
BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 3/99

OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:00; modlitební chvíle: 8:00
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00 - 19:00
Úřední hodiny p. faráře (vyjma dovolené):
po a pá 9:30 - 11:00, st 17:00 - 18:00

Adresa sboru:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 4446 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Skupinky

Skupinka u M. & K. Mazných, úterý 17:30

Skupinka u J. & J. Horálkových, každý čtvrtek od 18:15

Skupinka střídavě u Bedrníků, Ceplových a Jungmanů, čtvrtek 18:00

Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, koordinátorem je Egon Čierný jr.

Návštěvníci jsou vítáni, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.

Výstava

Jiřina Adamcová
Milénium - pocta k Dürerově Apokalypse v Terezínském památníku od 8. 4.
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Diskuze

Po 10. 5. v 18:00
Diskuze o pastoračním pracovníku
pro všechny členy sboru

Lafíček + Arisa

Rhodéští Ridgebackové
oznamují,
že si jejich děti můžete odebírat od poloviny července
orien. cena 20 000 Kč, dohoda možná
informace na tel.: 79 36 208 (Jana Kusáková)

Kosovo pomozte

Český výbor pro UNICEF se obrací na českou veřejnost: Je nutné získat finanční prostředky na 
uskutečňování programu rozsáhlé pomoci kosovským uprchlíkům.
Pomozte zmírnit jejich utrpení. - č. ú. IPB, a. s. 2200022/5100
Český výbor pro UNICEF, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2, tel./fax: 02/2491 5328, email: 
unicef@unicef.cz, www.unicef.cz
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SVĚDECTVÍ

Osobní setkání

Myslím si, že každý z nás už někdy zažil jasné působení Boha ve svém životě. I když si to třeba 
uvědomil až později. Málokdo asi má zážitky typu: Vidím Ježíše, jak stojí vedle mne a slyším, jak 
mi říká... Ale i ty prostší, obyčejné mají svou přitažlivost a nevím jak Vy, ale já je poslouchám, čtu
moc rád.

My jsme uvěřili asi před osmi až deseti lety. (To není ztráta paměti ale nemohu to určit na den, byl to 
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postupný proces, který vlastně tak úplně ještě neskončil.) Tak nějak podvědomě jsem očekával 
nějaké bouřlivé proměny, pocity, zážitky. A ono nic.

Bylo to snad rok po mém křtu, jsem si prohlížel knížky v křesťanském knihkupectví v Ječné ulici. 
Prodavačka, drobnější a asi o něco mladší než já v lidském smyslu, ale dospělejší křesťanka, se se 
mnou dala do řeči. Co hledám za knížku, odkud jsem atd. Nakonec jsem jí řekl i to, že jsem nedávno 
pokřtěn a nic se neděje. Ona se na mne tak mírně podívala a zeptala se: "A vy jste opravdu pozval 
Ježíše do svého srdce?" - "Ano." - "No ale to je všechno. On nám nikomu neslíbil žádné fanfáry, ale 
jen to, že když Ho o toto poprosíme, On to udělá. Tedy On už ve vašem srdci je." Pak se mne 
zeptala, jestli by se za mne mohla pomodlit. Když jsem souhlasil, zeptala se mne na jméno, položila 
mi ruku na rameno a velice prostými slovy za mne Ježíši poděkovala a poprosila Ho, aby mne 
provázel mým životem i celou mou rodinu.

Dodnes když mi není lehko (což se asi občas stane každému z nás), si na tuto příhodu vzpomenu a 
moc mi pomáhá. Necítím přítomnost Boha? Nevadí. On to slíbil, tak tu je.

Až za několik měsíců jsem tam zašel znovu a odhodlal jsem se jí poděkovat.

- Saša Slabý

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Zpráva o životě branického sboru v roce 1998

Každá sborová zpráva o životě sboru v minulém roce je ohlédnutím se zpět. Toto ohlédnutí může být 
zcela formální, abychom splnili povinnost, uloženou církevním zřízením. Ale stejně tak může 
nabývat hlubšího rozměru, chápeme-li život ve sboru, v němž jsme prožili uplynulý rok jako 
společnou cestu, kterou jsme směli jít. Pak slyšíme z Písma Boží příkaz: "A rozpomínati se budeš na 
všecku cestu, kterouž tě vedl Hospodin" (Deut 8,2) Jsme zapomětliví, proto se rozpomínáme na to, 
jak nás Pán Bůh vedl, co všechno nám dal ve sborovém životě v roce l998.

