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Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Mt 5,5

Představte si zahradníka a jeho jarní zahradu. Pár mladých ovocných stromů, dost velkých na to, aby
v horkých dnech poskytly vysvobozující stín, několik kořenů vinné révy slibující sladké víno, a mnoho
upravených políček připravených pro cibuli, česnek, saláty, fazolku, okurky, rajčata a dýně. Člověk by
v rychlosti přehlédl tři včelstva krčící se za malinovým keřem. A jako poslední, u samotného plotu,
políčko. Kousek země připravené na zasetí jemné kultivované rostliny – medonosné svazenky.
A právě na tomto políčku se po pár dnech odehrává před očima zahradníka nemilosrdný boj.
Uprostřed vyrážející jemné sítě světlezelené svazenky se tyčí pyšný pcháč. Kořeny, žíznivá ústa hluboce
vnořená, plnými doušky hltají chladivou vláhu země. A jeho listy, široké dlaně k nebi obrácené. Nejsou
to však dlaně dávající, ale beroucí všechno slunce.
Pcháči se daří, už už začíná kvést. Ještě nezasel svá semena kolem a už teď je ho příliš
mnoho na to, aby zahradník vytahal ze země všechny kořeny. A i kdyby se o to pokusil, zničil by jemnou
strukturu kořenů svazenky.
Zahrada s políčkem svazenky by mohla být výstižným obrazem naší společnosti a také
obrazem lidského nitra. Všechno kultivované roste pomalu a s jemnými kořeny. Všechno hrubé se
prosazuje rychle a snadno. To je naše zkušenost se sebou samými. Zkušenost přímo v protikladu
k zaslíbení, že tichým bude patřit země.
Co se tedy s polem svazenky dá dělat? Vyhlásit svatou válku proti pcháči, vůči destruktivním
tendencím v naší společnosti? Vyhlásit půst a tvrdou sebekázeň v oblastech, ve kterých sám jako
člověk selhávám? Moudrý zahradník se nevrhne na pole, aby vytrhal všechen pcháč, protože by při
té radikální „čistce“ vytrhal také jemné kořeny svazenky. Také tak člověk, který nastoupí cestu přísné
sebekázně, často zničí v sobě základ lidskosti. Moudrý zahradník zničí jenom ty nejsilnější rostliny
pcháče, a ty, které začínají kvést. Svazenka totiž, když se jí dá čas, vytvoří nakonec kořenovou síť
dostatečně silnou na to, aby pcháč udusila. Podobně se v člověku rodí charakter. Pomalu a s jemnými
kořeny. Nepotřebujeme vymýtit všechny zlozvyky a temné tendence v nás, jenom ty zásadní, abychom
vytvořili dostateční prostor pro pomalý a jemný růst vnitřního člověka. Zralejší a silnější charakter pak
bude s to zvládat i náročnější situace.
Úroda na našich stolech nám připomíná trpělivost zahradníka. Buďme tedy také trpěliví se
sebou samým i s naší společností. Vždyť všechno skutečné roste samo, roste pomalu a dlouho s kořeny,
které jsou citlivé.
						
