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Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Úvodník svatodušní
Aktuálně se nacházíme v období bezprostředně po seslání Ducha
svatého na apoštolský kruh. Připomeňme si, co tomuto seslání Ducha
předcházelo, resp. co je to právě apoštolský kruh v době kolem Letnic. Je to
hlouček mužů, poznamenaný hlubokou, doslova smrtelnou vinou. Skupina
zasažená masivním hříchem zaprodání veškerých morálních hodnot, které
sama vyznává. Jaké dění provázelo společenství té nejprvnější z církví dříve,
než bylo posvěceno a utvrzeno právě darem Ducha svatého. Předcházela
hluboká tržná rána zasazená Jidášem, následně zacelená volbou a příchodem
apoštola Matěje. Hřích – a jeho náprava. Vina – a její smazání. Rána – a její
zhojení a zacelení. Smutný odchod jednoho – a nadějný nástup druhého.
Prázdné místo v kruhu – a jeho vyplnění. Náprava věcí vezdejších – a příchod
Ducha. Takové, a ještě mnohem více dvojic rubu a líce našich situací nejen
v církvi nám připomíná dění kolem apoštolské volby, která předcházela seslání
Ducha. Letnice nejsou jen svátkem Jeho příchodu, ale také připomínkou
toho, že Duch zřejmě chce vstoupit do nějaké námi připravené dobré půdy –
našich srdcí, životů, společenství. A čím Mu můžeme tuto dobrou a duchovně
úrodnou půdu připravit? Odvahou pojmenovávat podstaty problematických
věcí, odvahou přiznávat se ke svým vinám, hříchům a omylům – a dáváním
šance tomu, co je nové: člověku – životu – začátku – a naději…
Vendula Glancová
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Vážení čtenáři!
nepřítomného bratra faráře zastoupila svým úvodníkem sestra farářka Glancová.
Vrací se v něm k období, v němž si připomínáme seslání Ducha svatého, a sama
se zamýšlí nad tím, jak a čím bychom přispět Jeho dílu.
Bratr Klačko na nás nezapomíná ani v daleké cizině a pravidelně nás
formou pozdravů a cestovních zápisků seznamuje se svými postřehy, zážitky
a dojmy ze Svaté země; tři z těchto textů jsme zařadili do červnové Alfy a Omegy.
První dva jsou povahy spíše cestovatelské; třetí s neskrývaným zaujetím nejprve
referuje o oslavách sedmdesátého výročí založení izraelského státu, pak aktuální
dění zařazuje do historického, politického a etnicko-náboženského kontextu,
z nějž vyplynul vleklý izraelsko-arabský konflikt. Nejen tragičnost, ale i jistou
delikátnost tohoto tématu na závěr textu podtrhuje zmínka o německých
luteránských organizátorech studijních pobytů v Izraeli, jak úzkostlivě si hlídají,
aby žádné jejich vyjádření nemohlo být interpretováno jako projev zaujatosti
pro jednu ze stran konfliktu. Troufám si tvrdit, že bratr Maroš ve svých líčeních
tak úzkostlivý není.
Sestra Žofie Vobrová spojila motivem „přestavby“ své dojmy ze tří
různých evangelických lokalit a jejich aktivit. Nejprve jde o dění kolem projektu
památníku toleranční doby v bývalé první potoleranční evangelické modlitebně
v pražské Truhlářské ulici. Druhou událostí je dubnová konference evropských
protestantských muzeí, konaná v dolnosaském Emdenu. Autorka nás seznamuje
se zdejším multifunkčním duchovním centrem i s trochou historie emdenského
protestantismu. Jako třetí přichází ohlédnutí za naším smíchovským sborem
a chrámovým komplexem, provázené i nahlédnutím do budoucnosti.
Oproti tomu v trochu jiném duchu se za nedávným děním kolem našeho
kostela ohlíží poněkud neobvyklé interview – zpovídaným je totiž právě kostel
sám. Za tím následuje naopak vážnější, nadto hluboce osobní vyznání sestry
Marcely Vydrželové. Jeho naléhavě emotivní tón vystřídá na závěr čísla ještě
jeden rozhovor, tentokrát anekdotický, který nás ještě letmo vrátí do Svaté země.
Jan Horálek
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Pozdravy ze Svaté země
Jižní Izrael, Sinaj, Tel Aviv
Konečně Tel Aviv, v pronajatém bytě na ulici Balfour, pojmenované po britském
ministru zahraničí, který významně přispěl k založení izraelského státu. Budova,
ve které sedím, patří do tzv. Bílého města, Uneskem chráněné bauhausové zástavby
centra města. Jedná se téměř o 4000 budov postavených německými židy ve 30.
