Pravidelná shromáždění
Neděle
Pondělí
1. pondělí v měsíci
2. pondělí v měsíci
3. pondělí v měsíci

Úterý
Středa
Čtvrtek

9.30

večery rozhovorů s pozvaným hostem i bez hosta
schůze staršovstva
setkání střední generace – „třicátníků“

17.00
18.30

biblická hodina
setkání mládeže (fara, 3. patro)

19.30

hovory před křtem i po křtu (jednou měsíčně)

15.00
16.00

setkání konfirmandů (fara, 3. patro)
setkání mladších i starších dětí (fara, 3. patro)

Návštěvní hodiny ve sborové kanceláři
je přítomna sborová sestra
je přítomen farář sboru

S farářem lze domluvit návštěvu i v jiný čas

Alfa a Omega

září 2008

bohoslužby pro děti i dospělé
Rodinná neděle – každou poslední neděli v měsíci

19.00
19.00
19.00

Středa 9.00–12.00
Čtvrtek 17.00–19.00
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Alfa a Omega

Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5-Smíchově

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi
v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo
nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl:
„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království
Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže
přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království
Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že
jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale
nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“
(Janovo evangelium 3,1–9)
Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“

NOČNÍ NÁVŠTĚVA
Nikodém, moudrý vykladač Písma, který jistě věděl, co je metafora a určitě
sám bádal nad skrytým významem biblických textů, Ježíšův výrok o znovuzrození nepochopil. Nebo přesněji, pochopil jej doslovně, takže mu nedával
dobrý smysl. Ale jeho otázka hloupá není. Co je ono znovuzrození, které
Nikodém pokládá za biologický nesmysl? Co má změnit, aby mohl spatřit
království Boží?

Znovu se narodit – to je velmi silná metafora. Když se člověk narodí, je
jako nepopsaný list papíru. Všechno je pro něj nové, všechno se musí teprve
naučit. Nerodíme se jako hotoví lidé, ale jako bytosti, které se lidmi teprve
stávají. To je naše ohromné privilegium v celém stvoření. Tím se lišíme od
všech ostatních živých bytostí. Jenom člověk vnímá svět jako děj, v němž
může zahlédnout skryté příčiny, záměry a cíle. Jenom člověk se může rozhodnout podle toho, čemu věří a co je pro něj důležité – i kdyby to v dané
situaci mělo znamenat, že něco ztratí, prohraje nebo bude jiným připadat
jako naivní blázínek. Jenom člověk se trápí problémem dobra a zla, viny
a odpuštění, věrnosti a zrady. Ale nejpodivuhodnější ze všech lidských schopností je ještě jiná: schopnost podívat se na svět očima někoho jiného. My si
opravdu dokážeme představit, jaké to je být na místě někoho jiného, být
v jeho kůži, v jeho situaci. Znovu se narodit z Ducha znamená nově se dívat
na sebe i na svět kolem sebe – nespokojit se s tím, co mám před očima, co se
mi jeví jako neotřesitelné a nutné, co já sám považuji za dobré a správné, ale
nechat se proměnit Duchem – silou, kterou nemám ze sebe.
Když se konečně Nikodém intelektuálně vzpamatoval a pomalu mu začalo
docházet, o čem Ježíš mluví a co všechno to znamená, položil zásadní otázku: „Jak se to může stát?“ To je výborná otázka. Ono se sice říká „život je
změna“, ale většinou se tím myslí na změnu okolností, změnu situace, do níž
se někdo (často nečekaně) dostane.
Ale člověk? Ten se nezmění. Stále opakuje tytéž chyby, stále znovu se
dopouští stejných lumpáren a hanebností... Jak se má změnit? Může se vůbec
změnit? Kdosi známý napsal: „Ano, člověk se může změnit. Ale pouze k horšímu.“ Autoři světové literatury jsou v tomto ohledu skeptičtí. Záporní hrdinové se snaží, dávají si dobrá předsevzetí, dokonce se jim tu a tam podaří
vyklouznout ze zažitých kolejí a udělat něco dobrého, ale nakonec to stejně
končí nezdarem – padouch zůstane padouchem a zklamaný čtenář si zase
odnese jen málo povzbudivý obrázek o lidské nenapravitelnosti.
Ani evangelium si o člověku valné iluze nedělá. S jedinou a naprosto
zásadní výjimkou – evangelium dává člověku naději, že se může změnit.
Právě o tom svědčí všechny ty známé příběhy o nevěstkách, šejdířích, celnících, římských vojácích. A evangelium k tomu nenápadně dodává – tato změna není dílem člověka. Člověk může vědět, vidět, porozumět, být připraven,
ale to nestačí. Vnitřní proměnu a obnovu může způsobit pouze Duch svatý.
(im)


