč od individuálních dár-
ců na tento konkrétní účel (shromážděných na účtu sboru pod variabilním symbolem 777). To-
mu odpovídá na každý z 6 měsíců příspěvek 10000 Kč od sboru a 8000 Kč od individuálních 
dárců. 
 
Jsme velice vděční všem dárcům, kteří doposavad tuto službu podporovali. Leží-li Vám na 
srdci misijní práce a chcete podpořit tuto službu Elišky, pošlete svůj dar na účet sboru 
135 027 438 / 0300 s variabilním symbolem 777, anebo ho můžete odevzdat v kanceláři po 
bohoslužbách. 
 
Krom ě podpory hmotné je pro Elišku nezbytná i podpora duchovní, ať už formou mod-
litby, rozhovoru či např. elektronické komunikace. Zde bych chtěl velice poděkovat Jaku-
bovi Drápalovi a členům mládeže za pořádání modlitebních setkání, kde se za Elišku a její  
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službu modlíme, a také všem dalším, kteří s Eliškou komunikují a modlí se za ni. Budeme 
velmi vděčni, když se připojíte i k této formě podpory. 
 
Eliščinu službu můžete průběžně sledovat jednak prostřednictvím pravidelných modlitebních 
elektronických dopisů, které Eliška zájemcům rozesílá (můžete se jí přihlásit na mail elis-
ka.adamcova@gmail.com) nebo na jejím internetovém blogu, kde průběžně o své službě in-
formuje, na webové adrese http://vunepoznani.blogspot.com. S Eliškou je možno si též dopi-
sovat na adresu BiH Pave Radana 26, Banja Luka 78 000, Bosna i Hercegovina, anebo ji zavo-
lat na číslo 0038766351750. 
 
Děkuji Pánu Bohu za Eliščinu službu a také všem, kdo ji podporují, ať už finančně, organizačně 
či modlitebně. 
"Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti." 2. Korintským 12,9 
 

Za pracovní skupinu pro Eliščinu misii 
Michal Mazný 

 
Krátká  reflexe misie 

 
Před několika dny  jsme se rozloučili s Eliškou Adamcovou, která odjela opět do svého půso-
biště  v  Banja Luce.  Při osobních setkáních s Eliškou  jsme se  mohli blíže seznámit s její do-
savadní službou, kterou koná  především  mezi  tamními studenty.  Dovolím si připojit  něco 
málo ze  svých postřehů. Tato  misijní služba nás, jako sborové společenství,  staví  do vícemé-
ně nové situace, protože taková  služba  je  cestou  pro  nás neprošlapanou.  Je  také zřejmé, že  
porozumět a vžít se do toho, čím žijí dnešní mladí studenti  v Banja Luce,  může  být  pro  ně-
které z nás,  kteří mají za sebou mnohé zkušenosti, v jiném čase a za zcela jiných podmínek,  
poměrně nesnadné.   Jsem  však  přesvědčena, že  Boží milosrdenství  se  projevuje  i  skrze, 
anebo právě skrze skromnou, ale upřímnou touhu být druhým svědectvím. Je zřejmé, že  Eliška  
jde  touto  cestou  upřímného   hledání Boží vůle, hledání moudrosti, jak se ve všech  situacích, 
v nichž se ocitá, správně zachovat. To považuji  za jeden ze stěžejních předpokladů  služby,  
kterou  provází, jak se  mnohokrát přesvědčili jiní,  Boží požehnání. To  se mnohdy  projeví  
tehdy a tam, kde a kdy to  nejsme schopni  jednoduše  předzvědět či uchopit. 

M.Žilková 
 

 
 

Silvestr v Bílém potoce 
  
Bílý potok pod Smrkem - místo v Jizerských 
horách; končí tam železnice, téměř i silnice a 
na pár dní jsme tam skončili i my. Do půjčené 
chaty jsme dorazili dílem vlakem a ostatní 
autem obtíženi zásobami, zavazadly a pali-
vem. Navíc kvůli jakési sázce jsme ušetřili za 

jídlo... Do chalupy jsem se museli proházet 
závějí, zatápíme, ale není to moc platné. V 
kamnech zadní místnosti dokonce hoří snad 
studený plamen - na půl metru od nich je zi-
ma. A tak zde spíme jen jednou. Čeká nás 
studená noc. Venku mínus patnáct stupňů a  