letech. Z balkonu v prvního patra se zdá, že Praha je nudné a pomalé město a že
jsem ji opustil už velice dávno. Ulice pulzují od brzkého rána do pozdních nočních
hodin hlučným životem.
Zdá se mi, že jsem tady měsíc, ale neuběhl ani týden. Po příletu jsem asi
nepůsobil příliš důvěryhodně, protože jsem strávil čekáním a důkladným výslechem
téměř čtyři hodiny. Podezřelé pro policisty bylo, že jsem nechal žít manželku
v Izraeli měsíc samotnou. Následovalo celkem nepříjemné dotazování a prohlížení
fotek z mého osobního života, abych dokázal, že Sára je moje manželka a že jsem
farář.
Když jsem opouštěl Prahu, bylo pod nulou, v Izraeli 34 stupňů a nesnesitelné
dusno. Tento teplotní skok mně neudělal dobře. Bolela mě hlava a nebylo úniku.
Přespali jsme se Sárou na pláži a brzo ráno se rozhodli odjet na Sinaj.
Sinajský poloostrov byl okupován státem Izrael od roku 1967 do roku
1977, k definitivnímu stažení z poloostrova došlo až roku 1982. Pozůstatky jejich
výstavby jsou stále patrné. V roce 2004 došlo k teroristickému útoku na hotel
v letovisku Taba a pak následovaly další. Společně s rostoucí činností „islámského
státu“ na poloostrově je místo téměř liduprázdné. Pobřeží lemují města duchů,
opuštěné obří hotelové komplexy, beduínské vesnice podobné těm cikánským na
východním Slovensku, kempy tvořené bungalovy z palmových větví a pak egyptská
města se zvláštní atmosférou, kterou se pokusím zachytit na několika příkladech.
První byl přechod hranic. Tvrdé, profesionální, chladné a odměřené práci Izraelců
kontrastoval laxní, chaotický, diletantský přístup na egyptské straně, komicky
zpomalovaný nesmyslnou administrativou. Pokuřující a čaj popíjející fousatí vojáci
nikam nespěchali; jeden chtěl úplatek, další po prohlídce batohů mne vyzval,
abych vytáhl fotoaparát, pak mi s kolegou pózovali a chtěli, abych je fotil, to vše
v bezpečnostní zóně, kde je zakázáno pořizovat jakékoli záznamy.
Dalším příkladem bylo vyjednávání, ve kterém jsme se ukázali jako velice
nezkušení. Jde o to zveličovat, být dramatický, přehánět ceny, časy, pocity. Hned
za hranicí se na nás vrhlo několik taxikářů v kaftanech a s naléhavostí v hlase nás
posadili do přeplněné dodávky, která nás odvezla o 20 km jinam, než jsme chtěli.
Samozřejmě řidič končí, ale jestli chceme, můžeme zaplatit a doveze nás nazpátek.
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Nemáme už tolik peněz, ptáme se na bankomat, který je však na překvapení o dalších
10 km opačným směrem, ale za další příplatek nás tam rád sveze. Ze situace nás
zachraňuje beduín, který nám ukáže, že bankomat je za rohem, pozve nás na čaj
domů a pak nás za trojnásobnou cenu sveze tam, kam potřebujeme.
Třetím příkladem jsou fungující letoviska bez hostů. Obrovské prostory,
bazény, fontány, hřiště, pláže, bary, toalety, zahrady udržuje v chodu personál, ale
nikde nevidíte žádné návštěvníky. Poslední večer před odchodem se procházíme
takovým místem, kde by se večer mělo promenádovat mnoho hostů, ale jsme tam
samotní. Až hmatatelně zažíváme to, co znamená ukončení přílivu investic a ztráta
důvěry v bezpečnost země. Jen o pár kilometrů vedle za hranicí se na izraelské straně
na 16 kilometrech tísní tisíce turistů, platících nehorázné ceny za služby a možnost
vidět kousíček živého korálu, a tady desítky kilometrů korálů, prázdné pláže, a i na
naše poměry velice levné služby. Rozhodneme se přespat na pláži, kde nás objeví
hlídač a jsme nuceni si koupit noc v pětihvězdičkovém hotelu za legrační cenu.
Beduíni nás hostili dvakrát. Bydlí v jednoduchých stavbách a moc toho
nemají. Neomítnuté cihly, prázdná místnost s kobercem a uprostřed kovová
mísa s uhlíky a konev na čaj. Zapomněl bych na dýmku. Dary nepřijímají, říkají,
že starost o věci je unavuje. Přijmou tabák anebo peníze. Pohostinnost je jejich
povinností a plní ji dobře. Po 15 kilometrech chůze po pobřeží potkáváme první
lidi. Tři beduíni. Dva starší a chlapec nás zvou na čaj a pak jídlo. Právě ulovené ryby
a voňavá rýže. Sedíme, kouříme, koukáme na svět – moře a poušť, rozmlouváme.
Nikam a s ničím se nepospíchá.