Především nám dával potěšení svého slova. Jeho zvěstování každou neděli v 900 hodin z nás, tak 
odlišných lidí, tvořilo společenství Kristovy Církve. V první polovině roku jsme probírali na 
pokračování oddíly Janova evangelia, po prázdninách pak k nám zněl výklad vybraných textů, tak
zvaných církevních perikop. Kromě pastýře sboru se vystřídala na kazatelně řada dalších kazatelů: 
bratří Pavel Říčan, Robert Zika, Ota Halama, Jan Horálek, Ladislav Žilka, Jana Žilková. U 
příležitosti 5O. výročí otevření našeho chrámu posloužil kázáním br. synodní senior Pavel Smetana,
pražský senior Blahoslav Hájek kázal při slibu našeho staršovsta. Kázání byla pravidelně 
rozmnožována i pro nemocné a další zájemce. Účast na bohoslužbách se pohybovala kolem 100-150 
účastníků. Jako v minulých letech i tento rok byly nejvíce navštíveny rodinné bohoslužby, kde byly s 
námi naše děti, které mají jinak pravidelně Nedělní školu. Biblický výklad pro děti, dětská píseň,
kterou jsme si leckdy zazpívali společně, i krátké kázání dávaly tomuto společenství 1. neděle v 
měsíci misijní charakter. Po rodinných Službách Božích se všichni mohli zúčastnit společného jídla a 
odpoledního programu.

Každou třetí neděli v měsíci byla vysluhována sv. Večeře Páně. Chápeme ji jako "hostinu chudých", 
jako dar k utvrzení naší nedokonalé víry v Toho, který nás - nehodné a vždycky nepřipravené - zve 
ke svému stolu, abychom v odpuštění a smíření s druhými přijali jeho pokoj. I v tomto společenství
kolem stolu Kristova jsme radostně prožívali přítomnost svého Pána, bez ohledu na věk či konfesijní 
příslušnost.
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Druhou svátostí, křtem svatým, bylo poslouženo dvěma dospělým a jednomu dítěti. Dvě děti byly 
přijaty tzv. prezentací do pastýřské péče sboru a bylo jim požehnáno s nadějí, že se později samy 
rozhodnou pro křest.

Ve středu se konala vždy v l8 hodin biblická hodina. Probírali jsme postavy žen ze Starého Zákona a 
po prázdninách jsme se začali zamýšlet nad základními pravdami víry podle Augšpurského a 
Bratrského vyznání. V tomto nevelkém kruhu asi 15-2O bratří a sester byla možnost k rozhovoru i 
vzájemnému povzbuzení. Potěšující je skutečnost, že na biblickou hodinu přicházejí rádi i naši mladí 
bratří a sestry. V rámci biblických hodin se uskutečnilo setkání s dvěma katolickými biskupy, 
bratrem Jaroslavem Škarvadou a Václavem Malým, stejně tak jako přednáška historika bratra Jana 
Galandauera "Češi a věk extrémů".

Pěkně se rozvíjela ekumenická spolupráce s římskokatolickou farnosti sv. Prokopa i s branickým 
sborem Církve československé husitské: dvakrát jsme společně slavili sv. Večeři Páně. V chrámu sv. 
Prokopa naše děti provedly hru "Čtvrtý mudrc", kterou jsme hráli v našem kostele tradičně na 4. 
adventní neděli. Zde i tam byla účast neobyčejně veliká a 55 menších i větších herců se zhostilo 
dobře svého úkolu. Děti měly biblickou výchovu ve čtvrtek v l6:00 hodin. Menší přicházely i se 
svými maminkami , obvykle nás bylo 7-15. Druhou skupinku větších dětí, která se scházela v l7:00
hodin, vedla sestra Kamila Hamerníková.

Mládež v našem sboru je velmi četná. jak lze vidět při každých Službách Božích, kde tvoří nemalou 
část všech účastníků. V týdnu se shromažďovala v pondělí v l9:00 hodin, ale také v pátek v l7:00 
hodin či v několika domácích skupinkách v různých bytech. Jsme vděčni, že přes odlišnost věku, 
zkušeností a důrazů mladí bratří a sestry spolu nažívají v lásce a že se účastní aktivně sborového 
života, za který cítí osobní zodpovědnost. Někteří z nich pomáhali při organizaci a vedení dětských 
prázdninových táborů našeho sboru.

V našem chrámu bylo třikrát požehnáno novomanželům.Také jsme se zde rozloučili s naším 
presbyterem a bratrem Luborem Drápalem, který odešel po dlouhém utrpení ke svému Pánu. Ve
staršovstvu, které se scházelo vždy druhé pondělí v měsíci, jsme řešili nejeden problém, jak je 
zřejmé ze zápisů schůzí na nástěnce. Vždy však zde vládla laskavost a trpělivá mírnost, ochotná 
naslouchat druhým. Není nadsázkou tvrzení, že pokoj ve sboru je viditelným ovocem práce celého
staršovstva, zvláště pak bratra kurátora Pavla Novotného, na jehož bedrech leželo vždy nejtěžší 
břemeno starostí, které nesl často i za pastýře sboru.

