
BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 6/99

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 - 11:30, 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 Ceplových a Bedrníkových každé pondělí od 18:30

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.

Bohoslužby o Vánocích:

19. 12. 1999 v 9:30 v kostele sv. Prokopa
24. 12. 1999 v 16:00
25. 12. 1999 v 9:00
26. 12. 1999 v 9:00
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31. 12. 1999 v 16:00
1. 1. 2000 v 9:00
2. 1. 2000 v 9:00

Vánoční hra

KAINOVO ZNAMENÍ
bude provedena dne 19. 12. ve 14:00 a 16:00 hod

Výkonná redakce Brány hledá

spolupracovníka na grafickou úpravu časopisu

Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 6. číslo roku 1999.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá, Jana Kusáková
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE.
[Převod do HTML: Michal Mazný a Michal Jungmann.]

NA ÚVOD

Vánoční dopis

"Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
Život nerozloučí a smrt neodloučí.
Ani krása života,
ani smrt a nicota,
vysokost, hlubokost,
bílý den, temná noc,
ani žádná jiná moc
neodloučí nás od lásky Kristovy!"

Milí bratří a sestry,

každý kalendářní rok se završuje vánočními svátky. Pro nás křesťany mají svůj nejhlubší rozměr v 
jistotě, že Pán Bůh nám dal svého Syna. Narodil se jako jeden z nás, přijal lidský úděl s celou tíhou 
našeho života, ale už při jeho narození zvěstoval anděl betlémským pastýřům velikou radost. Vždyť 
dítě, ležící v jeslích, je Spasitel všech lidí. Všichni jej potřebujeme, protože všichni jsme odešli od
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svého Stvořitele. Dnešní svět, plný neklidu, lži, sobectví a nenávisti, nám to stále a bolestně 
připomíná.

Pro každého z nás se narodil Spasitel Ježíš Kristus, abychom se mohli vrátit k Pánu Bohu. Abychom 
mohli důvěřovat, že nás nikdo nemůže odloučit od Boží lásky, nepropadli panice a zoufalství, ale 
měli naději, která není založena na prognózách politické a hospodářské situace, ale toliko v Božích 
slibech, jak nám zní ze zvěsti Písma svatého. Proto nám Bůh dal v Ježíši Kristu Spasitele, aby nás 
neužírala závist či nechuť k lidem, kteří jsou jiní - a podle nás horší - než my, ale abychom mohli s 
jeho pomocí vidět v každém člověku toho, který je milován. Bůh totiž tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna. To je podle Janova evangelia (3, 16) skutečná podstata Vánoc: Boží láska k 
nám všem. Láska, která dává sebe, jak to potvrzují jesle i kříž Pána Ježíše Krista.

Touto jistotou zní i písně (slova jedné z nich čtete v záhlaví dopisu) v naší vánoční hře KAINOVO 
ZNAMENÍ pro 50 účinkujících. Vypráví o člověku, který se provinil, a přesto je milován. Můžete ji 
shlédnout na 4. adventní neděli 19. 12. 1999 ve 14 a 16 hodin v našem kostele.

Možná, že si z toho představení odnesete i magnetofonovou kazetu či kompaktní disk, nazvaný 
DŘEVO I KÁMEN. Jde o výběr z duchovní hudební tvorby autora hry v provedení Branického
komorního souboru. Tato nahrávka s obrazem našeho dřevěného kostela na titulní straně může udělat 
radost i vašim přátelům jako vánoční pozdrav.

Ale už dopoledne nás čeká velká událost. Z podnětu České biskupské konference a Ekumenické rady 
církví se tuto 4. adventní neděli sejdou křesťané v celé naší vlasti, aby při společných bohoslužbách 
dosvědčili svou touhu po jednotě. I my se spolu s členy ostatních církví chceme podílet na těchto 
ekumenických Službách Božích. Konají se v římskokatolickém chrámu svatého Prokopa v 
Braníku v neděli 19. prosince v 9.30. Tímto odpadají ranní bohoslužby u nás.