		

Bauhaus – Tel Aviv

Tady v Tel Avivu je to naopak. Studijní pobyt začíná za pár dnů, a to svátkem
Pesach. O tom bude následující pozdrav.
(22. 3.–28. 3. 2018)
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z okna „unášeni taxíkem“			u beduinů

putování po pobřeží – nalevo poušť, napravo pod hladinou surealistická podívaná

Pesach, Palestina, Golany
Opět Tel Aviv. Dnes však úplně tichý, prázdný, obnažený, odhalující svoji
poetickou krásu uliček lemovaných stromy s hustými korunami, které ukrývají
krásné budovy v ne zrovna skvělé kondici. Procházku časným svátečním jitrem
začínám na třídě Edmunda Allembyho, pojmenované po britském maršálu, který
v roce 1917 dobyl Jeruzalém a vstoupil pěšky do města právě na židovský svátek
Chanuka, při němž si Židé připomínají znovuzasvěcení Chrámu Makabejci. Mnoho
z nich v tom vidělo Boží znamení a viděli v něm Vykupitele. Byly skládány radostné
písně, nejznámější z nich je světově proslulá Hava Nagila (Radujme se). Britové
zůstali v oblasti až do památného roku 1948, o němž budu psát zase jindy. Tady bych
chtěl jenom připomenout, že Britové svou diplomacií se nakonec pravděpodobně
stali iniciátory izraelsko-palestinského konfliktu. Slibovali totiž všem všechno, jen
aby Araby i Židy získali na svoji stranu. V Palestině se Britové protichůdnými sliby
vmanévrovali do slepé uličky. Byli donuceni porušit slovo a přivedli tak Araby
a sionisty ke kolizi, jejíž dozvuky otřásají světem dodnes.
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Naše cesta do Palestiny, neboli na Západní břeh, začala právě na Pesach.
Jelikož jsme nedostali žádné pozvání k sederové večeři a většina našich přátel jsou
sekulárni židé prchající před svátky ze země, odhodlali jsme se cestovat k Mrtvému
moři. Tam se na divoké pláži navzájem zvou k jídlu skupinky nikým nepozvaných.
Dostali jsme pozvání ke třem stolům a také nečekané ranní pozvání do Jericha, které
jsme ze zvědavosti nemohli odmítnout. Město nás přivítalo hořícími pneumatikami
a kameny. Na svátky totiž Palestinci ohlásili protesty. Sederová večeře s příběhem
o vysvobození z otroctví se odehrávala na pozadí patnácti zastřelených Palestinců
během nejtvrdších střetů na hranicích pásma Gazy.
V Jerichu nás ubytuje v domě svého bratra tmavý Mustafa. Sladký čaj,
arabský chléb, vodní dýmka a hovor o tom, jak by se dalo odsud uniknout, nejlépe
do Evropy. Nenašla by se nějaká Evropanka ochotná se vdát? Wi-Fi síť nese hrozivý
název „Džihád 2018“.
Na západním břehu jsme strávili tři dny. Izraelci do oblasti nechodí a turisté
jsou vzácní. Všichni, které jsme potkali, byli neuvěřitelně pohostinní. Lidi na ulici
nás zastavují, ptají se, odkud jsme, a srdečně nás pak vítají. Děti se bez ostychu ptají
na jména, skupinky děvčat nebo chlapců, které míjíme, se připomínají smíchem za
našimi zády.
Jídlo (falafel), které v Izraeli koupíte v přepočtu za 120 Kč, prodávají tady za
18 korun, taxíkem jezdíme za šest. Ceny koření, oříšků, ovoce a vůbec všech služeb
jsou mnohonásobně nižší. Mnoho Izraelců považuje na zradu národa jít nakoupit
do těchto oblastí.
Naši průvodci nás provedou Herodovým chrámem a klášterem na
hoře Pokušení u Jericha, Univerzitou v kdysi slavném městě Šekem (dnes
Náblus), krachujícími továrnami na mýdlo. Potkáváme povětšinou vzdělané lidi
s univerzitním titulem. Politická témata si dříve nebo později opět nacházejí cestu
do hovorů. Čím déle tady jsme, tím víc vnímáme komplikovanost situace. Myslím,
že jakákoli mírová dohoda je v nedohlednu, navzdory tvrzení bývalého premiéra
Ariela Šarona, podle něhož kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista.
Opouštíme palestinské území pár minut před uzavřením ostře hlídaného
přechodu. Ten se dá v tuto hodinu překročit jenom v autě. Není lehké získat důvěru
řidičů, aby vzali k sobě dva cizince a riskovali zdlouhavou hraniční prohlídku.
Odmítáme taxík, který se nabízí za 600Kč jenom za převezení přes hranici – aby
těch paradoxů nebylo málo.
Míříme na sever, do Golan. Území, které původně patřilo Sýrii. Tři dny
putujeme na vrchol nejvyšší hory Hermon (2814 m n. m.) územím obývaným
povětšině arabským obyvatelstvem. Komunity Drúzů, s typicky bílou čepičkou pro
muže a bílým šátkem pro ženy připomínajícím bavlněné pleny, byly a jsou rozděleny
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hranicí nešťastného konfliktu. Přítomnost vojska je nepřehlédnutelná. Vojenská
cvičení a střelba těžkého dělostřelectva probíhají ve dne i v noci. Člověk si zvykne.
Na začátku některých turistických cest je značka s telefonním číslem, na které je
potřeba zavolat a zeptat se armádního dispečera, jestli turista smí vstoupit.
Překvapením je setkání s Jalanem, Arabem mluvícím plynně česky,
majitelem nedaleké restaurace, se kterým rozmlouváme o jeho lásce k Čechám.
Přiznává se, že ho přátele napomínají, že je „češtější než Čech“.
Prázdniny v Izraeli končí v sobotu a v neděli tady bude první pracovní den.
(9. 3.–6. 4. 2018)