V minulém roce jsme uspořádali zájezd do našeho spřáteleného sboru v německém Dittersdorfu, kde 
jsme se velice potěšili láskou bratří a sester. Sotva je lepší cesta k dorozumění mezi národy, než 
společné slyšení Božího slova, vděčnost a chvála Tomu, který přes hranice a kultury si tvoří stále na
tomto světě svou Církev. To jsme prožívali i při návštěvě romských dětí z ostravské školy Přemysla 
Pittera, kterým se u nás skutečně líbilo.

S poselstvím radosti ve vánočních písních jsme se s malou skupinou dětí účastnili setkání se starými 
občany Prahy 4 v domu Sue Ryder v Michli. A s písněmi a malým orchestrem jsme se dostali až do 
pohraniční obce Stebno, kde jsme mohli v tamějším nepoužívaném kostele zpívat sekulérním lidem 
o Boží lásce v Kristu.

Kolik jsme dostali příležitostí, abychom chválili svého Pána ve sboru i mimo sbor! Každý z nás svou 
hřivnou, která mu byla svěřena, jsme utvářeli podobu branického společenství Kristovy Církve. 
Sotva je možné jmenovitě poděkovat všem, kteří tento sbor nesli přímluvnými modlitbami, věrností 
v tom, čemu apoštol Pavel říká "všední služba" (Ř 12,16), obětavostí a solidaritou činorodé víry. Je 
možné však děkovat společně Tomu, který nám dal tolik svých dobrých darů , vedl nás a jistě 
povede i nadále po své cestě.

- Luděk Rejchrt
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Zpráva kurátora

na výročním sborovém shromáždění konaném v neděli 28. 3. 1999

Předkládám Vám své vlastní vyjádření k tomu, co se v uplynulém období v našem sboru událo, o 
čem si myslím, že se nám společně podařilo a s čím tedy můžeme být spokojeni, kde jsme cítili Boží 
pomoc a vedení, ale i vyjádření k tomu, co jsme neudělali či co se nám nepovedlo. Bude to, jako
obvykle, mé vlastní ohlédnutí a ne zpráva autorizovaná staršovstvem. Věřím, že ji tak přijmete, 
protože se budu v ní snažit o objektivní pohled na dění v našem sboru.

Jsem osobně přesvědčen, že můžeme být vděčni za to, že práce na vinici Páně v našem sboru byla 
opět užitečná, že pokud nepřinesla již přímo své ovoce, tak alespoň bylo zaseto semeno, že jsme se 
všichni zde cítili jako mezi opravdovými bratry a sestrami, že zde, na rozdíl od rozbouřeného a
neklidného okolního světa, jsme mohli v pokoji a lásce nalézt místo pro vzdání díků, nalézt chvíle 
pro své vlastní posilnění a obohacení. Zde je vhodné připomenout snad jeden příklad za všechny 
ostatní, a to krásné chvíle loňské květnové neděle, kdy jsme společně obraceli své mysli za
uplynulými 50 ti lety práce našeho sboru, kdy jsme společně děkovali za moc a působení Ducha 
svatého, které cítíme a které si uvědomujeme.

Je potěšitelné, že máme porozumění pro druhé, že umíme povzbudit zarmoucená a mnohdy raněná 
srdce našich bratří a sester při ztrátě osoby nejbližší, že stejně se v duchu a tiše radujeme z naděje v 
narození nového dítěte, že se snažíme být nablízku těm, kdo naši blízkost potřebují, že myslíme na 
ty, kteří se dožívají určitého kulatého jubilea a vyslovíme jim poděkování. Vím o tom, že jsou to 
právě Vaše přímluvné modlitby, nejenom ty společné při Bohoslužbách, ve kterých prosíte našeho 
Otce a Pána o pomoc, sílu a požehnání pro ty, kteří je potřebují. Děkuji Vám i za to, že nejste
lhostejní k dočasně uprázdněným místům v našem kostele, kdy nemoc překáží účastnit se našeho 
společenství, že najdete čas na návštěvu, že ve víře prosíte společnou modlitbou s nemocnou sestrou 
nebo bratrem o Boží pomoc. Je pravda, že takto se nechováme všichni, mnozí jsme zahleděni do 
sebe a pro stálý nedostatek času nemáme čas na svého bližního. Jsou však mezi námi mnozí, kteří se 
tak nechovají a kteří o tom navenek nemluví. Jednají podle svého vlastního svědomí, bez zaštiťování 
se v organizaci této služby. Dokázal bych je i jmenovat, ale bojím se, abych na někoho, či spíše na
některou obětavou sestru, nezapomněl. Snad proto nevadí, že mezi zprávami nebylo vyčíslování 
práce Křesťanské služby, když tato služba, tiše a pokorně, jak jsem popsal, v našem sboru existuje. 
Kéž tato slova zapadnou do srdcí nás, kteří tak dosud nečiníme! Kéž v našem sboru přibudou další
milosrdní bratři a sestry!

