
Alfa a Omega Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5-Smíchově

číslo 56 říjen 2009

Svlečte se sebe starého člověka i  s  jeho skutky a  oblečte nového. (…) Jako 
vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, 
pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco 
proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i  vy. Především však 
mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. (Koloským 3,9b.10a.12-14)

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
„Co si dnes vezmu na sebe?“ je otázka, kterou si kladou nejen ženy, ale čas od 
času každý. Pro každou příležitost volíme oděv, který se k ní nejlépe hodí. 
Jinak se oblékáme v den všední, jinak v den sváteční. Do přírody si vezmeme 
sportovní obleček, který snese i méně šetrné zacházení, do divadla elegantní 
večerní šaty, které kromě obdivných pohledů nesnesou vůbec nic. V létě, kdy 
potřebujeme ochranu před sluncem, nosíme čepice, šátky a kšiltovky, v zimě 
vytahujeme ze skříní péřové bundy a  kožichy. Oblečení má však kromě 
praktických vlastností také funkci identifikační neboli rozpoznávací – fotba-
listu poznáme podle dresu, vojáka podle uniformy, lékaře podle bílého pláš-
tě. Ale podle čeho se pozná křesťan?

Apoštol Pavel v listu Koloským jeden takový „křesťanský oděv“ popisu-
je. Není utkán z drahých látek, ale přesto je vzácný. Nevyrábí se v různých 
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Pravidelná shromáždění
Neděle 9.30 bohoslužby pro děti i dospělé

  Rodinná neděle – každou poslední neděli v měsíci

Pondělí
 1. pondělí v měsíci 19.00 večery rozhovorů s pozvaným hostem i bez hosta

 2. pondělí v měsíci 19.00 schůze staršovstva

 3. pondělí v měsíci 19.00 setkání střední generace – „třicátníků“

Úterý 17.00 biblická hodina

 18.30 setkání mládeže (fara, 3. patro)

Čtvrtek 16.00 setkání mladších i starších dětí (fara, 3. patro)

Návštěvní hodiny ve sborové kanceláři

Středa 17.00–18.00 je přítomna sborová sestra

Čtvrtek 17.00–19.00 je přítomen farář sboru

S farářem lze domluvit návštěvu i v jiný čas telefonicky na čísle 251 564 204
nebo e-mailem na adrese ivo.mares@evangnet.cz.
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 velikostech, jiný pro pány a jiný pro dámy, a přesto jej může nosit každý. Je 
univerzální. Hodí se na doma i do práce, na každý den a do každé společnosti.

Model návrháře Pavla se skládá z šesti vrstev a je tvořen stejným dílem 
z materiálů blízkých srdci i rozumu. V metrovém zboží nám na tento model 
vyváženě odměří milosrdný soucit, dobrotu a lásku, aby se skromností, trpě-
livostí a pokorou vytvořily dokonalou fazonu.

Základem je milosrdný soucit (doslova „srdce lítostivé“). Solidarita s tr-
pícími je vrstva první těsně přiléhající k tělu. Vidět není, ale bez ní by šat 
ztrácel svou funkčnost a spolu s ní i smysl. Zahalit bychom ji měli do dobro-
ty. K lítostivému srdci máme přidat i schopnost správně rozpoznat, kde mů-
žeme pomoci, a vlídnou snahu toto místo zaujmout. 

Ne však okázale, ale se skromností je potřeba pomáhat. Jenže kde tako-
vou skromnost vzít v době, jež má zcela jiná měřítka úspěšnosti? Umění 
„prodat“ svoje činy se dnes cení vysoko, avšak my bychom je přesto měli 
odmítnout. 

Vedle skromnosti nemáme zapomenout na pokoru – artikl, který zůstává 
často až na dně zásuvky a v žádné době není příliš módní. Kdo by si chtěl 
dobrovolně přiznat, že není o nic lepší než druzí lidé? Jednat s ostatními 
s pokorou a tedy i s respektem, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, věk, nábo-
ženství či sexuální orientaci je velmi nesnadné. Nesmýšlet o sobě vysoko 
a považovat druhé za přednější než sebe se prostě „nenosí“, ale my bychom 
se tím neměli nechat zviklat.

Teď už jsme skoro hotovi. Zbývá už „jen“ trpělivost – vítězství nad vlast-
ní nedočkavostí. Ochota nabídnout těm okolo nás tolik času, kolik potřebují. 
Schopnost zastavit se a přijímat bez rozladění, že naše touhy a přání nebudou 
vyslyšeny okamžitě anebo budou vyslyšeny docela jinak, než bychom si  přáli.

