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Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které 
se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny 
bylo Maria. Přistoupil k  ní a  řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s  tebou.“ Ona se nad 
těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Ma-
ria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude 
veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude 
kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se 
to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc 
Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná 
Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 
‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého 
slova.“ Anděl pak od ní odešel. (Lk 1,26-38)

U BOHA NENÍ NIC ZTRACENO 
„Slovo se stalo tělem“, slýcháváme o Vánocích. Ale je to zvěst spíše předvá-
noční. Ne až v Betlémě, ale už v Nazaretu, tedy od samotného počátku, přes-
něji: od samotného početí jde Bůh stejnou cestou jako my ostatní. A půjde jí 
až do samotného trpkého konce. 

A přece se Boží příchod mezi nás čímsi podstatným liší. Zatím o tom kro-
mě Marie nikdo neví. Později se o něm ale dovědí i jiní. Evangelista Lukáš 
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o tom napíše celý příběh. A po Lukášovi přijdou ještě další a pokusí se toto 
tajemství vysvětlit. A nakonec o něm vypuknou i velké učené spory, v nichž 
se často bude ztrácet to nejdůležitější. 

Tajemství tu ale nejsou od toho, aby se vysvětlovala, ale aby se s  úžasem, 
vděčností a radostí přijímala, jak to učinila i Marie. Tajemství není hádanka, 
které máme přijít na kloub, ale dobrá zpráva o Božím jednání s člověkem.

Marie. Dívka asi ve věku dnešních konfirmandek, která ovšem byla již ženou 
na vdávání. Nic pozoruhodného na ní nebylo. Nic zvláštního nebylo ani na 
Galileji, ani na Nazaretu. Do očí bijící je snad právě ta obyčejnost, pro mnohé 
až pohoršlivá. Stejná, jaká bude jednou v Betlémě. 

Snad je ona prostota celé scény záměrná. Jako by byla tím nejlepším před-
pokladem pro Boží jednání. Bůh na naší straně nepotřebuje žádné zvláštní 
dispozice pro svůj příchod. Nepotřebuje královský palác, červený kobere-
ček a uvítací výbor. On sám si klestí cestu skrze naši nedokonalost a bídu. 
Obda rovává ne toho, kdo si to zaslouží, ale toho, kdo si vůbec nepřipadá být 
obdaro vání hodný. Jako třeba právě Marie.

Ta dívka milosti plná má počít očekávaného spasitele Izraele. Mesiáš měl 
ovšem podle starých proroctví pocházet z královského rodu. Kdo jiný než 
Davidovec by mohl zasednout na Davidův trůn. Josef, Mariin snoubenec, 
skutečně z davidovského rodu pocházel. Vypadá to, že se proroctví plní do 
puntíku. Jenže tu něco nehraje. Marie má počít syna už teď – i když zatím 
s Josefem manželsky nežije. Slovutný davidovský rodokmen je jaksi vyřazen 
ze hry. Protože do hry vstupuje Bůh sám.

Opět vidíme, že Bůh buduje něco velkého, aniž by k tomu potřeboval lid-
skou pomoc. Sám se stává pánem situace. Když Duch zavěje, dějí se věci – 
i uprostřed lidské bezradnosti a bezmoci. Davidovská dynastie, jak známo, 
v minulosti mnohokrát žalostně selhala. Bůh si ovšem dobře vystačí i bez ní.

Panenské početí tedy není žádný útok na zákony přírody. Je opisem toho, že 
Bůh s námi dokáže něco nového začít i od úplné nuly. Počítá s námi a jedná 
s námi, i  když my mu nic dobrého nabídnout nedokážeme. Muž – tehdy 
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Rozhovor s Ivem Marešem

a do značné míry i dnes symbol moci, zvládání, ovládání – je tu odstaven na 
vedlejší kolej. Muž – ztělesnění všeho velkolepého i  strašlivého, co člověk 
vlastními silami dokáže – nemá v tomto Božím ději místo. Selhávající lid-
skou moc tu nahrazuje moc Boží, stvořitelská a zachraňující. Tak tomu bylo 
už mnohokrát v dějinách Izraele, když se lidská moc zvrhla ve svévoli a násilí. 
A podobně tomu bude i v dějinách církve. 

U Boha není nic nemožného, ujišťuje anděl Gabriel Marii na závěr. U Boha 
není nic ztraceno ani prohráno, i když se to tak z  lidského pohledu může 
 jevit. Můžeme dokonce říci: Právě tam, kde jsme my prohráli a  zakopali 
všechny šance, začíná Bůh jednat. Nejen o Vánocích.

Srdečně vás zveme

na SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU S VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ

na Boží hod vánoční 25. prosince 2013,

kterou povede synodní senior ČCE Joel Ruml.

Bohoslužba mimořádně začíná až v 10:00 hodin a bude ji v přímém přenosu  

vysílat Česká televize. Prosíme, zaujměte místa nejpozději do 9:40.