V našem kostele se konají bohoslužby v tyto sváteční dny:

24.12. Štědrý den 16 hodin
25.12. Boží hod 9 hodin
26.12. neděle 9 hodin káže Ota Halama

Shromáždění v poslední den roku je jistě zcela mimořádnou příležitostí, abychom vyznávali svá 
provinění, prosili o Boží smilování pro celý svět a zároveň vzdali Bohu díky za všechnu jeho milost 
a dobrodiní. Stejně tak zvláštní je i první den roku 2000, kterým vstupujeme do další epochy
křesťanských dějin. Nevíme, co nás čeká, ale víme, že nás nikdo neodloučí od lásky Kristovy - Bohu 
díky.

31.12. 1999 poslední den roku 16 hodin
1.1. 2000 Nový rok 9 hodin
2.1. 2000 neděle 9 hodin káže Ladislav Žilka

Myslíme s láskou na vás všechny, kteří spolu s námi tvoříte branický sbor Kristovy Církve. 
Přivoláváme vám, kdo jste v jakékoli tísni, nemoci a sevření ducha i těla, všechnu Boží pomoc. 
Nevzdejte zápas víry, pozdvihněte srdce svá k Pánu!

"Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal 
věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i 
slovu."

(2 Tes 2, 16-17)

V LÁSCE KRISTOVĚ
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VAŠE STARŠOVSTVO BRANICKÉHO SBORU

SBOROVÉ AKCE

Středisko Diakonie ČCE pro zrakově postižené - partnerské 
středisko našeho sboru

V zápisu ze schůze staršovstva (Brána 4/99) jste byli informováni o uzavření dohody mezi naším 
sborem a Střediskem Diakonie ČCE pro zrakově postižené. V pátek 26. 11. nás v kostele navštívila 
ředitelka Jana Červeňáková s dalšími spolupracovníky i klienty, aby nám přiblížili historii střediska, 
jeho organizaci i služby, které poskytuje. Zároveň jsme se dozvěděli, v jakých oblastech můžeme 
sami nabídnout pomoc. Pro vás, kteří jste se setkání nemohli zúčastnit, bych chtěla jeho obsah 
přiblížit tímto článkem.

Středisko sídlí v Praze, v Klimentské ulici. Má pouze dva stálé zaměstnance (ředitelku a pracovníka 
na civilní službě). Jeho klienty jsou zrakově postižení z celé České republiky, někteří i ze Slovenska. 
Služby jsou určeny každému, kdo o ně projeví zájem, mezi klienty jsou křesťané z různých 
denominací i lidé hledající.

Co středisko nabízí

Práci střediska lze rozdělit do tří oblastí:

1. Zvuková knihovna obsahuje kazety s křesťanskými, evangelicky zaměřenými nahrávkami. 
Zachycuje široké spektrum - teologii, beletrii, hudební nahrávky, přednášky, dětskou literaturu. 
Ladění v evangelickém duchu je záměrné, tato knihovna má sloužit jako doplněk k dalším 
institucím, kterými jsou Knihovna Karla Emanuela Macana (v Krakovské ulici) a katolická 
Knihovna pro nevidomé a těžce zrakově postižené Davida Nebeského. Nejedná se tedy o 
konkurenci, nýbrž o rozšíření možností pro zrakově postižené.

Dále středisko vydává každý měsíc zvukový časopis s vybranými články z křesťanského tisku a čtení 
na každý den "Mana". Kazety jsou zasílány poštou (zásilky pro zrakově postižené jsou posílány 
zdarma).