Mustafa, Josif a Sára domlouvají 			
manželství v Evropě

Dětství v Palestině		
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V ulicích Šekemu (Nablus)
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70 let Státu Izrael
Opět jednou Tel Aviv. Už jsem mluvil o ulicích Balfour a Allenby. Dnešní
procházka míří na nedaleké Masarykovo náměstí, což se tematicky hodí, protože se
nabízí téma vzniku státu.
Válka, jež vypukla po odchodu britských vojsk v roce 1948, má přinejmenším dvě
jména. Izraelci jí říkají „válka za nezávislost“, Palestinci an-nakba, tj. katastrofa. Na
území Palestiny napochodovalo sedm arabských armád z Egypta, Sýrie, Jordánska,
Libanonu, Iráku, Jemenu a jedna armáda dobrovolníků z celého arabského světa.
Místo masakru nových Izraelců následovala hořká porážka a uprchnutí statisíců
Palestinců. Ti poslední týdny protestují u hranic v pásmu Gazy a zprávy každodenně
přinášejí obrázky násilných střetů a údaje o počtu raněných a mrtvých. Izrael se
naopak zahalil do národních symbolů a slaví své 70. narozeniny. Ty se však neobešly
bez kontroverze.
Základem izraelské společnosti není judaismus, ale civilní náboženství,
charakterizované obřady, mýty a vyznáními, které legitimují společenský řád,
sjednocují obyvatelstvo a mobilizují členy společnosti k dosažení politicky
definovaných cílů. Toto civilní náboženství je nanejvýš svaté a závazné, zakládá
morálku komunity následovníků. „Svatým místem“ je hora Herzl, místo hrobů těch,
kteří se obětovali pro vznik Státu Izrael, „svatým časem“ je právě svátek nezávislosti.
Právě na tomto místě se odehrála ohromná oslava 70 let vzniku státu,
v zásadě kýčovitá a opulentní oslava plná extravagantních pseudouměleckých
projevů „národních“ umělců a prázdných a plytkých projevů prezidenta, předsedy
vlády a jiných osobností. Celá maškaráda připomínala pokleslé politické varieté
minulého režimu Československa. S tím rozdílem, že novináři mají možnost
upozornit na nesmyslné prodražení oslav; kritice neuniklo ani zpolitizování oslav
radikální pravicí, která prosadila, že na oslavách zazněl poprvé v historii projev
politické reprezentace sionistů.
Část populace se rozhodla tyto oslavy bojkotovat a navštívit akce
alternativní. Ty probíhaly v Tel Avivu za hlučných a násilných protestů ze strany
sionistů. Řečníci jsou neuvěřitelně autentičtí, vesměs to jsou rodiče dětí zabitých
během konfliktů. Na podiu se střídá židovský otec s palestinskou matkou. Nehraje
se na politickou korektnost. To, co řečníky spojuje, je obyčejná lidská, rodičovská
bolest nad ztrátou dítěte, odmítající heroizovat či mytologizovat smrt dětí. Otcové
a matky, Židé i Palestinci, se v pokoře potkávají nad hrobem svých dětí s jasným
vědomím, že takhle žít dál nelze. Televize odsuzuje setkání jako projev neúcty
k padlým izraelským vojákům a jejich rodinám.
Izraelci na palestinské území nechodí, což napomáhá k jejich démonizaci,
z čehož těží politická pravice. Naopak Palestinci potkávají Izraelce nejčastěji
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ve vojenských uniformách a se zbraní v ruce, což způsobuje totéž. Politickým
a ideologickým tématům se téměř nedá uniknout ani na jedné, ani na druhé straně
fronty. Možná právě proto jsou tyto dny vhodné na návštěvu jediné izraelskoarabské usedlosti v krajině, nesoucí název Neve Shalom, ve které žije kolem 80 rodin.
Jedná se o projekt trapistického mnicha, který přesvědčil představitele kláštera,