Maroš Klačko

Lindo, mohla byste nám přiblížit, jak vypadá Váš typický den?
Moje dny vypadají různě, především podle toho, jaký přijde asistent.
Když přijde někdo, kdo je nový a ještě neví, jak to u mě chodí, strávím
většinu dne vysvětlováním, co má dělat, a nestíhám vyřídit věci, které
bych chtěla. A když přijde někdo schopný a věcí znalý, tak dělám to, co
dělat chci, třeba píšu nebo peču bezlepkový chleba, chodím do knihovny
pro nevidomé a obecně do knihovny, nakupuju a pak vaříme. Někdy také
vyřizuju věci na úřadech, protože to se také nedá dělat s každým.
Dokud se člověk nedostane do situace, kdy potřebuje pomoc, neumí
si často představit, v čem pomoc asistenta spočívá. Mohla byste nám
prosím přiblížit, s čím vším Vám asistenti pomáhají a kolik času
společně trávíte?
Jelikož jsem na vozíku, protože mám od narození diagnózu DMO (dětská
mozková obrna), jsem nepohyblivá a mám problémy se zrakem, nic si
sama neudělám. Ale jsem samostatná, čili schopná zařídit si asistenci,
aby bylo všechno, tak jak potřebuji. Smíchovský evangelický sbor mi
dal 200 tisíc, abych si mohla dovolit platit asistenci tolik hodin, kolik
potřebuji. Teď už trávím s asistentem 15 hodin denně. Dříve, než jsem
dar dostala, tak to bylo 9 hodin, ale tento počet hodin jsem musela
z různých důvodů navýšit. Bylo to nutné, protože jsem zjistila, že za
9 hodin nic nestihnu, a také ze zdravotních důvodů. Zavedli mi
totiž cévku, takže musím hodně pít, ale to neznamená, že by moje
samostatnost a akčnost byla snížená. Kdybych to měla brát tak, že je
snížená, tak bych se nedostala nikam a nemohla bych bydlet sama.
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Zmiňujete návštěvy knihoven. Máte nějakého oblíbeného spisovatele?
Oblíbených spisovatelů mám asi milion, ale nepamatuju si, jak se
jmenují. Mám ráda třeba Paola Coelha, Agathu Christie, Karla Čapka
nebo Milana Kunderu, ale to bychom tady byli až do rána, než bychom
je vyjmenovali.
Trávíte ráda čas s jinými lidmi, případně jste součástí nějaké
komunity?
Součástí komunity nejsem a nechci být, protože komunity, obzvláště
vozíčkářů, bytostně nesnáším. Ale ráda trávím čas s jinými lidmi, i když
ne ve velké skupině a ne s kýmkoli. Ráda trávím čas s lidmi, které si
vybírám, hlavně s těmi schopnými a věcí znalými.
Vydala jste se na cestu do Španělska. Do jakých končin v této zemi
jste zavítala? Jaká města a oblasti jste navštívila?
Abych byla upřímná, tak o cestě do Španělska by se dalo mluvit hodně
dlouho. Jela jsem tam s kamarádkou, se kterou jsem se poznala přes
asistenci, dělala mi asistentku. Rozhodly jsme se, že si vyzkoušíme svoje
síly a taky to, jestli jedna s druhou vydržíme měsíc v kuse. Absolvovaly
jsme spolu svatojakubskou cestu. Do jakých míst jsem se podívala, to se
nedá přesně definovat, protože ta poutní cesta je o různých místech, ale
podívala jsem se například do Barcelony, Leonu či Lisabonu. Nicméně
pokud by se někdo chtěl o poutnické cestě na vozíku dozvědět více,
napsala jsem o tom deník, který je k dispozici v elektronické podobě
na stránkách Městské knihovny v Praze pod názvem Deník z pouti do
Santiaga de Compostela.
Je nějaký zážitek z cesty, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
To se nedá takhle přesně definovat, protože mi to utkvělo v hlavě prostě
celé. Nedá se to rozdělit na jednotlivé zážitky, ale byl to celé dohromady
jeden velký zážitek.
Od smíchovského sboru jste dostala finanční dar, který Vám pomůže
financovat osobní asistenci na příští dva roky. Máte nějaký cíl,
kterého byste chtěla během těchto dvou let dosáhnout?
Mým cílem je hlavně žít nadále samostatný život, s pomocí asistentů.
Nebojte se o mě, jinak jsem v pohodě. Za finanční pomoc bych vám
chtěla moc poděkovat.
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Za půl roku nás čekají volby do staršovstva. V některých sborech prý
této události předcházejí pletichy a zákulisní vyjednávání. Při volbě
samotné pak zaznívají proslovy jednotlivých kandidátů a šanci mají jen
ti nejpřesvědčivější, nejcharizmatičtější či nejintrikánštější. Je to zkrátka
boj, z něhož vzejdou vítězové a poražení.
Našemu sboru je bohudíky/bohužel tento způsob voleb
na hony vzdálen. Volba probíhá v poklidném, až přátelském duchu
a většinou je spíše trpěným prodloužením jinak hladce plynoucího
výročního sborového shromáždění.
Zákulisní boj ale můžeme zažít i u nás – totiž při lovu kandidátů. Skupinka
presbyterů nenápadně obstoupí v chrámové předsíni vytipovaného člena
sboru a snaží se jej ulovit pro nadcházející volbu. Kandidát se vzpouzí,
smlouvá („tak dobře, ale až příště“), haní svůj charakter, snižuje svou
vyzrálost, nebo naopak vyzdvihuje svou senilitu, mnohdy se prořekne,
že má rodinu – zkrátka v zoufalé sebeobraně poví, co by na sebe jinak
u zpovědi neřek'. V náhončí síti pak uvízne většinou jen minimální počet
adeptů, který taktak naplní předepsanou kvótu. Tak máme zase na
nějakou dobu vystaráno, řekneme si po volbě a utřeme pot z čela.
Já vím, být starším neskýtá žádná privilegia, a koho nenasytí samotná
funkce s možností ovlivňovat administrativně-hospodářský chod sboru
či pocit služby pro druhé, tomu instituce presbytera nemá moc co
nabídnout. Snad jen přátelské prostředí ve věkově vyváženém, mnohdy
dynamickém kolektivu, každé čtvrté pondělí večerní občerstvení zdarma
a nenahraditelný hřejivý pocit, že jste své řádce na naší smíchovské
vinici Páně nezůstali nic dlužni.
Kandidujte do našeho staršovstva!
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-alka-

