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VÍTEJTE!
Pravidelný sborový program
Neděle 9.30 bohoslužby (1. neděli v měsíci rodinné, 3. neděli sv. večeře Páně)
 12.00 každou 3. neděli v měsíci deskohrátky
 14.00 bohoslužby „Společenství Kristovo“
Pondělí 18.00 rozrost (setkání střední generace, vždy 1. pondělí v měsíci)
Úterý 7.30 modlitební setkání
 8.00 společné čtení nábožensky vzdělávací knihy
 9.00 hEaVEN (setkání malých dětí s rodiči)
Středa 17–18 práce na skalce + posezení u kávy (od jara do podzimu)
 18.00 biblická hodina
 19.30 loutnový koncert (R. Měřinský a jeho hosté, 2. středa v měsíci)
Čtvrtek 15–17 úřední hodiny faráře (předchozí tel. domluva doporučena!)
Pátek 15.30 dorost (mladší i starší), odrost
 17.30 konfirmační příprava
 18.00 mládež
Sobota 12–17 rehabilitační centrum EXIT – pomoc lidem bez domova 

(1. a 3. sobota v měsíci)

Další informace na předposlední straně časopisu
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ZE SBOROVÉHO ŽIVOTA
Z květnového staršovstva

 ͵ Pravidelné celocírkevní sbírky jsme v době C-času nedělali. Odešleme je ve 
stejné výši jako vloni.

 ͵ Odložené výroční sborové shromáždění proběhne 21. června.
 ͵ Za členku sboru byla přijata Pavlína Kroužková.
 ͵ Na práci Potravinové banky (Mikuláš Vymětal a berounský sbor) přispějeme 
částkou 5.000 Kč.

 ͵ Rekonstrukce kostela včetně nových varhan se odkládá na rok 2021, nyní se 
intenzivně pracuje na projektu.

 ͵ Se sborovou dovolenou i tábory se bez ohledu na C-čas počítá v původní po-
době.

 ͵ Přenos bohoslužeb na internetu se osvědčil, zvažujeme instalaci pevné ka-
mery v kostele. n

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
V minulém čísle Brány vyšla většina zpráv pro výroční sborové shromáždění, je-
hož termín nebyl v té době určen. Nyní je již znám: 21. června. Přikládáme ještě 
dvě zprávy, které se do posledního čísla Brány nedostaly:

Rodiny s dětmi

Za minulý rok přibylo na zahradě sboru několik herních prvků – skluzavka, do-
meček a houpadlo. Skvělé je, že prostor vpravo od kostela se při pěkném počasí 
zaplní rodiči či prarodiči s dětmi. Využívání v posledních měsících kompliko-
val stav branické skály, po zabezpečení proběhne třetí fáze dodání umírněných 
herních prvků.

Částečné změny se chystají i v místnosti pro malé děti, která se již stala in-
tegrální součástí sborových prostor. Věříme, že i tento rok proběhne v červnu 
krátký vodácký výjezd rodin s dětmi. Vítána je každá spíše neformální aktivita 
typu výzva rodinám s dětmi ke společnému grilování po kostele,, pozvání k ně-
komu na zahradu nebo organizace výletu, stačí napsat na: rodiny-branik@goo-
glegroups.com.

Marie Jelínková, Magda Slabá
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Časopis Brána

Minulý rok vyšel sborový časopis Brána celkem desetkrát, tedy každý měsíc kromě 
letních prázdnin. Počet stran měsíčníku povětšinou činil 22 stran textu a foto-
grafií, dubnové vydání mělo dokonce 24 stran.

Většinu článků získáváme od členů sboru (převzatých článků z jiných tis-
kovin za celý loňský rok je jen několik). Touto cestou chci poděkovat každému 
z Vás, kdo nám prostřednictvím svých příspěvků s Bránou pomáháte. Bez Vás by 
Brána byla velice smutnou, útlou brožurkou.