Opětovnou radost můžeme mít z Vaší obětavosti. I v tomto případě dokazujete, že máte srdce štědrá 
a na správném místě. Vážíme si "desátek" naší mládeže a jsme upřímně vděčni i několika bratřím a 
sestrám, kteří se svými pravidelnými dary stávají, jak se dnes říká, opravdovými sponzory. Když po 
skončení Bohoslužeb počítáme Vaše dary na sbírkách, není žádnou mimořádností, že jsou mezi 
bankovkami i takové, které mají číselnou hodnotu 500 či 1000, občas i hodnotu 2000 nebo dokonce 
5000. A nejen v případech, kdy předem na účel a význam sbírky co do pomoci či solidárnosti s 
postiženými, trpícími nouzí, upozorňujeme v ohláškách. Je více než zřejmé, že jste štědrými dárci 
Vy, pravidelní účastníci sborového života.

Hřejivé pocity jistě máme z našich nejmenších, z jejich počtu, zájmu a postřehů, které často provází 
biblická vyprávění br. faráře při rodinných nedělích. Stojí za to, myslet na budoucnost branického 
sboru a snažit se proto přivádět i další děti k Pánu, který je má rád. Děkuji sestrám, které v dalších 
nedělích dětem přibližují jejich Spasitele. Právě v souvislosti s rodinnými nedělemi, mám jednu 
velkou prosbu. Všichni víme, že tato radostná společenství jsou každou první neděli v měsíci, a tak
neobsazujme první dvě řady a nechejme je volné pro děti.
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Nyní není jiné pokračování, než poděkování Pánu za dary všem, kteří zvěstují evangelium slovy a 
písněmi tradiční vánoční hry. Autorem, choreografem a režisérem počínaje, přes herce nejmenší, 
malé i větší, až po komorní orchestr, zpěv a konče mnoha dalšími sestrami, které si berou na starost 
občerstvení a bratry s organizačními pracemi.

Tradičním zastavením jsou letní tábory, místo nejen pro společné hry a zábavu, ale též pro misii a 
oslovení dítek skutky lásky a jistotou o Pastýřově ochraně. Příprava i vyhodnocení táborů je na 
programu staršovstva. Vedoucím se dostává požehnání k jejich obětavé a odpovědné práci, které si 
velmi vážíme a která si zaslouží veřejné poděkování a uznání. .

Nepamatuji si, že by se z tohoto místa mluvilo o problémech s archivem, se sborovou kronikou. V 
malém sálku bylo mnoho materiálů, mnoho dokumentů, ale nebylo známo, zda jsou všechny 
potřebné, důležité, nebo zda některé lze snadno postrádat. Našly se sestry, které se do časově náročné 
práce pustily. První výsledky byly vidět v souvislosti se zmíněným jubileem našeho sboru. Ve 
skutku mravenčí práci bylo pokračováno. Nakonec se podařilo rozdělit všechny písemnosti dle jejich 
důležitosti či významu, nepotřebné skartovat. Za celou realizací stála, právě bez ohledu na čas a další 
mnohá zaneprázdnění a povinnosti, sestra Růženka Černá s významnou pomocí sborové sestry Z. 
Kučerové. Je na místě říci: "Děkujeme sestry."

Mám-li něco říci o práci staršovstva, budu stručný, a ne proto, že by tato činnost byla bezvýznamná. 
Téměř každý se realizuje tam, kde má své obdarování, kde může být prospěšný, a tak staršovstvo 
zůstává i nadále dělným kolektivem. Nemám rád statistiku, ale v uplynulém roce přece jen poklesla 
účast některých bratří a sester, bohužel u některých byla účast pouze nahodilá. Věřme, že to byly 
vážné důvody, které zabránily přítomnosti, jako je nemoc či pracovní vytížení.

Z celé škály organizačních a technických problémů, hospodářských a jiných záležitostí, které byly na 
programu jednotlivých jednání staršovstva, bych zmínil následující. Myslím, že většina z Vás neví, 
že byla skutečně ohrožena veškerá činnost v našem kostele. Povětrnostní podmínky, déšť a následný 
mráz způsobily, že došlo k významnému narušení skály za naším kostelem, značnému sesuvu 
kameniva i obrovských rozměrů a k poškození apsidy. Blesková reakce a následná jednání sborové 
sestry Z. Kučerové, br. faráře a několika dalších bratří a sester s kompetentními orgány a jejich 
úředníky zabránila další pohromě. Obvodní úřad zajistil odvoz a částečnou kontrolu dalšího 
možného zvětrávání a sesuvu. Po několik dnů jsme se skutečně obávali, že z bezpečnostních důvodů 
budeme muset kostel zavřít a scházet se na jiném místě. Zaplať Pán Bůh, vše dobře dopadlo. Ovšem 
víme, že toto nebezpečí není zcela odvráceno.