Zveme vás na OsLavY 90. vÝROČÍ vZnIKU ČCe pod heslem

SVOBODNĚ A BEZE STRACHU
Praha 21.–23. listopadu 2008
Program oslav
Pátek 21. listopadu 2008
9.00–16.00 mezinárodní sympozium – ETF UK
BiBlE v rUKoU lidU – role Písma v životě reformačních církví
(P. Bühler, g. sauter, P. Pokorný, o. macek)
17.30 Přijetí hostů u primátora v obecním domě
19.30 Hudebně-kulturní program v Betlémské kapli
(spirituál Kvintet, T. Najbrt, d. Brůhová, d. vávra)
Sobota 22. listopadu 2008
10.00 Zahajovací pobožnost (m. Čejková)
10.20 Pozdravy hostů
Přednáškový program: svobodně a beze strachu
hlavní referát: Joel ruml
12.15 Hudební vystoupení – salvátorský pěvecký sbor
12.30 oběd
13.30 smíšený farářský sbor – zpěv
13.40 Panelová diskuse – identita českého evangelíka (moderuje J. mamula)
m. rejchrt, J. Halama, J. Nechutová, H. Pfannová, P. Hanych
15.30 Zpívání s dětmi
15.45 občerstvení
16.30 slavnostní bohoslužby s večeří Páně
19.30 Koncertní program: Te deum
Neděle 23. listopadu 2008
celý den Bohoslužby ve farních sborech ČCE
(doporučená společná liturgie, kterou sbory obdrží)


Charitativní projekt na podporu neziskovýCh organizaCí z prahy 5

pro letošní rok připravil náš sbor nový projekt, jehož cílem je přispět ke kulturnímu rozvoji naší městské části a podporovat solidaritu mezi obyvateli prahy 5 a neziskovými organizacemi, které na praze 5 sídlí a působí. smíchovské benefice jsou koncipovány jako cyklus
koncertů kvalitních sborových těles ve spolupráci s vynikajícími sólisty či instrumentálními tělesy. jejich výtěžek je určen výhradně pro charitativní účely a bude věnován neziskovým organizacím (například dětským domovům, kojeneckým ústavům, domovům pro
seniory apod.) na území prahy 5.
program každého večera bude zpestřen premiérou hudebního díla, inspirovaného biblickou tematikou, a malou vernisáží díla výtvarného – se stejným či podobným námětem.
koncerty mohou být doprovázeny komorní výstavou výtvarných děl umělce, jehož dílo
doprovodí benefiční koncert.
zamýšlená dramaturgie projektu zároveň nabízí příležitost podněcovat a podporovat
novou uměleckou tvorbu a propojovat jednotlivé druhy umění (hudbu, výtvarné i literární
umění) v jeden tematický celek.
Cyklus beneficí umožňuje i trvalé zachycení uměleckých produkcí, které lze znovu charitativně využít: jedná se o Cd, které bude obsahovat výběr živých nahrávek z jednotlivých
koncertů, katalog reprodukcí či fotografií výtvarných děl věnovaných projektu, popřípadě
sbírku notových materiálů obsahujících nové kompozice, které vznikly přímo pro smíchovské benefice nebo jim byly dedikovány.
věříme, že v průběhu roku nabídneme obyvatelům prahy 5 nejen mnoho hodnotných kulturních zážitků, ale také možnost aktivně pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc
ostatních.
Premiérový koncert smíchovských beneficí je plánován na 23. října 2008.

Srdečně vás zveme na NEDĚLNÍ MATINÉ
Koncert komorního sboru Siloe se bude konat
v neděli 5. října v prostorách našeho kostela.
Sbor Siloe bude zpívat již na bohoslužbách a bezprostředně po jejich skončení
vystoupí se svým repertoárem. V programu koncertu zazní díla W. A. Mozarta,
G. G. Gastoldiho, Kirbyho Shawa a dalších autorů.