Redakce: Katka Winkelhöferová, Jarka Pecharová, Miloš Pechar
Korekce: Miloš Pechar, Jarka Pecharová, Pavlína Kroužková, Kristýna Plháková

Katka Winkelhöferová
 šéfredaktorka

ZEMŘEL JEDEN SILNÝ HLAS
aneb k úmrtí Raviho Zachariase

V roce 2017 jsem se zúčastnila Evropské studentské 
konference pořádané IFES (Mezinárodní křesťanské 
společenství studentů). Jela jsem jako dobrovolník 
v překladatelském týmu pro české účastníky. Hlavním 
řečníkem konference byl Michael Ramsden, dnes pre-
zident Ravi Zacharias International Ministries, tehdy 
jeden z řečníků této apologetické křesťanské služby. 

O práci Raviho Zachariase jsem v té době tolik ne-
věděla. Čím jsem ale byla uchvácená, byly přednášky, 
ve kterých Michael Ramsden účastníkům konference – 
v naprosté většině vysokoškolským studentům – po-
máhal porozumět tomu, co hýbe dobou, ve které ži-
jeme, a jak jako křesťané můžeme právě v této době 
svědčit lidem o Kristu.

Privilegiem nás překladatelů bylo, že jsme každou přednášku slyšeli dvakrát. 
Michaelovi záleželo na tom, aby každý účastník velmi dobře porozuměl koncep-
tům, o kterých chtěl mluvit. A tak jsme měli každý den konference zvláštní se-
tkání brzo ráno před začátkem programu, kde nám Michael shrnul své před-
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nášky, abychom si mohli udělat poznámky a měli čas najít vhodný překlad pro 
složitější myšlenky.

Tématem, o kterém Ramsden hovořil, byla změna kultury, k níž podle jeho 
pozorování dochází po celém světě. Bez ohledu na kontinent, zemi či nábo-
ženství, všude se podle něj rozmáhá „kultura oběti“. Společnosti se polarizují 
podle skupin sdružených na základě příkoří, újmy či nespravedlnosti, která 
se jim děje anebo děla v minulosti. Všechny skupiny bojují za svá práva. Z hle-
diska Bible je ale nutné si klást otázku, co každý z těchto bojů za „právo“ mo-
tivuje. Bible je přísná v tom, co má být motivem boje za spravedlnost. Pokud 
je více než láska a soucit motivem hořkost, pak dosažení takovéto spravedl-
nosti bude pro toho, kdo si ji vybojoval, příjemné, nicméně pro většinu hořké 
jako pelyněk (Amos 5,7).

Ramsden pokračoval v analýze problému dnešní společnosti a vysvětlil, proč 
je právě toto téma – motivace za úsilím o spravedlnost – tak důležité. Současná 
společnost si osvojila „mentalitu oběti“. Dopustili jsme, že svou identitu stavíme 
na tom, jaké příkoří se nám stalo. Chováme v sobě „kořen hořkosti“, jak to na-
zývá Bible. Dosažení odvety či zadostiučinění nám má přinést klid duše a mysli. 
A je to příběh dnešní doby, která oslavuje hrdiny, kteří jsou menšinou, kteří jsou 
pošlapáváni, kterým je ubíráno na právech (pokud to tak ve skutečnosti není, vy-
myslíme si příběh, který nám takové postavení dá).

Takovýto přístup je zdrojem velkého množství konfliktů, nejen mezilidských, 
ale mnohem závažněji v rámci zemí, regionů či celého světa. Události, které se 
udály desítky či stovky let zpátky, jsou stále živeny, aby ospravedlňovaly sou-
časné boje.

…
Když jsem rok po této konferenci odjela do Indie, nešlo se opět nesetkat se 

službou Raviho Zachariase. Zacharias, Američan indického původu, má právě v In-
dii velmi silnou základnu a jeho služba hraje v této hinduistické zemi nezastu-
pitelnou roli. V každé domácnosti věřících najdete na poličce minimálně jednu 
knihu od Raviho Zachariase. Minulý měsíc, 19. května, Ravi Zacharias zemřel.