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO 
bude mít jako každoročně premiéru o 4. adventní neděli 22. prosince 2013.

Představení je součástí bohoslužby a začíná v 9.30 hodin.

SPOLEČNOU DVOJJAZYČNOU BOHOSLUŽBU s německy mluvícím sborem

budeme slavit první adventní neděli 1. prosince 2013

od 10.30 hodin v kostele Sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1. 

V TUTO NEDĚLI  SE BOHOSLUŽBY VE SMÍCHOVSKÉM CHRÁMU NEKONAJÍ !
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Michal byl pokřtěn letos v únoru, ale do smíchovského sboru chodí už déle než rok. 
Povídali jsme si o tom, jak se mu s námi žije a co se pro něj změnilo.  

 Církev bývá veřejností často vnímána jako strážkyně tradičních hodnot, jako in-
stituce, která spíš „konzervuje“, než rozvíjí a otevírá nové pohledy na skutečnost. Ty se 
pohybuješ v prostředí sekulárním i církevním. Jak to vidíš ze své perspektivy?  Jsem 
strašně rád za prostor, který se v mém životě otevřel vstupem do církevního života. 
Ten prostor mi dřív chyběl a teď si užívám dost nekriticky každou novou věc, kterou 
v něm objevím. Jelikož jsem byl ještě před rokem a půl jakýmkoli náboženstvím 
nedotčen, je těch nových věcí stále dost a dost.

Ten svět, ve kterém jsem se vždy pohyboval a nadále pohybuji, se každým dnem 
mění, takže onu „zkostnatělost“ církve vnímám také celkem pozitivně. Přestože je 
některé věci potřeba změnit, je vlastně dobře, že to nejde udělat rychle, protože se za 
rok, za dva, za deset, se může ukázat, že ta potřeba nebyla úplně správná.

 Myslíš, že by se církev nebo konkrétně náš sbor měl víc otevřít nově příchozím? 
V čem?  Domnívám se, že církev by si měla nějak systematicky budovat lepší 
obrázek v očích celé veřejnosti. Tím, že jsem se nechal pokřtít, jsem ve většině zná-
mých a kamarádů vyvolal velký údiv a možná i zděšení. Téměř všichni moji spolu-
pracovníci, spolužáci a známí považují církev za něco nedobrého, řekl bych až zlého, 
a to by šlo podle mě změnit. Možnosti komunikace k velkému množství lidí jsou 
v naší době obrovské a sdělovat vhodnou formou to, proč tu církve jsou a co dělají, 
by mohlo přimět mnoho lidí se alespoň nad svým názorem na církve zamyslet.

 Křesťanská církev za staletí své existence vypracovala obsáhlý soubor věroučných 
regulí, dogmat a etických pravidel. Prozradil bys, co pro tebe bylo nejobtížněji pocho-
pitelné, přijatelné?  Já jsem nyní ve fázi nadšeného přijímání všeho, takže nic 
takového mě nenapadá, ale je jasné, že určitě na něco dříve či později narazím.

NEKRITICKY
SI TO UŽÍVÁMR OZ H OVO R

s Michalem Hoblíkem
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 Máš dojem, že se (pod vlivem života ve sboru) nějak měníš?  Měním se zcela 
určitě právě pod vlivem toho nového prostoru, který jsem dříve neznal. Nicmé-
ně moje změna pravděpodobně nebude zvenku příliš viditelná, protože původně 
zděšené okolí se (alespoň myslím) dále již neděsí. Určitě mi ale sborové prostředí 
pomáhá v tom, že si připomenu, že existuje i jiný svět než svět peněz, zisků a ztrát, 
úspěchů a neúspěchů, spěchu a stresu.
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 Trvalo ti dlouho, než sis zvykl, že smíchovský sbor je tvůj sbor?  Ani ne.

 Na bohoslužby chodíváš společně s babičkou a tvá rodina k smíchovskému sboru patří 
dlouho. Jaké to je navazovat na rodinnou tradici?  Na cestě do sboru byla pro mě 
nejdůležitější svatba mé sestřenky, která mě do kostela přivedla. Ten obřad ve mě 
zanechal velký dojem, po třech nebo čtyřech letech jsem se do kostela vrátil, abych si 
poslechl víc, a babičku jsem vzal s sebou. Babička před lety chodila do kostela s dě-
dečkem a ještě dávno před tím s jejím tatínkem, kterému komunisté sebrali statek.

 Kdybys měl někoho pozvat do smíchovského sboru, na co by to bylo?  Kdybych 
měl někoho pozvat, určitě bych ho upozornil na to, že ho po bohoslužbách „zka-
sírujeme“. Teď mi to už připadá normální, ale při mojí první návštěvě kostela jsem 
považoval způsob vybírání peněz po bohoslužbách za agresivní nátlak na moji oso-
bu. Tehdy jsem to odsuzoval, nyní si už nejsem tak jist, ale je jasné, že nově příchozí 
to nějakým způsobem určitě vnímat bude.