2. Počítačové centrum původně poskytovalo kursy práce na počítači pro zrakově postižené. Dnes již 
tuto práci přebírají jiné, lépe vybavené instituce. (V této souvislosti stojí za zmínku skutečnost, že v 
České republice jsou počítače pro zrakově postižené výrazně dotovány státem, takže si každý může 
počítač opatřit. Zcela jiná situace je např. na Slovensku, kde pro tyto lidi počítač zůstává velkou
vzácností.) Dnes ve středisku slouží počítače k přípravě křesťanských periodik a knih na disketách a 
pro tisk v bodovém písmu (pravidelně vychází čtení na každý den "Ranní chvilky" a časopis pro děti 
"Kroky").

3. Setkávání zrakově postižených jsou trojího druhu. Jednou měsíčně se schází malý kroužek lidí z 
Prahy přímo ve středisku. Dvakrát ročně se uskutečňuje víkendové setkání, které mívá asi 50 
účastníků (včetně průvodců). Koná se na různých místech republiky ve sborech různých denominací.
Jeho součástí je program duchovní (výklad Markova evangelia), vzdělávací i kulturní. Důležitá je 
ovšem nejen organizovaná část, ale i samotné společenství lidí, kteří se zde sejdou. Třetím typem 
setkání pak jsou prázdninové týdenní pobyty na Šumavě.

Page 4 of 8BRÁNA 6/1999 - TEXT

01.03.2021file:///C:/Users/Jaroslav/AppData/Local/Temp/PDF24/ebb_277452640_2889845839_...



Co můžeme nabídnout my

Z obsahu smlouvy našeho sboru se střediskem nevyplývají žádné konkrétní požadavky. Dohoda byla 
učiněna na základě rozhodnutí synodu, že každé z 27 středisek v ČR má mít svůj partnerský sbor. Ve 
zprávě ze staršovstva (Brána 5/99) jste se mohli dočíst, že členové našeho sboru pomohli při kontrole 
účtů střediska. Pokud by jste měli zájem sami nějak konkrétně středisku pomoci, je to možné ve 
dvou oblastech. Jednak se můžete nabídnout pro načítání zvukových knih (hledají se především 
mužské hlasy, počítejte ovšem s tím, že ne každý může být pro tuto práci vybrán). Druhou oblastí je 
průvodcovská služba na víkendových a prázdninových setkáních. O termínu jarního setkání budete 
ve sboru s dostatečným předstihem informováni.

- Jana Kusáková

Biblická stezka

Prej sme někde něco vyhráli, nebo co...

V předminulém čísle Brány jste se mohli dočíst, že pár děcek z našeho sboru se zúčastnilo jakéhosi 
"mezidenominačního" závodu Biblická stezka (dále BS), a dokonce se z úst bratra kurátora dozvědět, 
že naši drazí - Kateřina Slabá, "Markéta" Zvánovcová a Lukáš Drápal nám zde vybojovali první 
místo.

To zahřeje, že! To pohladí naše evangelické ego! Podporovat vás v tom však nebudu - jen zase 
hezky splaskněte. Na druhou stranu musím uznale vystřihnout poklonu bratru faráři, který ty 
drobečky dlouhá léta vychovával a všechny ty perfektní znalosti jim vštěpovával do jejich hlavinek. 
HMMM!

No, ale k věci. Abyste si také mohli naplno vychutnat ten zážitek, to nadšení z vítězství, tu radost a 
dotčení, to poznání, co v nás všechno je a co dokážeme, pokusím se vám nyní přiblížit, co to ta BS 
vlastně je.

Organizátorem tohoto závodu je Křesťanská dorostová unie Církve bratrské. BS není zdaleka její 
jedinou činností, ale veškerá činnost, kterou koná se (jak už vyplývá z názvu) týká dorostu.

Dvakrát do roka pořádá kurzy pro vedoucí dorostů a táborů (Tábornická škola na jaře a Podzimní 
kurz). Těchto kurzů se účastním téměř pravidelně již od jara 96 a jsem za ně velmi vděčná.

Člověk se zde nejenom naučí novým věcem a znalostem ze všech možných oblastí práce s dětmi, ale 
může si také vyměňovat zkušenosti a navazovat přátelství se sourozenci, kteří jsou povoláni do 
stejné služby.