Zacharias byl hlavní postavou světového apologetického hnutí 20. a 21. sto-
letí a svým významem stál po boku Billa Grahama nebo Johna Pipera. Jeho služba 
Mezinárodní služba Raviho Zachariase (Ravi Zacharias International Ministries), 
kterou založil v roce 1984, má kolem 100 řečníků ze všech kontinentů, kteří před-
náší a vedou debaty a fóra po celém světě zaměřené na apologetiku. Jejich pub-
likem jsou studenti, stejně tak jako křesťanští představitelé, osoby z oblasti bu-
sinessu či politici a světoví lídři.

Mezi řečníky této organizace, známé českému obecenstvu, patří John Len-
nox, matematik z Oxford University, jenž dvakrát přednášel na Karlově Univer-
zitě na téma věda a Bůh, anebo filozof a sociolog Os Guinness, potomek zakla-
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datele slavného pivovaru, který taktéž v minulosti přednášel na pražské Karlově 
univerzitě, například na téma „pravdy“ v době sycené nepravdami.

S úmrtím významné osoby Raviho Zachariase si můžeme připomenout dů-
ležitost toho, abychom jako křesťané vždy usilovali o porozumění době, v níž ži-
jeme, otázkám, které si naše doba klade, motivům, jež pohánějí lidské chování, 
a tomu, jak v takové době být světlem a solí.

Klíčovým veršem z Bible pro Zachariase byl verš z Janova evangelia 14,19: 
„Poněvadž já jsem živ, i vy budete živi.“ Byl to verš, který ho přivedl k Bohu, když 
si v 17 letech chtěl vzít život. V té době zasvětil svůj život kázání evangelia a mo-
tivován Ježíšovými slovy: „Já jsem ta cesta, pravda i život,“ dal se na cestu přibli-
žování a obhajoby pravdy o Ježíši Kristu, aby v něm mnozí další mohli najít život.

Při obhajobě evangelia, která ho zavedla do těch nejzazších a někdy i neju-
zavřenějších míst světa, se pevně držel Petrových slov: „Buďte vždy připraveni 
dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to 
s tichostí a uctivostí.“ (1Pt 3,15–16) Právě tichost (nebo také slušnost) a uctivost 
se staly charakterem apologetického přístupu Zachariase a jeho následovníků. 
Zacha rias vždy tvrdil: „Za každou otázkou je člověk stvořený k Božímu obrazu. 
Za každou otázkou je tazatel – mysl tvořená předpoklady, zraněním, vnitřními 
boji a často předsudky.“ Zacharias strávil 48 let obranou křesťanské víry a odpo-
vídáním na největší existenční otázky našeho života, a to vždy s řečnickou bri-
lantností a zároveň milostí.

Zacharias dokázal pojmenovat a dát do srozumitelných kategorií kompliko-
vané teologické a existenciální otázky, a přiblížit je tak širokému publiku. „Jsou 
čtyři oblasti, ve kterých jako lidstvo hledáme odpovědi: náš původ, smysl života, 
morálka a osud. Abychom došli konzistentního světonázoru, odpovědi na tyto 
čtyři oblasti musí být v souladu.“ Podobně kategorický byl v odpovědi na otázku, 
zda křesťanství je opravdu tou jedinou pravou cestou, když se každé jiné nábo-
ženství prohlašuje za „tu pravou“ cestu.