 „Nadto pak nade všecko oblečeni buďte v lásku“, překládají Kraličtí. 
A k tomu není co dodat. Láska má tolik podob, kolik je lidí na tomto světě, 
tolik rozměrů, kolik jsme ochotni jí dát!

Pavlův šat je tak dokončen a jeho celistvost by měla tvořit i tu naši. Všech-
ny vrstvy toho, co máme na sobě, nejsou vidět nikdy. Přesto jsou důležité i ty, 
které zahřejí, ač jsou pohledům skryty. Nebude nám pak zima z vlastní ne-
zúčastněnosti, soběstřednosti a neomylné pravdy bez citu.

Ivo Mareš
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Od počátku května tohoto roku má náš sbor možná celocírkevní unikát – sborovou sestru 1+1. Ma-

riana Hamrová a Samuel Erdinger přijali tuto pro každý sbor tak důležitou úlohu společně. Získali 

jsme zároveň praktickou a pečující ženskou náruč i mužskou rozhodnost a silnou paži. Ruku v ruce 

se postupně seznamují se všemi aktivitami sboru, potřebami křesťanské služby, a protože se při 

tom vzájemně dobře doplňují, zvládnou zastat různorodé spektrum činností. Není to ale jen sborová 

sestra, která by toho o sboru měla vědět co nejvíce, i sbor by měl svoji sborovou sestru znát. Proto 

je jí, respektive jim, věnováno alespoň těchto pár řádků.

1.  Kudy vedla vaše cesta do smíchovského sboru?

M & S: Nápad, že přestoupíme do smíchovského sboru, jsme dostali asi před třemi lety, když jsme 

se seznámili s bratrem farářem (a jeho rodinou) a začali jsme pravidelně navštěvovat nejdříve smí-

chovskou mládež a pak i bohoslužby. Původně oba pocházíme z jiných sborů. 

M: Přišla jsem na Smíchov ze Žižkova II, kam jsem chodila se svými rodiči a sourozenci.

S: Já jsem byl původně členem mimopražského sboru v Krabčicích pod Řípem, kde byl farářem 

můj táta. Jako farářské dítě jsem měl možnost poznat zblízka provoz střediska Diakonie v Krabči-

cích, kde jsme každé Vánoce chodili společně s tátou a zaměstnanci Domova odpočinku po oddě-

leních – četli jsme z bible, modlili jsme se a zpívali jsme vánoční písně. 

2.  Jak to vypadá, když dva dělají jednu sborovou sestru?

M & S: Nemáme práci sborové sestry nijak rozdělenou, oba se snažíme dělat všechny činnosti 

tak, abychom se mohli v nepřítomnosti vzájemně zastupovat. Výhodou je například to, že můžeme 

dělat víc věcí na různých místech zároveň. Jsme rádi, že se můžeme podílet na chodu sboru a dělat 

práci, která obvykle bývá ve sborech svěřována starším. Někdy je naše mládí i nevýhoda, protože 

nám chybí zkušenosti. 

3.  Co děláte, když sborovou sestru neděláte? 

M: Navštěvuji prvním rokem Vyšší odbornou školu ekonomickou v Karlíně. Mimo školu chodím 

pravidelně cvičit do posilovny a věnuji se kosmetice. Mám ráda společnost lidí. Ráda trávím čas se 

Samuelem. (pokračování na str. 16)

SBOROVÁ SESTRA
TROCHU JINAK
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S: Dělám trenéra v posilovně a instruktora plavání. Mimo to nabízím poradenské služby v oblasti 

wellness. Pravidelně také sám cvičím. V současné době pracuji i jako vychovatel a sportovní in-

struktor v Bratrské škole (základní škola – zřizovatel ČCE), kam docházím každý den. Rád trávím 

čas s Mariánkou.

4.  Chtěli byste se Vy na něco zeptat sboru?

M & S: Nechceme se ptát na nic konkrétního, ale byli bychom rádi, aby se na nás členové i sym-

patizanti tohoto sboru obraceli, kdykoli budou mít nějaké dotazy, návrhy či připomínky související 

s prací sborové sestry.

(dokončení ze str. 3)
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Smíchovská mládež začala v dnešní podo-
bě fungovat zhruba před třemi lety, kdy se 
nejdřív na faře a poté v nových sborových 
prostorách začali scházet mladí lidé z celé-
ho pražského seniorátu. Důvodem jim byly 
(a dosud jsou) nejen každotýdenní biblic-
ké programy, ale i bohatý druhý program. 
Biblickou úvahu obvykle připravuje farář 
a v pravidelných intervalech také samot-
ní mládežníci. Při přechodu od prvního 
ke druhému programu se na stůl dostávají 
témata, která se na jiných mládežích pří-

liš často neprobírají. Témata jsou aktuální 
i kontroverzní, ale především zajímavá pro 
mladé lidi, pro nás. Za poslední tři roky jsme 
přemýšleli a diskutovali například o snech, 
smrti, odvaze být, sexualitě, penězích, o po-
jmech svoboda a manipulace, o smyslu naší 
církve a jejím místě v dnešní společnosti, 
o fenoménu dnešních televizních seriálů – 
tento výčet by mohl ještě dlouho pokračo-
vat. Možná se vám zdá, že na těchto téma-
tech není nic zvláštního. A máte pravdu. 
Výjimečnost naší mládeže je v  něčem jiném. 