Kdybych měl pozvat někoho podobně nepoznamenaného jako jsem byl já, lákal 
bych na kázání. Při každém z nich přemýšlím, kdo by tam měl být se mnou a po-
slechnout si ho. A ať už káže kdokoli, vždy dá člověku nějaký nový impulz pro pře-
mýšlení nad věcmi, nad nimiž se normálně nepozastaví. Pro lidi, kteří se v církevním 
prostředí pohybují od narození, je možná mnoho věcí samozřejmých a opakujících 
se, ale pro mě bylo zatím každé kázání nové. 

Dále bych zmínil, že pozná spoustu zajímavých lidí a mezi nimi i členy jednoho 
slavného hudebního uskupení, kterému v duchu říkám KPZ a málokdy si vzpome-
nu, jak je to správně.

ADVENTNÍ VÝLET
V sobotu 30. listopadu 2013 pojedeme na společný výlet s německy mluvícím 

sborem do Annaberg-Buchholzu. Malebné historické hornické město na úpatí Kruš-

ných hor je vyhlášené pořádáním adventních trhů, které patří k největším společen-

ským událostem roku.

Prosíme zájemce, aby si včas rezervovali místa v autobuse.

Podrobnější informace u bratra Aleše Kratochvíla.
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sobota 30. 11. 2013 8:00 hod. Výlet na adventní trhy do Anaberg-Buchholzu 

neděle 1. 12. 2013 10:30 hod. 1. advent, společné bohoslužby  
s německy mluvícím sborem u Martina ve zdi

neděle 1. 12. 2013 15:00 hod. Vití adventních věnců

neděle 8. 12. 2013 9:30 hod. 2. advent, bohoslužby s večeří Páně (P. Špirko)

neděle 15. 12. 2013 9:15 hod. Adventní vystoupení trubačů od Martina ve zdi 

neděle 15. 12. 2013 9:30 hod. 3. advent, bohoslužby s večeří Páně (P. Kraus)

neděle 15. 12. 2013 10:30 hod. Vánoční bazar Prodej ručně vyráběných vánoční ch ozdob, svíček,  

šperků a vánočního punče. Výtěžek bude věnován azylovému domu EZER,  

zařízení diakonie ČCE pro osamělé matky s dětmi.

neděle 15. 12. 2013 18:00 hod. Koncert komorního souboru Basfifa 
J. S. Bach, vánoční písně, lidové koledy

pondělí 16. 12. 2013 19:00 hod. Tradiční předvánoční posezení s Hermannem

neděle 22. 12. 2013 9:30 hod. 4. advent, dětská vánoční hra 

úterý 24. 12. 2013 16:00 hod. Podvečerní hudební bohoslužby se čtením evangelia  
a vystoupením Smíchovských příležitostných zpěváků

středa 25. 12. 2013 10:00 hod. Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně  
přenášené v přímém přenosu ČT (J. Ruml)

neděle 29. 12. 2013 9:30 hod. Poslední bohoslužby v roce 2013

středa 1. 1. 2014 9:30 hod. Novoroční bohoslužby s večeří Páně (O. Kolář)

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KALENDÁRIUM

Milé sestry a milí bratři, děkujeme Vám, že jste pamatovali 

na svůj sbor, a přejeme Vám radostné prožití vánočních 

svátků, Boží požehnání a vše dobré do roku 2014.
Staršovstvo a kurátor sboru Aleš Kratochvíl



NEDĚLE
 9.30 bohoslužby pro děti i dospělé
  Rodinná neděle [dopolední – každá třetí neděle v měsíci ]

PONDĚLÍ
 19.00 [2. pondělí v měsíci ] schůze staršovstva
  19.00 [4. pondělí v měsíci ] setkání střední generace – „třicátníků“

ÚTERÝ
 16.30 biblická hodina

ČTVRTEK
 17.15 setkání předškolních, mladších i starších dětí

Návštěvní hodiny ve sborové kanceláři
ČTVRTEK 17.00–18.30
je přítomna sborová sestra

V naléhavých situacích se můžete obracet na kurátora sboru Aleše Kratochvíla  
telefonicky na čísle 608 983 950  
nebo e-mailem na adrese ales.kratochvil@evangnet.cz.

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Alfa a Omega Vydává třikrát až čtyřikrát do roka Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Na Doubkové 8, 150 00 Praha 5-Smíchov Telefon: 251 56 42 04 Rediguje Ivo Mareš
http://smichov.evangnet.cz e-mail: smichov@evangnet.cz Bankovní spojení: č. ú. – 2300335514 / 2010 FIO banka

Platíte-li salár nebo dar sboru hotově v kanceláři nebo bankovním převodem, neberte prosím 

na přiloženou složenku zřetel, slouží zároveň jako adresní štítek. Na vaše dary a saláry vám 

rádi na požádání vystavíme potvrzení pro daňové účely. Další informace u bratra kurátora 

nebo sestry účetní (jana.fucikovska@evangnet.cz). Jsme vděčni za vaši obětavost.