Zachariasova odpověď je jednoduchá (a zároveň složitá): „Jsou čtyři oblasti, 
ve kterých jako lidstvo usilujeme o nalezení absolutna: Zlo, Spravedlnost, Láska 
a Odpuštění. Jediné místo naší historie, kde se tyto čtyři protínají, je Golgota 
a osoba Ježíše Krista.“
Jeho posluchači a oponenti znali jeho argumentační trojici, oproti níž musí být 
vše, co chceme prohlásit za pravdu, měřeno:

1)  Logická konzistence;
2)  Empirická ověřitelnost;
3)  A musí to odpovídat naší zkušenosti.
Tyto tři byly základem stavby mnoha jeho argumentů dokládajících pravdi-

vost křesťanství.
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Odkaz Zachariase, tedy zasáhnout a přivést k přemýšlení nad kredibilitou 
evangelia Ježíše Krista ty, kteří udávají krok naší kultuře a společnosti kdekoli 
na světě, bude nesen dál všemi, kteří přebírají službu Ravi Zacharias Internatio-
nal Ministry, a všemi, jejichž život byl jeho službou proměněn, tedy miliony lidí 
po celém světě. Jak řekl jeden z řečníků při vzpomínkové bohoslužbě za Raviho 
Zachariase: „Jeden silný hlas byl ztracen, ale zpráva, kterou hlásal, se šíří dál.”

(Knihy Raviho Zachariase, které vyšly v českém jazyce, jsou například: Sku-
tečná tvář ateismu, Volání lidského srdce, anebo Lotos a kříž: Rozhovor Ježíše 
s Buddhou.)

Eliška Adamcová

KŘEST
31. května byl pokřtěn Lubor Žalman



8

LENTILKOVÁ PÁRT Y
15.–16. 5. 2020

V čem nás mohou lentilky inspirovat?
1)  jsou na povrchu barevné a jsou všechny v jedné krabičce
2)  jsou uvnitř tmavé
3)  jsou na povrchu tvrdé, uvnitř měkké
4)  kolik lentilek se vejde do jedné krabičky?

ad 1)  my jsme každý jiný a žijeme v jednom světě – jak chce Ježíš, abychom 
se k sobě a k naší Zemi chovali?

ad 2)  my jsme uvnitř hříšní – co s tím Ježíš udělal?
ad 3)  my jsme někdy „zapouzdření“ a „zatvrzelí“ vůči Božímu slovu – jak 

přijímáme to, co se o Bohu dozvídáme? Přijímáme to, nebo jsme jen 
posluchači?

ad 4)  v době karantény jsme mohli více rozhodovat o svém čase – vešlo se 
nám do každého dne čtení Bible a modlitba?

Večer samozřejmě nechyběl ani film. Po ranní konzumaci lentilkového dortu 
se většina dětí rozešla do svých domovů až na tři statečné (Terezku, Alenku a 
Bartoloměje), kteří v sobotu dopoledne absolvovali online Biblickou stezku, kde 
se umístili na 9. místě, což je skvělý výsledek. Moc jim gratulujeme!!!

Dík patří Páje, Verče a především Pánu Bohu! Máme radost, že se k naší do-
rostové výzvě „21:30“ Pán Bůh přiznal a děti mohly okusit Boží zásah na „vlastní 
kůži“!

AaTB

S našimi dorostenci jsme se 
rozhodli oslavit konec nej-
přísnější karantény Lentil-
kovou párty. V čem spo-
čívala? Jestli si myslíte, že 
pouze v konzumaci lenti-
lek, tak se mýlíte!

Lentilky nám dělaly prů- 
vodce v zamýšlení se nad ži-

votem podle Božího slova.
Lentilkové párty se zúčast-

nilo 15 dětí z mladšího 
a staršího dorostu. Hráli 
jsme „lentilkové hry“ (pře-
nášení lentilek brčkem a 

„katapultování“), zpívali, 
hledali v  Bibli, modlili se 

a prožívali radost ze setkání!
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ROZROSTOVÁ TÉMATA
Na rozrostu, konaném na Den dětí, tedy 
1. 6. 2020, jsme přemýšleli nad budoucnos- 
tí rozrostu – nad tím, zda nadále používat 
jméno rozrost, které vymyslel náš bývalý 
vikář Michael Pfann, nebo zda jej přejme-
novat, neboť se postupně původní cíl mění.