SMÍCHOVSKÁ MLÁDEŽ
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My se o všech tématech bavíme opravdu 
otevřeně a každý může svobodně říct, co si 
myslí, i když si myslí něco jiného než kaza-
tel, ostatní mládežníci, rodina, v níž jsme 
vyrůstali, nebo celá společnost. Jsou to roz-
hovory, kdy každý vystupuje sám za sebe 
a nemusí se za to stydět.

Vypovídá to i o skladbě naší mládeže – 
věkově rozhodně nepatří k nejmladším. 
Z toho také vyplývá, co se na našich schůz-
kách děje a co ne. Na rozdíl od jiných mlá-
deží se u nás nezpívají písně z církevních 
zpěvníků ani se nehrají interaktivní hry. 
Daleko raději se prostě bavíme o tématech, 
která nás zajímají anebo tíží. Nově příchozí 
se tomu často diví, ale fakt, že u nás většinou 
setrvají, vypovídá o tom, že jim na tomto 
„modelu“ nic neschází.

Ač jsme původně z různých pražských 
sborů, z pozice mládežníků se hrdě řadíme 
na Smíchov. Na naší mládeži vnímáme jako 
krásné to, že nestagnuje, ale stále se vyvíjí 
a že dokážeme diskutovat s kýmkoli o čem-
koli. Průměrná a již víceméně každotýdenní 
účast se za poslední rok zvedla na 10 lidí, 
kteří vytvořili pro mnohé již nepostradatel-
né společenství. Mládež se nesetkává jen na 
půdě smíchovského sboru, ale ráda spolu 
sdílí i volný čas o prázdninách, podporuje 
se v uměleckých aktivitách jednotlivců a ně-
kdy je prostě třeba sejít se i jindy než v úterý 
večer. Celkově se dá říci, že naše mládež je 
velice živá, plná humoru, nadšení, dobrých 
vztahů a kamarádství.

(Článek je kolektivním dílem smíchovské mládeže)
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ANKETA O ŽIVOTĚ SBORU

Jako členům evangelických sborů, presbyterům a duchovním nám záleží na tom, 

jak se našim sborům daří. Přejeme si, aby naše sbory byly prostorem pro inspi-

rující setkávání a sdílení živé víry, naděje a lásky. Nechceme, aby byly jen poma-

lu pustnoucími skanzeny dávno odeznělých duchovních vzepnutí. 

Při pohledu na činnost a službu sboru je dobré vyhnout se dvěma nezdravým 

extrémům. Nejprve dojmu, že se dá vše beze zbytku přesně popsat, analyzovat 

a vyhodnotit. A na základě tohoto omylu pak úzkostlivě sledovat týden po týdnu 

veškerou aktivitu sboru a vyvozovat z takového pozorování dalekosáhlé závěry. 

Například zoufat nad tím, že poslední neděli se nás sešlo 32, zatímco o týden 

dřív 56. Nebo naopak příliš přeceňovat dílčí úspěchy. Že se podařilo uspořádat 

koncert, který byl hojně navštívený i nečleny církve. 

Na opačném pólu stojí extrém stejně nebezpečný. Domnívat se, že práce a služ-

ba sboru jdou jen samospádem a vlastní cestou. Že jde totiž o činnosti na ryze 

duchovním základě, které jsou běžným lidským pohledem naprosto nezměřitelné 

a nehodnotitelné.

S tímto vědomím vám nyní předkládáme anketu, jejímž smyslem je zjistit, jak 

vnímáte život našeho sboru ve všech jeho rovinách – od nedělních bohoslužeb až 

po kulturní aktivity. Chápeme, že délka ankety může mnohé z vás odradit, přesto 

vás snažně prosíme, abyste jí věnovali čas. Staršovstvu našeho sboru velmi zále-

ží na tom, co si myslíte – výsledky ankety ukážou, co považujete za silné stránky 

života našeho sboru a v čem naopak vidíte slabiny či rezervy. Díky vaší pomoci 

pak staršovstvo může přesněji stanovit priority práce pro další období.