Naši mladí bratři a sestry ze skupinek mládeže se obrátili na staršovstvo se žádostí o vytvoření 
zaměstnaneckého místa pro br. Jana Horálka, který by vykonával pastoračního pracovníka pro 
mladé. Písemný rozbor celé záležitosti a konkrétní návrh na řešení dostalo staršovstvo předem svého
posledního jednání. Na schůzi byla velmi konstruktivní diskuse, byly zvažovány další souvislosti, 
přítomni byli i samotní tvůrci předmětného písemného materiálu. Nebývá tak časté, aby byly 
vzájemné a rozdílné názory na celou záležitost otevřeně projednávány. Někteří členové staršovstva 
vidí potřebu pomoci nejen mezi mladými skupinkáři. Jako celek je si staršovstvo vědomo, že se 
jedná o vážnou věc, která svým způsobem může ovlivnit sborovou práci a kterou proto v žádném 
případě nechce ani ukvapeně odsouhlasit, stejně tak jako ji nechce v žádném případě smést ze stolu 
jako bezpředmětnou. Chceme, abyste se k celé věci vyjádřili i Vy, abychom znali názor větší části 
sboru, než je počet členů staršovstva a skupinek. Ne dnes, ale v průběhu dalších dnů či několika 
týdnů se budeme snažit s Vámi o tom hovořit. Počítejte s tím, že jak členové staršovstva, tak i 
členové skupinek Vás osloví, a pokud by se tak nestalo, prosíme Vás, vyjděte vstříc rozhovorům 
sami a oslovte nás. Myslím si, na budoucnost sboru bychom měli myslet všichni a na rozhovory o ní 
bychom si měli nechat ve svém časovém rozvrhu místo. Prosím Vás o to, nejenom jménem svým, 
ale celého staršovstva.

Na program jednání staršovstva se musela vzít opětovně záležitost bytových prostorů na faře. 
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Vzpomínáte si na diskusi, která zde zazněla i při loňském sborovém shromáždění. Bez delších 
komentářů, chci i z tohoto místa opět říci, a to je znovu i v usnesení poslední schůze staršovstva, že 
obě bytové jednotky, které jsou na faře, jsou výhradně byty pro účely sboru, a to služební byt pro
faráře v činné službě a byt pro faráře - důchodce. Proto použití bytu k jiným účelům, byť na 
přechodnou dobu, není možné. Nelze si tento fakt vykládat jako nesolidárnost, neumění se vcítit do 
problémů jiných, neochotu pomoci. V našem sboru máme jiné možnosti, existují jiné formy pomoci, 
ale tento způsob, bohužel, mezi ně nepatří a ani patřit nemůže.

Delší dobu jsme se zabývali možností zlepšit slyšitelnost mluveného slova v kostele spolu s 
rozšířením přenosu do dalších přilehlých místností. Chtěli jsme vyhovět přání maminek s miminky a 
batolaty, aby měly další prostor, kde by s nimi mohly být, ale přesto se mohly zúčastnit Bohoslužeb.
Přání se stalo skutečností, br. místokurátor Víťa Prosek zajistil firmu, která nainstalovala potřebné 
ozvučení. Z mikrofonu zde na stole Páně se mluvené slovo dostává do reproduktorů v zadní části 
kostela a dále je možné je reprodukovat do apsidy, malého sálu i kanceláře. V každé místnosti je na 
reproduktoru vypínač, kterým lze příjem zastavit. Síla reprodukce do jednotlivých prostor je
nezávisle volitelná. Teď jen věříme, že příležitost bude maminkami využívána. Tím ovšem je 
provedena první část záměru. V budoucnosti, snad nedaleké, bychom chtěli ještě využít kapacitu 
zařízení k tomu, že bude zabudováno asi 5 samostatných výstupů s individuálními sluchátky pro 
hůře slyšící.

Co říci na závěr? Ještě alespoň jednou větou poděkovat Vám všem, kteří jste přiložili ruku ke 
společnému branickému dílu, kteří jste přispěli svou obětavostí, svou přímluvnou modlitbou. Na ty 
nezapomínejme nikdy. Společně a každý sám děkujme za to, že se zde můžeme scházet, že máme
duchovního, který nás umí kázáními a výkladem Božího slova posilnit, obohatit. Prosme Pána za 
něho, za jeho zdraví. V rozmluvě s Bohem mysleme na všechny branické služebníky, na moudrost 
těch, kteří o sborové práci jednají a roz- hodují. Zůstávejte, prosím, nadále při našem společném díle.
Zůstávejte dobrými a věrnými služebníky, ve víře mnohonásobné odplaty.

Neopomíjejme prosit za ty, kteří mají moc, aby u nich současně převládal rozum. Vždyť právě v 
těchto chvílích mnoho lidí umírá pro bezohlednost, sobectví a nenávist druhých. Poroučejme do Boží 
ochrany bezbranné a trápené lidi včetně dětí ve válečném prostoru Kosova, Srbska a dalších míst, 
kde vládne násilí a bezpráví.

- Pavel Novotný

Výroční zpráva branické mládeže

28. března 1999

Shromáždění mládeže branického sboru se konalo jako obvykle každé pondělí od 19 hodin.