Při té příležitosti jsme rozmýšleli spolu 
s bratrem farářem, Honzou Winkelhöferem, 
novým členem sboru Luborem Žalmanem 
a Zuzkou Pavlíkovou, toho času chystající se na křest, nad tím, co všechno od 
těchto schůzek očekáváme a jaká témata nás zajímají. Z plodné diskuze jsme zís-
kali témata, která bychom postupně na schůzkách rádi probírali. Protože jsme 
se prozatím na názvu neshodli, bude první zářijové pondělí diskuze křesťan-
ština/rozrost/bodrost.

Shodli jsme se na tom, že cílem setkávání rozrostu je především být spolu, 
poznat se a dozvědět se nové věci. Témata, která nás zajímala, jsme zapsali a na 
každé setkání budou oznamována v Bráně i v ohláškách, aby se mohl zúčastnit 
každý, kterého dané téma zajímá.

Témata rozrostů:
 ͵ Co může konvertity/katechumeny odradit od vstupu do církve?
 ͵ Co máme společného s muslimy a židy?
 ͵ Co znamenají všechny ty cizí termíny?
 ͵ Mohu chodit na katolickou mši a katolík na evangelické bohoslužby? Co svaté 

přijímání a večeře Páně?
 ͵ Jaký vliv mohou mít technologie na naše životy a náš vztah k víře?
 ͵ Co nám dala a vzala koronakrize?
 ͵ Co je zdroj našich strachů a proč? Rozdíl mezi opatrností a strachem?
 ͵ Proč vynášíme soudy nad ostatními? Proč se poměřujeme?
 ͵ Deset přikázání – deset fusingů Davida Vávry.
 ͵ Co se mi líbí na branickém sboru a co bych dělal/a jinak?

Další rozrost bude na téma křesťanština/rozrost/bodrost, kde se bude mimo 
jiné nadále hledat vhodný název našeho setkávání.

Těšíme se na společné setkání v září.
KW.
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NOVÉ TÁBOŘIŠTĚ
pro tábor Pecka?

Před dvěma lety začalo být zřejmé, že tábořišti na Pecce začíná zvonit hrana. 
Okolní lesy jsou zejména smrkové a kůrovec se množí tak rychle, že by mu krá-
líci mohli závidět. I proto nový pan majitel okolních lesů (syn starého pana Wolfa) 
plánuje jejich pokácení a zasazení nových stromků i na loučce, kde stávají stany. 
Jelikož ale kůrovec napadl větší množství jím vlastněných lesů a stromy v okolí 
tábořiště nebyly zatím přímo napadeny, umožňuje nám na tábořišti zůstat a za-
tím kácí jinde.

Abychom naplnili maximu „Buď připraven!“, začali jsme hledat nové tábo-
řiště, až nebude možné jezdit na Pecku. Chceme, aby bylo v docházkové vzdá-
lenosti (max. 8–10 km) od vlaku, kterým to z Prahy netrvá déle než 2,5 hodiny, 
aby v blízkém okolí bylo koupání, aby byla loučka ohrazena alespoň ze tří stran 
stromy, aby se na místo dalo dojet autem, aby v blízkosti byly lesy, ve kterých by 
se daly hrát hry, aby okolí bylo zajímavé, aby v blízkosti tábořiště nebyla civili-
zace a nevedla přes něj turistická značka a aby na místě byl zdroj alespoň užit-
kové vody, když ne pitné. Nestanovili jsme si úplně jednoduchý cíl. Přemýšleli 
jsme o pronájmu, koupi či dalších způsobech a procházeli jsme stránky realit-
ních kanceláří, dražeb a trávili jsme hodiny na mapy.cz.