trochu opoždìná  VZPOMÍNKA NA SILVESTR 
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vevnitř trochu víc. Ráno nás čeká překvapení 
a ne milé. Zamrzla voda. Trubka vede chod-
bou a vymrzlou zdí. Pro vodu tedy chodíme 
do sklepa. Nebe jako vymetené a mrzne. Sáň-
kujeme a sjíždíme svah i na pekáčích (ku-
chyňských). Přijel Tomáš a stavíme iglů. 
Nejdřív hromada sněhu, dlabat se bude zítra. 
Přijíždí další lidé a přibývá postelí v jediné 
vytápěné místnosti. Někdo spí i na stole. Na 
Silvestra se zhoršilo počasí, oteplilo se a 
chvílema i poprchávalo. Přesto ve třech vyrá-
žíme dobýt Smrk. Cesta dolů se nazývá Ne-
beský žebřík. Prostě držkopád. Nic horšího 
než pár vyválení se nám však nepřihodilo a 
přes Smědavu se vracíme domů. Chystáme se 
na konec roku, vyrábíme cosi jako chlebíčky 
a cpeme do sebe vánoční cukroví (máme ho 
několik krabic a je to poněkud za mezí sežra-
telnosti). Večer se dlouží, blíží se půlnoc, po-
vídáme si, co nám tento rok přinesl, co přine-
se ten další a co čekáme. A Nový rok. I zde 
ohňostrojem lidi nešetří. Vypouštíme (tedy se 
o to pokoušíme) thajské lucerny štěstí. Jedna 
vyhořela dřív, než jsme ji vypustili, další 
skončila ve větvích, a až do třetice se zdaři- 
 

 
lo... Pak i my jdeme někdy spát. Ráno vaříme 
snídani a ve vločkové kaši končí všechno 
mléko. To, že ho asi  2dcl potřebujem i do 
perníku, se dozvím až potom. Shánějte ho na 
Nový rok!!! A tedy nezbývá než jít žebrotou. 
Dva klepou na první dveře a zbytek sleduje 
zpovzdálí. To si přece nemůžeme nechat 
ujít... Inu "Můžeme požádat o dvě dcl mléka" 
člověk neslyší často. Dostáváme půl litru. Pak 
se dveře ještě jednou otevřou a slyšíme: "Pivo 
nebo rum, to pochopim, ale mléko???" "To 
víte, my jsme křesťané" (tedy nevím, co si o 
nás pomyslel). Nakonec toho mléka bylo za-
potřebí skutečně půl litru. Po několika dnech 
topení se navíc prohřála zeď a - světe div se - 
voda opět teče. I nadešel den poslední. Úklid, 
vybíráme popel z kamen a sypeme jej nikoliv 
na hlavu, ale na kompost, naposledy lezeme 
do iglů, pár obrázků a jdeme na vlak. Ti 
šťastnější viděli ještě koncová světla vlaku. I 
co, za hodinu jede další. Raspenava, Liberec a 
v Turnově nás čeká téměř plný vlak. I tak se 
nějak vejdeme a šťastně domů. 
  

Zdar!                                                                                       
Milan Bareš 

 

 
 
27. února, máme termín dalšího výletu. Ráda bych vyhověla žádosti některých z vás, abychom 
konečně navštívily Vítkov. Pokud tedy nebude hrozit náledí, mohly bychom po bohoslužbách 
jet autobusem na Žižkov (Ohrada) a odtud pěšky, asi 2 km, do Památníku na Vítkově. Hlavním 
"magnetem" by měla být opravdu báječná vyhlídka na Prahu, ale těšit se můžete také na pří-
jemnou kavárnu v budově a eventuálně některou z expozic, které tu právě probíhají (historie 
ČR, "Zlatá šedesátá", legionáři atd.). Poté sejdeme parkem dolů na Florenc  k metru a tramva-
jím. Doporučuji vzít si něco málo jídla a pití s sebou místo oběda. 

 
 Všechny zdravím z krásných Poděbrad. Lenka 

TURISTÉ 
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Pozvánka na 12. sborovou dovolenou 
v termínu od 13. do 20. srpna 2011 

 
Staršovstvo branického sboru srdečně zve všechny své členy na 12. sborovou dovolenou opět 
do rekreačního objektu naší církve SOLA FIDE v Janských Lázních. Toto klidné lázeňské měs-
tečko s nevšední historií se rozkládá na úpatí Černé hory (1.299 m n.m.), na jejíž vrchol vede 
přímo z města kabinová lanová dráha. Janské Lázně mají ideální podmínky pro pěší turistiku 
(naučná stezka Černohorské rašeliniště, vycházková trasa Klausův důl, dále pak lázeňské stezky 
na Středním hřebenu a v Rudolfově údolí). Pro cyklisty je připravena 1.Krkonošská cyklistická 
naučná stezka, která vede po lesních cestách Černé a Světlé hory a nabízí překrásné pohledy na 
hlavní krkonošský hřeben s jeho dominantou Sněžkou. 
 