Obvykle nás bývalo tak +/- 10. Věkový průměr účastníků se trochu zvyšuje, což je ze sociologického 
hlediska negativní faktor; z hlediska kvality programů a hlavně následných diskusí však musím 
konstatovat, že se tak nedělo na jejich úkor.

Duchovní programy se neřídily nějakým jednotícím schématem. Tematizovali jsme nejen biblické 
oddíly, ale také některé společenské problémy a dějinné události.

Volba tématu závisela na možnostech těch, kdo program připravovali.

Konkrétně jsme přestali soustavně probírat knihu Jób a zaměřili jsme pozornost na list Židům a 
proroka Ozeáše. Občas připravujeme program na oddílky podle Hesel Jednoty bratrské. Z těch 
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tematických programů zmíním jen "Bible a sexualita", který připravila Daniela Komůrková a "Sekty 
a nebezpečí sektářství" podle Milana Řezníčka. Velkým obohacením pro nás bývá program br. faráře 
Luďka Rejchrta. Probírá s námi každý měsíc Zjevení sv. Jana Theologa. Oceňujeme při tom to, jak 
se jeho erudovanost snoubí s vnitřním nasazením a vpravdě otcovskou láskou.

Vedle programů v kostele pořádáme také výlety; např. "Exodus 98" - vandr pod vedením Ing. Jana 
Jelínka, jenž nás vyvedl Novohradskými horami až do zaslíbeného Strmilova.

Podstatná část mládeže se podílela na chodu dětského tábora ve Zhořci. Vedle toho jsme pomáhali 
manželům Plhákovým s adaptací jejich bytu v Berouně.

Jindy zase chodíme plavat a do posilovny. Zajímavá byla také naše návštěva nejsvětějšího Salvátora 
"na Dušičky", zejména provedení Mozartova "Requiem".

Jak jsem již řekl, na mládež chodí většinou starší mládežníci, resp. vysokoškoláci. Mám však radost, 
z toho, že naše programy jsou stravitelné i pro návštěvníky.

Našich setkání se zúčastňují např. mladí bezdomovci z Naděje. Jejich přítomnost nás učí vycházet 
vstříc sekularizovaným lidem a osvobozuje nás od přílišné akademičnosti a křesťanského ptydepe.

Rád bych na závěr poděkoval všem kdo se na chodu mládeže podíleli a také těm, co nám vycházeli 
vstříc.

Zvláště bych rád poděkoval Milanu Řezníčkovi, který se na vedení významně podílel a jenž, jak 
doufám, po mě brzy převezme vedení.

- Robert Zika

Zpráva za skupinky mládeže

I v uplynulém roce se na půdě branického sboru scházely skupinky mládeže: tři v domácnostech, 
jedna v kostele. Celkem se života skupinek účastní asi 35 lidí.

Skupinka je malé společenství pěti až patnácti lidí, kde se může konkrétně realizovat láska, přijetí, 
povzbuzování, otevřenost jednoho k druhému, uvádění do služby. Na skupinkách pravidelně bývá 
biblický program, modlitby, chvály (to je zpěv písní, chválících Boha, většinou při kytaře), sdílení. 
Skupinky slouží jako duchovní domov, nemají však být uzavřeny do sebe. Jednak se snažíme, aby
byly připraveny přijmout nové lidi, jednak jsou zázemím pro ty, kdo slouží na jiných místech 
(čtvrteční výchova dětí, letní tábory, sborový časopis, nedělní škola a j.).

V uplynulém roce se znovu začala scházet skupinka u Jungmannů. Samostatnějším způsobem se
vyvíjí nejpočetnější skupinka, která se schází v pátek zde v kostele. Účastní se jí spíše mladší lidé od 
13 do 22 let. O chod této skupinky pečoval pětičlenný výbor, v poslední době se do práce zapojuje i 
Jana Zajícová z Hvozdnice. Od podzimu se jednou za tři týdny setkávají ti, kdo se věnují koordinaci 
a vedení jednotlivých skupinek.

Již tradičně se konaly společné akce: jednou měsíčně společná skupinka, mimo Prahu pak např. 
výjezd o Velikonocích či týden ve Hvozdnici. Zvláště pro starší část byl velikonoční pobyt ve 
Strměchách místem obnovy. Ti mladší si pochvalovali zimní pobyt v Tisu. V červenci jsme se
podíleli jedním celovečerním programem na stanové evangelizaci v Modřanech, kterou pořádalo 
Křesťanské společenství. Velkou radost jsme měli, když se obrátil a následně dal pokřtít Honza 
David.
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- Jan Horálek

Nedělní škola

Nedělní škola se schází během bohoslužeb ve dvou skupinách
Starší děti
vyučuje Marta Drápalová, Eva Dusová a Miriam Žilková . Probíráme Starý zákon. Schází se okolo 
4-12 dětí.
Mladší děti
má na starosti Markéta Pospíšilová , probírají také příběhy Starého zákona. Mladší děti se scházejí v 
menším počtu a nepravidelně.