A našli jsme kandidáta. Jedná se o krásné místo u Nového Boru – 400 metrů 
od lesního koupaliště, loučka ze třech stran obklopená lesem, na jejímž okraji 
teče krásný potůček, a kilometr od obce, která není průjezdná. Půjčil jsem si 
auto a zajel jsem se podívat na místo, které předčilo moje očekávání. Krásné 
skály v okolí, čistý potůček a byť je z loučky vidět na kraj vesnice, tak je necelý 
kilometr daleko, takže to nečiní větší problémy.

V Katastru nemovitostí jsem si našel vlastníky pozemků a jejich adresy. Drze 
jsem na jejich dveře v dané vesničce zaklepal – po důkladných modlitbách. Ote-
vřeli dva bratři – spoluvlastníci – kteří byli zpočátku lehce překvapení, že jim ně-
jaký Pražák (což se poznalo tím, že měl roušku a nebyl si jistý, zda podat ruku) 
stojí před vraty, ale po kratší diskuzi souhlasili a prohlásili, že „pro děti cokoli, 
jen po sobě nezanechte odpadky“. Byli moc rádi, že někdo chce s dětmi praco-
vat a jet do přírody. Vyměnili jsme si vizitky, zjistili jsme, co ostatní dělají – je-
den z bratrů je vysoce postavený manažer v místní společnosti – a strávili jsme 
další půl hodiny krásnou diskuzí o spravedlnosti a našem právním systému. A do-
mluvili jsme se, že se máme ozvat, až budeme chtít a potřebovat jet na tábor. Je 
krásné, když jsou lidé hodní a ochotní (vyslyšené modlitby jsou též fajn!). Pod-
statné je, že jsme připraveni, kdybychom museli rychle změnit místo tábořiště. 
A už se těšíme letos na Pecku! Jakub Drápal
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OTEVŘENÝ KOSTEL – 
OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ

V našem sboru se již tradičně připojujeme k mezinárodní křesťanské aktivitě Noc 
kostelů – Lange Nacht der Kirchen. Letošním mottem je Žalm 104, kde se také 
zmiňuje slovo noc. V Českém ekumenickém překladu čteme:

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš 
tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se do-
žadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 
Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla, 
Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

S radostí nad Božím stvořením uvítáme v našem kostele návštěvníky v pátek 
12. června mezi 19. a 22. hodinou. Uměleckým bodem programu je koncert ve 
20 hodin, kdy Jaroslav Kulhan a Rudolf Měřinský zahrají sonátu Giuseppe Ma-
rii Jacchiniho.

V dalších částech večera budeme hovořit s hosty, provádět je, odpovídat na 
dotazy ohledně budovy dřevěné i duchovní. K dispozici máme materiály se zá-
kladními údaji o našem kostelíku i sboru. Kdo se můžete zapojit a věnovat se pří-
chozím, dejte, prosím, vědět Lence Pecharové. A zvát můžeme úplně všichni. J

Lenka Pecharová

ÚRY VEK Z K ÁZÁNÍ NA HOŘE
Blahoslavení,
jejichž síla se zrodila ve vodopádu srdce když již klesalo,
jak štvaná ovce ve vlčím stádu,
bídou sevřeno.
V duze peřejí zhojeny budou krvavé rány,
však jenom čela těžce zkoušených
věnčena budou rajskou zelení
Blahoslavení.

Blahoslavení,
když v čase hromu slyší dech rozvahy ducha,
jímž při zření záplav
srdce nesvírá beznaděj hluchá,
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kteří i v polární noci
netratí víry,
že závan větrů s vláhou pasátů
studené temno zase v nás změní.
Blahoslavení

K. Fidža Tošanovský
 Z časopisu Nový lid (asi z roku 1927)

DETEKTIVK A V K AR ANTÉNĚ
Chtěla bych se podělit o pěkný uvolňující zážitek, který mi navodila kniha – de-
tektivka s velkým D.

Četba napínavých knih mi vždy pomáhala od bolestí a různých nepříjemně 
vtíravých myšlenek. V době karentény jsem přečetla oblíbeného R. Chandlera, 
kterého nejen já považuji za nejlepšího autora detektivek (a to myslím i ty knihy, 
které jsem četla před 45 lety).