Ubytování a stravování v SOLA FIDE je zajištěno na vysoké úrovni. Všechny 2 a 3lůžkové po-
koje v 1. a 2. patře mají na pokoji WC a sprchu a jsou přístupné výtahem, celkem 52 lůžek. 
Ve 3. patře jsou pokoje vybaveny umyvadlem, WC a sprchy jsou společné na chodbě vždy pro 
2 pokoje, celkem 7 lůžek. Do většiny dvou a třílůžkových pokojů lze umístit přistýlku či po-
stýlku. 
 
Před budovou je možnost parkování pro 9 osobních aut. Hromadná přeprava bude jako vždy 
zajištěna autobusem a hrazena sborem. K dispozici máme několik shromažďovacích prostor vč. 
herny pro děti a klubovny s pingpongovým stolem. Rovněž můžeme bez omezení využívat 
místní kostel. V objektu je úschovna kol. Ve 2. patře je k dispozici kuchyňka (lednice, mikro-
vlnná trouba, varná konvice, nádobí). 
 
Cena za týdenní pobyt: 
   ubytování polopenze celkem plná penze celkem  
 
Dospělí  l.500,-- 840,--  2.340,-- 1.260,-- 2.760,-- 
Děti do 13 let 1.260,--   700,-- 1.960,-- 1.050,-- 2.310,-- 
 
Staršovstvo odsouhlasilo dětem od 4 do 13 let 50% slevu. Děti do 3 let bez nároku na postel a 
stravu jsou zdarma. Přistýlka či postýlka – jednorázový poplatek Kč 50,--. 
 
Na pokoji připraven 1 ručník a 1 osuška na osobu, mýdlo vlastní! 
S kuchařem lze domluvit individuální dietu. Případné doobjednání oběda bude hrazeno  
v hotovosti na místě. 
Dospělí do 70 let, výdělečně činní, uhradí poplatek městu  Kč 15,--/den individuálně po příjez-
du. 

Sborová dovolená 
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Závazné přihlášky s jmenným obsazením pokojů a požadovanou stravou odevzdejte ve sbo- 
rové kanceláři  nejpozději  do 10. dubna 2011. 
Výběr účastnického poplatku proběhne začátkem června t.r. 
Příp. dotazy Vám zodpoví ses. Kučerová buď po nedělních bohoslužbách nebo na těchto tel. 
číslech: byt  244 465 717 
                 práce  222 252 645 
                 mobil  605 860 534 
                 e-mail  z.kucerova@volny.cz 
 
Na Vaši hojnou účast na této každoroční sborové akci se těší 
 

     Staršovstvo sboru ČCE Braník. 
 
Formuláře přihlášky budou na židli v předsíni kostela nebo v kanceláři. 
 

 

 

Zveme vás na  modlitební  setkání SDM, které se koná první pátek v březnu 

4. března 2011  
od 18 hodin  v našem kostele 

 
Téma: Kolik chlebů máte? 

 
Program připravil výbor SDM  z Chile. 

 
Prosíme vás, abyste se zúčastnili v co největším počtu a počítali s tím, že po ukončení připrave-
ného pásma bude přátelské posezení s hosty z jiných církví, kteří se spolu s námi budou na pro-
gramu podílet. Pokud můžete, přineste příspěvek k pohoštění.  
O organizaci setkání se pravidelně starala sestra farářka Buttová – v těchto dnech  má jiné sta-
rosti. Kaple Církve československé husitské v Krči, ve které nám v minulých letech bylo tak 
dobře, byla vykradena. Myslete, prosím, na naše bratry a sestry. 
 
Příprava setkání se uskuteční v pondělí 28. února v 18 hodin v našem kostele. 
 

SVÌTOVÝ  DEN  MODLITEB  2011 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pravidelný sborový  
program 

 

Neděle 8:30  Chvály 
 (mimo 1. neděli v měsíci) 
 

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

Úterý 7:30 – 8:00  
Ranní modlitební setkání 
 

Úterý 18:30 – 20:30  Mládež 
 

Středa 16:30 – 17:30  
Biblická pro maminky s dětmi 
 

Středa od 18:00 – 19:30 
Biblická hodina 
 

Čtvrtek 20:00 – 22:00 (nepravidelně) 
PoMlaSg ("třicátníci") 
 
Pátek 16:00 – 18:00 
Dorost (děti 8-12 let) 
 

úřední hodiny faráře 
Jaroslava Pechara 

úterý a středa 14.00 – 16.00 
čtvrtek 10.00 – 12.00 
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Verš na únor 
 

 
Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví 
zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Bo-
žích.  
 

Římanům 8,21 
 

Zdroj: http://hesla.dulos.cz/hes11idx.htm 
 