aby půlku ze svého obrovského pozemku věnovali právě na takovýto projekt. Děti
v této vesnici se učí arabsky i hebrejsky, náboženské svátky muslimů i židů slaví
všichni dohromady. Zájemců o vstup do této komunity je tolik, že několikanásobně
přesahuje kapacitu možností i záměr zachovat ve vesnici rovnováhu.
Dalším pokusem o proměnu situace zdola je projekt tzv. „Peace talks“
(hovorů pro mír). Jedná se o projekt motivovaný neschopností politických
reprezentantů učinit skutečné kroky k deeskalaci násilí. V moderovaných
pětihodinových setkáních delegací, tvořených obyčejnými lidmi z palestinské
i izraelské strany, účastníci hledají společné nenásilné řešení situace.
K otázce pozice křesťanů k dané situaci se momentálně nedokáži vyjádřit.
Němečtí luteráni, kteří celý můj studijní projekt zastřešují, pečlivě volí slova
a vybírají texty tak, aby ani náhodou nemohly být interpretovány jako zaujaté pro
jednu ze stran konfliktu. Co se týče mne, nejraději oddychuji putováním pouští,
které už za pár dnů bude pro vysoké teploty nemožné.
(7. 4.–21. 4. 2018)
Maroš Klačko
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Třikrát o přestavbě
Modlitebna v Truhlářské

Malá výstava ve vitríně ve sborové místnosti vám umožnila nahlédnout
do počátků iniciativy k zřízení muzea nebo památníku toleranční doby v bývalé
modlitebně prvního evangelického sboru v Praze po vydání tolerančního patentu.
Článek Marty Procházkové v 3.čísle Kostnických jisker v roce 2016 na tuto
možnost upozornil a krátce na to se vytvořila skupina lidí, ochotných v této věci
spolupracovat. Dům v Truhlářské ulici č.8 dnes patří státu a městská část Praha 1
plánuje jeho využití jako dům dětí a mládeže. Skupina kolem Marty Procházkové
se nakonec zformovala do užšího kruhu a po prezentaci na synodu 2016 byla již
v dubnu pověřena Synodní radou jako Komise pro projekt Truhlářská. Městská část
Praha 1 se ke spolupráci vyjádřila kladně, projekt rekonstrukce a využití však byl
vypracován bez naší účasti. Z posledního jednání ale vyplynulo, že v průjezdu domu
by mohl být umístěn informační panel, připomínající historii tohoto místa.
Jaké budou po dokončení rekonstrukce a realizace projektu možnosti např.
pro uspořádání tematické výstavy, není možné odhadnout. V každém případě
„neznámá“ toleranční modlitebna v centru Prahy se již pomalu dostává do povědomí
nejen evangelické veřejnosti. Tomu jistě napomohly další články v časopise
Český bratr. Byl navázán kontakt se sdružením Petrská čtvrť, Klubem za starou
Prahu a připravují se přednášky. Byly získány prostředky pro tisk letáků a výrobu
informačních panelů typu roll-up se základnou, obojí v české a německé verzi, a již
byly při některých akcích předvedeny. Bude vydána série pohlednic tolerančních
modliteben ve středních Čechách, skládačky pro děti aj. Panely v obou jazykových
verzích budou při Noci kostelů instalovány v kostele u Salvátora, pak se vydají
na cestu do dalších našich kostelů. V souboru pohlednic najdeme i ty toleranční
modlitebny, které jsme už při svých „malých“ sborových výletech navštívili. Do
původních kostelních lavic z Truhlářské můžeme zasednout, uděláme-li si výlet na
bohoslužby do evangelického kostela v Libčicích nad Vltavou. Malá výstavka v naší
sborové místnosti je doplněna o nové materiály.
Dům v Truhlářské ulici č. 8 se tak pro nás stane památným místem české
reformace.