Stáří má něco do sebe, ve starých detektivkách jsem si ne vždy vybavila vraha. 
No a když jsem už neměla co číst, půjčila mi kamarádka Jarka knihu od dědečka 
Viktorky Mazné, pana J. M. Skuhry. Profesí je snad pedagog. Když si ale přečtete 
jeho detektivku Kolo sudby, zjistíte, že je opravdový spisovatel detektivního 
žánru, a já ho směle přirovnávám k R. Chandlerovi. Kniha je velmi napínavá, vy-
soce čtivá – já osobně jsem si ji musela dávkovat, aby mi vydržela aspoň na tři 
dny. Vřele vám ji doporučuji; rychle zapomenete na všechna trápení a bolesti.

Díky, pane Skuhro, a pište dál.
Jiřina Chlumská

TRÉNINKOVK A NA PLOUČNICI
Pod záštitou YMCA Braník proběhla o víkendu 29.–31. června vodácká trénin-
kovka. V počtu 5 vedoucích a 12 účastníků jsme spluli část krásné říčky Plouč-
nice hustě meandrující Hradčanskou pahorkatinu. Už v pátek jsme první štreku 
začali v Mimoni a dopluli do tábořiště Boreček. Sobotní ráno si valná většina 
těch starších z nás (nejmladšímu účastníkovi ovšem bylo deset let!) zpestřila 
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8kilometrovým výšlapem na zříceninu Ralsko, kde jsme si po větších či menších 
zádrhelích při dobývání strmého kopce užili svítání, pěkného výhledu a zaslou-
žené snídaně. Všech 11 statečných se pak vydalo zase dolů směrem na Noviny 
pod Ralskem. Sobotní štreku jsme po dvou hodinách vydatného odpočinku za-
čali průjezdem turisticky atraktivní (na množství vodáků to bylo rozhodně vi-
dět) Průrvy Ploučnice a nekonečnými meandry, popadanými kmeny a vrbičkami 
jsme se proplavili zpět do Borečku. V neděli ráno jsme pak vyjeli již v brzkých 
7 hodin, abychom se stihli dostat do Brenné, odkud jsme se vydali zpět do Prahy. 

Ploučnice je na tréninkovku trochu náročnější řeka, ale vody nebylo hodně, 
a tak jsme ji zvládli bez jediného cvaknutí. Naši vytrvalost prověřil jen lehký ne-
dělní deštík. Akci si všichni užili a těšíme se na letošní letní vody!

Dík patří hlavním vedoucím Janu Jeronýmu Zvánovcovi řečenému Eustác 
a Tomáši Plhákovi i Veře Mazné a Matěji Vondráčkovi. Za významnou pomoc při 
balení děkujeme Kryštofu Rybáčkovi a za technické zázemí Bedrníkovým. A na-
konec samozřejmě Pánu Bohu, který nás provázel.

PK

akce byla dotována MŠMT
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Úřední hodiny faráře Jaroslava F. Pechara
čtvrtek 15.00–17.00, jinak po předchozí domluvě

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4-Braník
Telefon: 244 461 037
E-mail: branik@evangnet.cz

Číslo účtu: 135027438/2010
Variabilní symboly:
111 křesťanská služba
222 salár
333 dar
444 Jeronýmova jednota
555 nepálský student
888 rekonstrukce kostela (plyn…)
999 úpravy sálku a zahrady pro děti

Pravidelný sborový program
na 2. straně časopisu web: http://branik.evangnet.cz

měsíčník pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník
XXV. ročník, číslo 6/červen 2020

Vychází zpravidla každou 1. neděli v měsíci.
Redakce: Katka Winkelhöferová, Jarka Pecharová

Sazba: Miloš F. Pechar, kesolim@seznam.cz
Korektury: Pavlína Kroužková, David Navara
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