- Marta Drápalová

STARŠOVSTVO

O čem jednalo staršovstvo?

Zápis z 596. schůze staršovstva konané 12. dubna 1999

Přítomni: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová, Hoznauer, Kučera, Kučerová, 
Měsková, Plhák, Prosek, Říčan, Wurst, Žilka, Žilková, Horálek a na začátek jednání Jungmann

- Michal Jungmann informoval staršovstvo o připravovaném letním táboře Pecka 31. 7.-14. 8. Zve 
členy staršovstva, aby se přijeli podívat, jak tábor probíhá. Kromě letního tábora mívají děti ještě 
další dvě společné akce během roku - o Velikonocích byly v Jáchymově.

- Kontrola zápisu z minulé schůze.

- Staršovstvo děkuje autorovi i účinkujícím za představení Velikonoční kantáty o Marii Magdaleně v 
našem kostele. Bude přemýšlet o možnosti profesionální nahrávky na kazety. Kantáta bude 
provedena ještě v neděli 25. dubna v katolickém kostele na Lhotce a ve čtvrtek 29. dubna v kostele 
sv. Prokopa v Braníku.

- Hasičská pojišťovna zjistila škody způsobené padajícími kameny ze skály za kostelem. Uhradí 
faktury za provedenou opravu. Požádáme Magistrát o grant na ošetření skály a zakrytí děr. Pošleme 
písemné poděkování Odboru životního prostředí OÚ Praha 4 za úpravy terénu za kostelem.

- Pomoc Kosovu: adventistické agentuře ADRA pošleme 10 000 Kč na nákup přikrývek, sbírku z 
příští neděle pošleme Synodní radě na úhradu částky, která byla předána organizaci Člověk v tísni.

- Z. Kučerová přečetla finanční zprávu za březen.

- Konventu, který se koná 24. 4. v Kobylisích, se zúčastní bratr farář a sestry Měsková a Čierná.

- Bratr farář napíše pozdrav sboru v Dittersdorfu a zeptá se, kdy plánují návštěvu Prahy. Mohli 
bychom pro ně zajistit koncert na Bertramce.
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- A. Hoznauer informoval o letním táboru ve Zhořci, který by se měl uskutečnit druhý a třetí týden v 
srpnu.

- Rozhovor o pastoračním pracovníkovi: byly přečteny písemné připomínky k návrhu skupinek. Po 
delší rozpravě staršovstvo rozhodlo, že připomínky budou během 14 dnů uveřejněny v Bráně s tím, 
že členové sboru budou vyzváni, aby přišli před příští schůzí staršovstva, tj. 10. května v 18 h do 
kostela a vyjádřili se k podanému návrhu.

- Ve dnech 23. a 24. dubna bude úklid kostela - bližší informace jsou na nástěnce.

- Zapsala: R. Černá

OZVUČENÍ KOSTELA

Milé maminky malých řvounů

Když by Vám Vaše dítě během bohoslužeb svými hlučnějšími projevy znemožňovalo soustředění, 
tak nezoufejte, je zde nová vymoženost: ve vstupní chodbě, v malé místnosti a v kanceláři je 
reproduktor! Stačí pouze páčku na jeho spodní straně dát do správné polohy a zbytek kázání slyšíte 
skoro živě. Klíče od kanceláře je možno vypůjčit před začátkem bohoslužeb u bratra faráře nebo (i 
během shromáždění) u sestry Kučerové.

Větší užitek z účasti na bohoslužbách Vám přeje matka jednoho řvoucího mrňouse.

- Jana Horálková

(Možná by této služby šlo využít i pro lidi, kterým se dělá nevolno z vydýchaného vzduchu v 
hlavním sále.)

POETICKÁ KAVÁRNA

Knížky

V něčem jsem ve svých čtyřiceti letech nedospělý. Nemám rád hořké chutě (nechutná mi káva) a rád 
čtu příběhy s dobrým, hezkým koncem, téměř pohádky až limonády. Dostal jsem od manželky k 
Vánocům knížku Vitamin C od Boha; dojemné příběhy lidí, které oslovil Bůh a pomohla jim 
víra od autorů Kathy C. Millerové a D. Larry Millera. Vesměs příběhy na 1-4 stránky. Příběhy 
mnohdy velmi obyčejné, některé zase naopak značně krkolomné ale ve všech lidé vyprávějí, kdy a 
jak pocítili Boží jednání. I když je to knížka z amerického prostředí a některé problémy mi byly
poněkud cizí, přesto se mi knížka velmi líbila.