Emden
Emden je německý přístav ve spolkové zemi Dolní Sasko, oblasti Východní
Frísko. Společenství evangelických církví Evropy mu v roce 2013 dalo jako prvnímu
titul Evropské město reformace.
Zde se konala koncem dubna 33. konference evropských protestantských
muzeí. Organizátorem nebylo muzeum, ale nadace Johannes a Lasco Bibliothek,
Alfa a Omega č. 86
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to je knihovna pojmenovaná po polském teologovi a reformátorovi Janu Laském,
který působil také v Emdenu.
Knihovna obsahuje archiv místního reformovaného sboru a sbírku starých
tisků, založenou kolem r.1559, má také knihy z odkazu Erasma Rotterdamského.
Jinak je to ale typ multifunkčního objektu vestavěného 1995 do zdí Velkého kostela
zničeného požárem po bombardování ve 2.světové válce.
Stavba z venku vypadá jako kostel, má věž i zvony, uvnitř jsou kromě
dvoupodlažní, moderně vybavené knihovny a čítárny především teologické
a historické literatury také prostory pro další využití. V hlavní lodi se mohou konat
velká shromáždění, koncerty, výstavy, vzdělávací programy, přednášky i konference.
Ve třech separátních místnostech je i muzeum starých tisků a bohoslužebných
předmětů, obrazová galerie reformátorů, pastorů i jinak zasloužilých lidí. Do
rekonstruované stavby se mohly vrátit knihy i další památky z původního Velkého
kostela, protože byly na začátku války včas přemístěny na bezpečné místo.
Je toto multifunkční zařízení ještě kostelem? Symbolicky ano. Velký
kostel je sám svědkem bohaté historie. Náboženští exulanti z Nizozemí jej nazvali
„Mateřským kostelem“. Přicházeli sem v několika vlnách. Oni de facto přispěli
k tomu, že se malý přístav Emden nejen rozrostl ve významné město, ale že se stal
jedinečným i pro své rozličné impulsy a vklady v dějinách reformace. Emdenská
tiskárna se zasloužila o šíření „nových myšlenek“ v tomto regionu. Emden byl
městem zásadně reformovaného vyznání, byl však také svědkem počátku hnutí
novokřtěnců (mennonité). Zde, v předsálí Velkého kostela, bylo hromadně pokřtěno
300 dospělých.
Dnešní emdenský reformovaný sbor se ke svým bohoslužbám schází v tzv.
Švýcarském kostele, který byl po válce postaven jako provizorium na místě zničené
západní části Velkého kostela. Stavbu umožnily sbírky reformovaných sborů ve
Švýcarsku. Měl být po 20 letech stržen, ale používá se dodnes. Mně připomíná
toleranční modlitebnu, ale pro místní je interiér jasně koncipován jako obrácená
loď, symbol připomínající dobu, kdy utečenci pro víru hledali v Emdenu ochranu.

Smíchov
Také my dnes sdílíme mezi sebou i s našimi předchůdci řadu symbolů,
kterým rozumíme, a které nás proto spojují. Náš kostel jimi oplývá. Odkazují i do
historie, do doby, kdy náš kostel ještě nestál a kdy naši předkové zápasili o čistou
víru a svobodu svědomí, kázání slova Božího a kruh kolem svátostí večeře Páně.
Naše stavba přečkala v dobrém stavu víc než 80 let. Slouží a je ji třeba
udržovat i po technické stránce a být k ní šetrní. Soubor kazatelny a stolu Páně je
jedinečně komponován: kazatelna jako loď a stůl Páně jako dům na skále. Architekti
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dostali ale zadání, že stůl Páně má být pohyblivý. Proto ani sbor nemohl hlasovat
proti. Z kostela bylo již před mnoha lety odstraněno pět předních lavic (nemluvím
o těch na kruchtě). Před stolem Páně tak vznikl prostor, který může být využit
i „multifunkčně“ (já osobně bych ten prostor raději zmenšila) a není třeba zasahovat
do původního uspořádání. Nevěděli jsme si rady, co s vyřazenou kazatelnou ze školy
Na Zatlance; byla označena jako „spíkerův pultík“ a odvezena. Jsem proti tomu,
aby byl odvezen či prodán nynější stůl Páně. Zkusme prostor pro přidanou činnost
vyřešit šetrně k našemu dědictví. V naší církvi nám chybí muzeum jako místo pro
prezentaci naší reformační minulosti a pro umístění nepoužívaného, většinou už
historického bohoslužebného náčiní. A kdyby i existovalo, náš stůl Páně si tam
určitě nedovedu představit, byť by to bylo jen na dobu, než svůj stůl Páně vezmeme
opět na milost.
Žofie Vobrová

Rozhovor s kostelem.