Adopce nA dálku

v našem sboru

Projekt Adopce na dálku pod záštitou Arcidiecézní charity Praha zřejmě všichni znáte
a někteří z vás máte někde ve světě tu „svoji“ holčičku nebo chlapečka. Náš sbor se také
rozhodl adoptovat jedno nešťastné dítě, které by mohlo díky vzdělání, které mu zaplatíme, najít lepší budoucnost.
Dovolte mi tedy, abych Vám, kteří to ještě nevíte, představila naši „adoptovanou“ africkou holčičku, Jmenuje se Edith Nakatoogo a narodila se 12. dubna 2000. Bydlí ve vesnici Katuugo, v okrese Mityana, který leží asi osmdesát kilometrů západně od Kampaly,
hlavního města státu Uganda. Edith má to štěstí, že má rodiče a celá rodina bydlí v jejich
vlastním domku. Vlastní kousek pole, kde pěstují brambory, kukuřici, banány a kasavu,
z části na prodej a z části pro vlastní obživu. Její otec Essawo pracuje jako truhlář a matka Nansubuga pracuje na poli a stará se o Edith a její dva starší sourozence. Edith chodí
do 3. třídy, její prospěch je dobrý, její oblíbený předmět je matematika a ráda by se stala
učitelkou.
Za 7 000 Kč, které každoročně zaplatíme, bude chodit dál do školy, dostane školní
uniformu, školní pomůcky a nezbytnou lékařskou péči. My naopak každoročně dostaneme vysvědčení, fotografii a samozřejmě několik dopisů.
Tak teď už nezbývá než čekat na
její první dopis. Připojíte-li se k naší
sbírce, budete mít tu čest obdržet
kopii každého dopisu. Přispět můžete
jakoukoliv částkou, v hotovosti v kostele nebo převodem na bankovní
účet sboru. Tento dar lze rovněž odepsat z daní, na požádání vám vystavíme potvrzení. Jako variabilní symbol
uvádějte prosím 66021xxx (xxx = číslo člena sboru). Věřím, že společnými silami částku 7 000 Kč nasbíráme
velice rychle a zbude určitě i na dárek
k narozeninám.
V příštích číslech časopisu Alfa Omega Vám napíši více o Ugandě, o tom
jak funguje tento projekt přímo na
místě a o školním systému.
Jana Fučikovská


NAD NOVOU KŘTITELNICÍ
Sochař Ivan Jilemnický vytvořil pro smíchovský chrám křtitelnici,
která bude sloužit křtu dětí i dospělých.
Přítomnost křtitelnice v bohoslužebném prostoru zdůrazňuje význam a obsah svátosti
křtu. Nejstarší zobrazení křtitelnic představuje prosté nebo zdobené sudy s vodou, do
kterých při křtu dospělé osoby usedaly. Později se budovaly honosnější kamenné křtitel
nice tvaru velkého kalichu. Zobrazují to ilustrace starých textů. Na jednom z nejstarších,
kyrilikou psaných dokumentů, uložených ve
sbírkách Vatikánu je zřejmé, že při křtu kní
žat Metodějem byla používána teplá voda
donášená v konvicích.
Křtitelnice, kterou vytvořil Ivan Jilemnický
pro náš sbor, je uměleckým ztvárněním
rozevřených nebes a svou symbolikou odka
zuje ke křtu Ježíšovu. Synoptická evangelia
velmi názorně líčí událost Ježíšova křtu, jež
se pro celé generace křesťanů stala zjeve
ním Trojice: „Vtom, jak vystupoval z vody,
uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako
holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval
hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si
vyvolil.“ (Mk 1,10–11)

EXPEDICE POPELKA 2008
Rok se s rokem v srpnu sešel, a tak jsme my staří, ale i mladí, známí z loňské
Muchomůrky opět vyrazili na prázdninový pobyt rodin s dětmi. Tentokrát nám
jako zázemí posloužilo ubytovací zařízení nadace Tábor v Nové Vsi nad Popelkou.
V malebném údolí potůčku Popelka jsme strávili týden naplněný spoustou her, sou
těží, ale i tajemných přírodních rituálů, při nichž nejenom dětem běhal mráz po
zádech. Letošní pobyt se totiž nesl ve znamení hlavních světových náboženství.
Každý den tak měli všichni příležitost hravou formou proniknout do zásad a tajů
jednoho z nich a poznat, v čem se jednotlivá náboženství liší, ale především shodu
jí. Během křesťanské neděle jsme například stavěli klášter a poté se vydali na křížo
vou výpravu do svaté země, v pondělí ráno jsme zakusili pravou buddhistickou
meditaci, úterek pro změnu začal rituálním koupáním v místní Ganze, ve středu
následovala pouť do Mekky, ve čtvrtek nás místní šaman uvedl při rytmickém bub
nování do tranzu, z něhož mnohé probrala až páteční šábesová večeře. Týden nám
tak utekl jako voda v Popelce, a všichni se proto již těšíme na další prázdninový
pobyt, který se tak pomalu stává novou sborovou tradicí. A co vy, přidáte se napřes
rok k nám?
(–alek–)

Věříme a vyznáváme, že křest ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého je přiznáním se
Boha k člověku. Neviditelný Bůh se sklání
k člověku a je mu nablízku svou milostí, láskou a odpuštěním. To vše můžeme „pouze“
věřit, bez důkazů a bez zajištění. Pokoušímeli se naši víru vyjádřit, můžeme použít slo
va, metafory či symboly, které budou vždy jen částečným a neúplným pokusem, jak
vystihnout skutečnost, která je základem samotného života. A proto je velkým darem,
když člověk může neviditelný obsah křtu zpřítomňovat viditelným znamením, který připo
míná i křtitelnice.
Archová sbírka na novou křtitelnici probíhá od poslední neděle v září. Svůj dar můžete poslat na účet sboru
123496309 / 0800 nebo jej složit v hotovosti ve sborové kanceláři. Všem, kdo svým darem přispěli na smí
chovskou křtitelnici, staršovstvo sboru děkuje.