Dále pak pořádá kurzy pro budoucí či začínající vedoucí táborů a kurzy lanové techniky pro vedoucí.

BS stezka vznikla především proto, aby i děcka mohly mezi sebou navazovat nová přátelství, a aby 
měly motivaci učit se věcem, do kterých se jim jinak většinou moc nechce.

A jak tedy vypadá samotný závod? Jak už jste jistě pochopili běží se ve trojicích. Maximální věk 
účastníka je 15 let (počítá se ročník), přičemž celkový součet věků jedné trojice nesmí přesáhnout 
40. Závod se odehrává v území cca 4 km2. Hlídky dostanou svůj průkaz, buzolu a podrobnou mapu
území, kde jsou vyznačena stanoviště (popř. obdrží mapu a stanoviště si samy zakreslí podle 
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vystaveného vzoru).

Stanovišť je v území přibližně dvacet (záleží na počtu hlídek, aby se co nejvíce zamezilo vzniku 
front).

Stanoviště jsou různá - Církevní dějiny, různé formy biblických znalostí, zdravověda, příroda, 
všeobecné znalosti, uzle, práce se dřevem a oheň, kimovka, rébusy a hlavolamy, odhady vdáleností 
apod., šplh, hod na cíl aj. Zkrátka, je to náročné. Vtip je ovšem v tom, že nikdo (kromě organizátorů) 
neví, co na kterém stanovišti je. Není vymezena žádná trasa, je tedy čistě na účastnících jaký postup 
zvolí. Nelze stihnout všechna stanoviště.

Závod trvá 3 hodiny čistého času. Kdo se první vrátí do cíle před limitem, získává 10 bodů navíc. 
Dobrých 10 bodů! Ale třeba za ten čas mohly zvládnout ještě dvě stanoviště a získat bodů aspoň 16 
ne-li 20. Další hlídky, které se vrátí též před limitem získávají podle časových rozestupů od devíti do 
jednoho bodu. Těm, kteří se vrátí až po limitu se za každou dokončenou minutu jeden bod strhává. 
Ale možná jim to za to stálo, třeba se ještě dostali na stanoviště, kde získali plných deset bodů a tak 
ty dva stržené jsou teď pořád lepší než jeden získaný za včasný příchod. Anebo taky ne - třeba tam 
byl šplh, který nezvládají. Kdo ví! Tady zkrátka opravdu platí celé znění známého hesla: "Risk je
zisk a nebo ztráta." Ale o to je celá hra dobrodružnější a záživnější.

Regionální kolo (na kterém se naše hlídka, ve složení K.S., M.Z. a Zuzka Vágnerová, umístila nikoli 
na 4., nýbrž na 3. místě!) je organizováno jako jednodenní akce, kdy dopoledne proběhne závod a 
odpoledne, pokud je příznivé počasí, se hrajou společné hry.

Počet hlídek postupujících do finále je určen tak, že z každé napočaté pětky v počtu zúčastněných 
hlídek postupuje jedna. Tzn. že když v našem regionálním kole soutěžilo 16 hlídek, tak do finále 
postoupily první 4. Když někde jinde bylo o hlídku méně, tedy 15, postoupily už pouze první 3. No a 
pokud někde bylo jen 5 hlídek, postoupila pouze 1.

Finále potom trvá celý víkend, aby vedle dlouhé cesty a závodu byl ještě čas na odpočinek, zábavu a 
samozřejmě seznamování. Letošní finále proběhlo ve Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou a jediné, 
co ho tvořilo "mezidenominačním", byla přítomnost naše a jedné hlídky z církve husitské.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat, těm, kteří za nás tak urputně bojovali, a dostali nás do 
povědomí sourozenců v celé republice především jako úžasné znalce církevních dějin a Bible. Díky!