Už několik let debatujeme, přeme se a argumentujeme, co udělat
s naším kostelem, ale vlastně jsme se nikdy nezeptali jeho samotného, co na
to říká.
Tak tedy:
Jak pohlížíš na naše hemžení kolem Tvé rekonstrukce?
K.: Rozpačitě krčím rameny a spíš je mi z toho smutno.
Jak to, ty nejsi rád, že dostaneš nový kabátek nebo Ti aspoň vyměníme
rukavice, aby Ti nebyla zima?
K.: No, víš, já jsem tu pro vás a líbí se mi, pokud sem chodíte a je vám tu ve mně
dobře, ale pokud se hádáte, tak je mi z toho spíš smutno.
No ale, vždyť my to přeci děláme kvůli Tobě!
K.: Kvůli mně? Já jsem tu přeci pro vás a ne vy kvůli mně. A pokud při domlouvání,
kde se co opraví nebo vylepší, prožíváte radost ze svého společenství, tak jsem
šťastný i já, ale věř mi, že jestli budu mít na čelní stěně kalich nebo kříž, je mi
celkem jedno.
Alfa a Omega č. 86
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No počkej, počkej, to jsou symboly naší víry!
K.: Ano, to jsou symboly vaší víry.
No dobře, ale tak prostě máme každý svůj názor, který vnímáme jako ten
nejlepší, a dohadujeme se, při tom prostě nějaká ta emoce občas ujede…
Postupně se to nějak tříbí a to je přeci normální proces?
K.: Ano, to je. A víš, kolik takových procesů už jsem tady zažil? A jak jsem
vypadal na začátku? A kolik hněvu ve jménu „toho nejlepšího pro mě“ bylo
vypuštěno?
Asi hodně, ale on každý opravdu chce jen to nejlepší, akorát to prostě nějak
neumí dát najevo jinak…
K.: A co já s tím? Ptal ses mě, jak na to celé pohlížím.
Dobře. Máš tedy pro nás nějaké moudré poselství na závěr, už budeš pomalu
nejstarší v našem sboru?
K.: Poselství? Nevím, ale můžu mít přání?
Jistě
K.: Přál bych si, abyste kvůli mně dokázali být svorní při svém díle, abych vás
nerozděloval, už takhle je vás jak do mariáše a ještě i v tomhle počtu se dokážete
pohádat. A pokud v mé existenci dokážete najít i tenhle rozměr, tak je to víc,
než ta střecha nad hlavou, kterou vám dávám.
Používáš takové bratrské termíny, jako bys byl evangelík…
K.: To jsem viděl v jedné vaší písničce: Jak rozkošné a milé, když bratří s druhem
druh jsou svorni při svém díle a v srdcích jeden duch. Buďte jako ti bratří!
Hmmm, děkuji za rozhovor.
(připravil „akcevkostele@gmail.com“)
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Óda na štěstí aneb Štěstí je zdraví duše
Já považuji štěstí za zásadní a důležitou věc. Sice vlastně nevím,
co to je, ale vím, jak se cítím. Štěstí je pro mě stav, stav harmonie se sebou
samou, se svým já, s Bohem, světem, životem a člověkem. Jsem proměněná
a naplněná Boží láskou a přítomností, miluji a ctím Boha, člověka, život, svět
i sebe, jsem šťastná a štěstí přeji všem živým bytostem. Jsem šťastná díky
Bohu, skrze Něho, s Ním a v Něm, u Něj, při Něm, na cestě k Němu, na cestě
za Ním. Šťastný je člověk, který nalezl sám sebe v Bohu, našel své místo ve
světě, životě i v práci. Šťastný člověk je radostný a vše, co dělá, dělá s radostí
a pro radost. Šťastný člověk je pokorný, ví, co říká, nebojí se sdělit svůj názor,
stojí si za ním, ale neprosazuje ho, ani sebe. Je připravený nést odpovědnost
za svá slova i za své činy. Šťastný člověk je čestný a pravdivý, na nic si nehraje,
nic nezakrývá, jeho slova i chování jsou přímá a čistá. Šťastný člověk nikoho
neponižuje a nad nikoho se nevyvyšuje. Šťastný člověk přijímá věci i lidi
takové, jaké jsou, nehodnotí, neposuzuje, natož aby odsuzoval. Šťastný člověk
řekl ano Dobru a ne Zlu. Šťastný člověk je pevný a vybudovaný, vybudovaný
Bohem a v Bohu, je v Bohu zakotvený a v Bohu se cítí v bezpečí. Šťastný člověk
je mírný, pokojný, laskavý, skromný, tichý, věrný, trpělivý, vnímavý, citlivý,
velkorysý, ohleduplný a plný pochopení, lásky a vděčnosti. Šťastný člověk
žije svůj sen. Šťastný člověk je mírotvorce, věci i lidi spojuje, ne rozděluje.
Šťastný člověk vytváří svůj svět ze vztahů a vazeb. Šťastný člověk je závislý
na Bohu, je Bohu oddaný a je Mu odevzdaný a v Bohu je svobodný. Šťastný
člověk nikomu neubližuje, ani ostatním, ani sobě a snaží se neubližovat ani
Bohu. Světlo šťastného člověka září do celého světa, do všech stran. Jsem
přesvědčená, že kdyby byla Země plná šťastných lidí, zavládl by na ní pokoj
a mír. Já jsem idealista, a jsem na to hrdá. Podle mého pohledu skutečné
štěstí můžeme nalézt jen sami v sobě, v Bohu, následováním ideálů Pravdy,
Lásky, Víry, Naděje, Moudrosti, Milosrdenství, Soucitu, Pokory, Věrnosti
a Odpuštění. Tak si říkám: „Co když je štěstí právě to, co Bůh člověku přeje,
to, co po něm Bůh žádá?“
Marcela Vydrželová
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Jednou větou:
VSS odsouhlasilo jako vítězný projekt soutěže na úpravu interiéru
kostela návrh ateliéru MCA. Od dubna máme nové sborového bratra Benjamina Rolla. Od září budou při našem sboru dva mladí dobrovolníci v rámci
programu Erasmus plus. Stále finišuje příprava nového sborového webu. Do
našeho sboru přistoupil Matouš Roskovec z Nymburka. Proběhla rekonstrukce koupelny ve farářském bytě. Od MČ Praha 5 jsme získali grant na
hudební produkci na letošní Noc kostelů.