"Jeden mnich našel vzácný drahý kámen. Potkal potřebného člověka a tomu ten kámen dal. Ten 
člověk se k němu po čase vrátil, kámen mu dal zpátky a požádal ho: Dej mi něco vzácnějšího. Dej 
mi to, co ti dovolilo dát mi ten kámen."
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Podobnou knížku jsme koupili k vánocům i naší dceři (na její prosbu) Každý má svůj Everest od
Pavla a Evy Dolejších. Knížka o tom samém, jako ta předchozí, ale z českého prostředí. V 
některých příbězích probleskne období totality, ale tak málo, že i těm, kdo nezažili, nevadí v 
pochopení. Příběhy jsou sice delší, ale taky moc pěkné.

Saša Slabý

AKCE

Letní tábory

Milé děti, Vážení rodiče,

Rádi bychom Vás i letos pozvali na některý z táborů, pořádaných naším sborem či místním 
sdružením YMCA Braník.

Zhořec
7. 8.-21. 8.
Tábor pro menší děti (6-10 let); Aleš Hoznauer (717 618 19)

Pecka
31. 7.-14. 8
Pro starší táborníky (10-15 let) ; Medvěd (Michal Jungmann - 792 07 60)

Vodácké Tábory
Hron
6. 7-18. 7.
Pro starší děti (11-16 let); Tomáš Bedrník (449 100 95)

"Po stopách D. I. Dunajce"
zn.: více než malé množství vody
25. 6.-3, 7.
Pro mládež (15-99 let); Egon Čierný (4144 21 20)

zájemci o vodácké tábory mohou potřebné vodácké znalosti získat či doplnit na některé ze dvou 
tréninkových akcí připravovaných T. Bedrníkem

Přihlášky a podrobné informace o jednotlivých táborech najdete v kostele nebo vám je na požádání 
zašleme

Přehled akcí pro rodiny s dětmi i ostatní zájemce

Červen
so 5. června Turistický výlet do okolí Říčan. Občerstvení v chatě u Zvánovcových
so 19. června Celodenní cyklistický výlet s občerstvením v chatě u Slabých

*
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*(volné řádky) - čekají na Vaši akci - můžete ji zapsat na nástěnku v kostele!

Různé nesborové akce

8. 5. Roudnice '99
jarní festiválek v Roudnici nad Labem (viz nástěnka)

22. 5. Pochod pro Ježíše

19. 6. Zemětřesení '99
- Říčany festival křesťanských rockových skupin (Na Jurečku, restaurace-koupaliště)

3.-5. 7. Křesťanská konference
(Praha-Výstaviště)

PÍSEŇ

Experience of Christ - as everything

1 Once it was the blessing,
Now it is the Lord;
Once it was the feeling,
Now it is His Word;
Once His gift I wanted,
Now, the Giver own;
Once I sought for healing,
Now Himself alone.

All in all forever,
Only Christ I'll sing;
Everything is in Christ,
And Christ is everything.

2 Once 'twas painful trying,
Now 'tis perfect trust;
Once a half salvation,
Now the uttermost;
Once 'twas ceaseless holding,
Now He holds me fast;
Once 'twas constant drifting,
Now my anchor's cast.

3 Once 'twas busy planning,
Now 'tis trustful prayer;
Once 'twas anxious caring,Now he has the care;
Once 'twas what I wanted,
Now what Jesus says;
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Once 'twas constant asking,
Now 'tis ceaseless praise.

4 Once it was my working,
His it hence shall be;
Once I tried to use Him,
Now He uses me;
Once the pow'r I wanted,
Now the Mighty One;
Once for self I labored,
Now for Him alone.

5 Once I hoped in Jesus,
Now I know He's mine;
Once my lamps were dying,
Now they brightly shine;
Once for death I waited,
Now His coming hail;
And my hopes are anchored
Safe within the veil.

překlad:

1 Chtěl jsem požehnání,
teď jen Pána chci.
Řídil jsem se city,
teď Jeho slovy.
Chtěl jsem Jeho dary,
teď Dárce samého;
dříve uzdravení,
teď jenom Jeho.

Všechno ve všem navždy,
chci jenom Jeho.
Všechno najdu v Kristu,
a Kristus je všechno.

2 Žil jsem ve snažení,
teď jen v důvěře.
Měl jsem půl spasení,
teď mám úplné.
Snažil jsem se držet,
teď jsem jím držen.
Učením jsem byl hnán,
teď jsem zakotven.

3 Pilně jsem plánoval,
teď však modlím se.
O vše jsem se staral,
teď On stará se.
Bylo to, co já chci,
teď co Ježíš chce.
Dřív to byly prosby,
teď chvály stále.
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4 Byla to má práce,
teď On pracuje.
Zkoušel jsem Ho použít,
teď užívá mě.
Dříve jsem chtěl moc mít,
teď chci Mocného.
Pro sebe jsem dělal,
teď jen pro Něho.

5 Doufal jsem v Ježíše,
teď vím, že můj je.
Lampa zhasínala,
teď svítí jasně.
Dřív jsem čekal na smrt,
teď příchod Jeho.
Má naděje kotví,
v Něm je bezpečno.

[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]
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