Vyplněné anketní lístky můžete vhazovat do schránky označené nápisem 

 ANKETA, která bude k dispozici v chrámové předsíni. Výsledky budou zveřejněny 

v příštím čísle našeho sborového časopisu. Děkujeme za vstřícnost a těšíme se 

na vaše podněty. Farář a staršovstvo sboru

IV

IV. Vedení a organizace sborové práce a služby je 

kvalitní: Kompetence i zodpovědnost za jednotlivé 

úseky jsou jasně stanoveny. Se sborovými prostředky 

a majetkem se řádně a průhledně hospodaří. 

V. Členové sboru projevují živou zbožnost: Čtou bibli. 

Modlí se. Hledají a nacházejí způsoby, jak věci víry vnášet 

do života svých rodin. Finančně přispívají na práci sboru. 

VI. Členové sboru se podle svých schopností 

a možností zapojují do sborové práce a služby: 

Ve sboru vládne přesvědčení, že každý člen tam má svou 

nezastupitelnou úlohu. 

VII. Vůči nově příchozím jsme všímaví a otevření: 

Připravujeme programy a aktivity s výrazným misijním 

prvkem. 

VIII. Náš sbor je v církvi i ekumenicky otevřený: 

Členové sboru jsou informováni o blízkých sborech naší 

církve i o nejbližších jiných křesťanských společenstvích. 

V případě potřeby jim prakticky pomáháme. 

IX. Náš sbor připravuje řadu aktivit. 

Ohodnoťte jejich úroveň:

 ● Pravidelná setkání vrstevníků nad různými tématy  

(děti, konfirmandi, mládež, třicátníci)

 ● Vzdělávací aktivity (biblická hodina, hudební vzdělávání 

dětí, koncerty, večery s hostem)

 ● Aktivity pro všechny generace (výlety, rodinné neděle, 

návštěvy výstav) 

 ● Sezónní společné aktivity (vánoční hra dětí, dětské 

bohoslužby na konci školního roku, vánoční večeře, 

pašijové čtení, výroba adventních věnců)

 ● Charitativní aktivity (Smíchovské benefice)
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Část 1: Bohoslužby a liturgie

1. Vyhovuje vám dosavadní řád bohoslužeb v našem sboru? 

Pokud nikoliv, napište, co byste rádi změnili.

 Rád bych změnil(a):

2. Považujete za vhodné, aby bylo první čtení z Písma 

svěřováno presbyterům nebo pověřeným členům sboru?

3. Považujete za vhodné, aby byla presbyterům nebo 

pověřeným členům sboru svěřována první modlitba 

bohoslužeb?

4. Může nebo má být svěřována presbyterům nebo 

pověřeným členům sboru přímluvná modlitba?

5. Měla by být podle vašeho názoru VP vysluhována 

podle současné praxe našeho sboru?

  liturgie je příliš košatá

  vyhovuje mi, není potřeba nic měnit

  liturgie může být i bohatší

  další komentář:

6. Co je podle vašeho mínění nejlepším doprovodem 

podávání chleba a vína při večeři Páně?

  varhanní hudba

  společný zpěv

  recitace slov Písma sloužícím kazatelem nebo presbyterem

  ticho 

  další komentář:

ANO   NE

ANO   NE

ANO   NE

ANO   NE

III

7. Uvítali byste během bohoslužby více hudebního projevu 

(umělecký zpěv, hra na varhany, eventuelně na jiné nástroje)?

8. Chtěli byste předem znát biblický text, 

na který se bude kázat?

9. Uvítali byste kázání v tištěné podobě?

10. Co by měla obsahovat sborová ohlášení?

  výčet sborových aktivit v následujícím týdnu

  pozvání na koncerty, programy a další kulturní akce

  zprávy o tom, co se děje v jiných sborech seniorátu

  výzvy k dobrovolné pomoci

  liturgie může být i bohatší

  další komentář:

Část 2: Oznámkujte svůj sbor

Oznámkujte svůj sbor podle obvyklé školní stupnice 1–5, 

můžete udělovat známky s mínusem (např. 2–).

I. Bohoslužby jsou inspirující: Všechny generace zde 

nacházejí své místo. 

II. Na vztazích ve sboru je znát křesťanská láska: Lidé 

ve sboru se navzájem znají. Mají se v případě potřeby 

komu svěřit. Neexistují nedořešené vztahové problémy, 

které by negativně působily na atmosféru sboru. 

III. Sbor dbá na péči o potřebné: Křesťanská služba 

navštěvuje nemocné a opuštěné. Jednotliví členové sboru 

se podle možností zapojují do projektů, které pomáhají 

těm, kdo to potřebují.  

ANO   NE

ANO   NE

ANO   NE