Ještě něco ze Svaté země
(připravila Žofie Vobrová)

Novinářka zpovídá stařičkého rabína u Zdi nářků:
N.: Rebe, jak často se sem chodíte modlit?
R.: Dvakrát denně.
N: A za co se modlíte?
R: Aby se lidé přestali nenávidět, aby nebyly války, aby si lidé pomáhali a měli
se rádi.
N: To jsou krásná přání. Jak dlouho se takhle modlíte?
R: Celých sedmdesát let.
N: To je neuvěřitelné. A jaký máte pocit, když vidíte svět kolem sebe?
R: Připadám si, jako bych mluvil do zdi.
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Kalendárium

11. 3.

Neděle

9:30

Bohoslužby – M. Klačko

11. 3.

Neděle

15:00

Prezentace soutěžních návrhů rekonstrukce kostela

12. 3.

Pondělí

18:30

Schůze staršovstva

18. 3.

Neděle

9:30

Bohoslužby – M. Klačko

18. 3.

Neděle

10:30

Výroční sborové shromáždění

25. 3.

Neděle

9:30

Květná neděle, hudební vystoupení dětí
a SPZ – I. Mareš

30. 3.

Pátek

9:30

Velký pátek – bohoslužby s večeří Páně –
V. Glancová

1. 4.

Neděle

9:30

Hod Boží velikonoční - bohoslužby
s večeří Páně – J. Nečas

8. 4.

Neděle

9:30

Bohoslužby s večeří Páně – V. Glancová

15. 4.

Neděle

9:30

Bohoslužby s večeří Páně – J. Malý

19. 4.

Čtvrtek

18-22

Večerní program všeliké mládeže pražského seniorátu

19. 4.

Čtvrtek

19:00

Schůze staršovstva

22. 4.

Neděle

9:30

Bohoslužby s večeří Páně – J. Pechar

29. 4.

Neděle

9:30

Bohoslužby s večeří Páně – V. Kopecký

25. 5.

Pátek

18-22

Noc kostelů
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