Naše rodina, maminka, tata, já a Kubík jsme vyrazili v létě do Francie. Jeli jsme
společně s farářem Marošem a Sárou v jejich velkém autě, kam se kromě tašek
vešla i dvě kola a spousta dalších věcí.
Maminka nám říkala, že cesta do Francie bude dlouhá, a tak jsme se na ni
připravovali. Cesta se mi líbila, protože to bylo dobrodružství. Nejprve jsme
jeli do Švýcarska do města Basilej. Ubytovala nás tam velmi laskavá sestra
z evangelického sboru, nabídla nám večeři a cítili jsme se tam opravdu
dobře. Nejlepší bylo, že nám s bráškou půjčila obrovskou bednu s dřevěnými
kolejnicemi a vláčky. Bylo jich tolik, že koleje vedly kolem celé místnosti, kde
jsme spali.
Druhý den cesty jsme zase přespali u řeky, kterou jsme cestou potkali. Mohli
jsme se v ní koupat a večer jsme udělali oheň. A pak jsme druhý den dojeli
k jiné řece a pak ještě k nejvyššímu mostu Evropy Pont du Millau. Ten je fakt
„hustý“, vyšli jsme na kopec, kde jsme se na něj mohli podívat, a pak jsme ho
přejeli autem.
Dům, ve kterém jsme bydleli, byl v Nebianu, malé vesničce na jihu Francie. Už
tam na nás čekali Samík a Maxík Ševcovi s rodiči a jejich kamarády. Na tom
domě se mi nejvíc líbilo, že tam byl pingpongový stůl a ještě i slepice. Taky
jsme skákali na trampolíně a koupali se v bazénku.

Každý den jsme udělali nějaký úžasný výlet. Bylo opravdu horko, takže jsme se
hodně koupali v moři, anebo v horských řekách. Maminka se mě ptala, co byl
úplně největší zážitek a to byla jízda na lodičce na řece L´Herault Pod mostem
PONT DU DIABLE. Chtěli jsme na ty lodičky hned první den, když jsme u toho
mostu plavali, ale to se nám zrovna ztratili Maroš se Sárou, a tak to rodiče
nedovolili (pozn. nakonec jsme je našli). Nakonec nám to naše velké přání jít
na lodičky přeci jen splnili a bylo to úžasné. Skákali jsme ve vestách do vody ze
skály a pádlovali.
Ještě se mi moc líbilo, jak jsme na cestě zpátky zastavili v jednom lese
a hráli s Marošem a tátou fotbal. Pak jsme zase přespali u těch hodných lidí ve
Švýcarsku, i když oni tam zrovna nebyli, ale půjčili nám klíče.
Do Francie bych jel zase, ale maminka s tatínkem asi ne. Bylo to přeci jen moc
daleko.
Honzík Stelzer
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Libanonské kari s lilkem a cuketou / Hana Stelzerová & kolektiv
Libanonské kari s lilkem, cuketou a rajčaty (Ondřej Horecký/Velká Epocha)
Lilek (balklažán), cuketa a rajče tvoří skvělou a chutnou kombinaci, hlavně
když k tomu přidáte patřičné koření tak jako v tomto receptu. Za pár korun
budete mít hodně jídla, což ocení (nejenom) studenti.
Příprava: 5 min.
Vaření: cca 20 min.
Co budete potřebovat:
(porce pro 4 osoby)
1 velký lilek
2 střední cukety
1 velkou cibuli
1 plechovku (400 g) nakrájených rajčat
hrst čerstvé máty (popř. vrchovatá lžička sušené)
½ lžičky chilli koření
½ lžíce kurkumy
olivový olej
2 stroužky česneku, rozetřeného
sůl
pepř
Nejdřív si nadrobno nakrájejte cibuli. Potom si nakrájejte zvlášť lilek (i
se slupkou) a zvlášť cukety na asi 1 cm velké kousky. Cibulku na oleji
osmahněte ve větším hrnci. Až je měkká, přidejte cuketu nakrájenou na asi
1 cm velké kousky.
V druhém hrnci nebo pánvi si mezitím rozehřejte trošku oleje. Přihoďte
nakrájený lilek a smažte. Až se začne lilek připalovat, dolijte trochu horké
vody a vařte, dokud lilek není měkký.
Přidejte k cuketám lilek a cibuli. Pak přimíchejte rajčata a česnek.
Nato přihoďte chilli, kurkumu a mátu. Dobře promíchejte. Přisypte pořádnou
porci soli a trochu pepře. Dobře zamíchejte.
Ochutnejte, dosolte podle vaší chuti a můžete podávat. Doporučuji kvalitní
rýži (thajská jasmínová, basmati apod.), kterou dáte vařit v hrnci na rýži
ve chvíli, kdy začnete připravovat kari.
Přejeme dobrou chuť!
Tip: Kurkuma je mimo jiné i silné barvivo, takže dávejte při práci s ní pozor,
ať se vám nedostane i tam, kam nechcete.
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alendárium
podzim 2015

27. 9.

neděle 9:30

Káže Karel Müller		

4. 10.

neděle 9:30

Sváteční bohoslužby s VP

9. - 11. 10.		

Víkendovka pro děti		

11. 10. neděle 9:30

Rodinná neděle		

18. 10. neděle 9:30

Káže Jakub Malý		

25. 10. neděle 9:30

Bohoslužby nejen pro neslyšící		

8. 11.

Bohoslužby + křest Marušky Horálkové

neděle 9:30

29. 11. neděle 9:30

1. advent - Bohoslužby společně s německým

			sborem u Martina ve zdi
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