Samozřejmě, dá-li Pán, zúčastníme se i následující rok. Jak ale dopadneme? Kdo ví - dva naše 
největší trumfy nám již odrostly. Ale hlavu vzhůru, máme tu přeci ještě Lukáše!

A co ty? Nechceš si na jaře taky zahrát a vyzkoušet, co v tobě je? Z jednoho sboru můžou startovat 
tři hlídky - to znamená 9 lidí. Tak moc neváhej a chceš-li aspoň více informací, tak vyhledej mě 
nebo Michala Jungmanna.

- Kamila Hamerníková (KAMČATKA)

ANKETA

BRÁNA - Jaká je a jaká bude?

Vážení čtenáři,
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sborový časopis už nás provází několik let. Názory na jeho existenci a funkci jsou rozdílné. Ačkoli 
sama často necítím dostatečný zájem a podporu z řad sboru, je pro moji práci povzbuzením 
skutečnost, že se od každého čísla pravidelně prodá téměř 100 výtisků. Obracím se proto na 
stránkách Brány na vás, kteří si časopis kupujete, s prosbou, abyste vyjádřili své názory na úlohu a 
obsah sborového časopisu v přiložené anketě.

Je pochopitelné, že se nemůžeme zavděčit všem, ale budeme-li znát vaše názory, můžeme se alespoň 
pokusit směřovat Bránu tak, aby pro vás byla užitečnou službou. Má-li však Brána být skutečně 
sborovým časopisem, neobejde se ani nadále bez vaší pomoci. Pokud vám na stránkách časopisu 
něco schází, jste to možná právě vy, kdo toto prázdné místo může zaplnit svým příspěvkem.

Anketu můžete odevzdat přímo mně osobně (případně písemně na adresu Jana Kusáková, Dědinova 
1985, Praha 4, 148 00) nebo ji vhoďte do schránky u vchodu do kostela. Anketu nemusíte 
podepisovat, ale byli bychom rádi, kdybyste uvedli alespoň váš věk, abychm získali lepší přehled o 
spektru našich čtenářů.

-JMÉNEM REDAKČNÍ RADY
Jana Kusáková, hlavní redaktorka

ANKETA
BRÁNA - JAKÁ JE A JAKÁ BUDE ?

1. Časopis čtu
pravidelně
občas
výjimečně

2. Podle mého názoru
sbor žádný časopis nepotřebuje
může být časopis prospěšný, ale ne ve stávající podobě
je časopis užitečný ve stávající podobě, ale mohl by přinášet ještě více
je časopis vyhovující ve stávající podobě
jiné: ______________

3. Jaké funkce by podle Vás měl sborový časopis plnit (můžete vybrat více odpovědí):
informovat o připravovaných akcích
podávat zprávy o dění ve sboru
přinášet biblické vyučování
vzdělávat (v jaké oblasti: __________________)
poskytovat prostor pro diskusi
poskytovat prostor k vyjádření názorů
povzbuzovat
dávat prostor pro sdílení (toho, co jsme prožili, přečetli...)
jiné: ______________

4. U odpovědí, které jste zaškrtli v předchozí otázce, uveďte, zda Vás v této oblasti Brána 
uspokojuje či ne. (slovně nebo znaménky +,-)

5. V časopise mi schází rubrika - články, o těchto tématech:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6. Z časopisu bych vypustil(a) rubriku (články):
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_________________________________
_________________________________

7. Uveďte konkrétní článek (články) z libovolného čísla Brány, které se Vám mimořádně líbily:
_________________________________
_________________________________

8. Proč do Brány nedáváte vlastní příspěvky:
netýká se mě (přispívám)
tím se má zabývat redakční rada
nemám co říct
Brána se zabývá tématy pro mě odtažitými
nemám čas
rád(a) bych, ale bojím se kritiky čtenářů ohledně mého tématu a slohu
jiné: _________________________________
_________________________________

VÁŠ VĚK:
VAŠE JMÉNO (NENÍ PODMÍNKOU):___________

Vaše další připomínky a návrhy:

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