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Alfa a Omega

Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Nečekaná farářova neděle a fungování
sboru v karanténě (úvodník)
Farář má ve svém životě jeden velký stereotyp. A to je právě neděle. Týden je
pro faráře vzrušující čas. Když pominu administrativu, tak jsou to návštěvy
a rozhovory o životě, lásce a smrti, dále pak samostudium, příprava hodin pro
děti a mládež, kreativní čas s dětmi, hodně času na čtení bible a zpěv. Neděle
je naproti tomu nejstrukturovanější čas, který mám. Vše, co dělám před
bohoslužbou, se vždy opakuje. Vše, co dělám po bohoslužbě, má podobnou
logiku. A najednou je ten pevný bod zrušen a ještě k tomu na delší období.
Takový nucený půst. Co se dlouho zdá neměnné, se najednou změní. Faráři
okolních sborů v mžiku přišli s nápady, jak různě je možné dělat bohoslužby.
To, co by se v normálních podmínkách rodilo těžce na zasedáních staršovstva,
se stalo během dvou dnů skutečností a internet zaplavil farář-youtuber
v podání mnohých. Taky jsem se odhodlal připravit první podcast k poslechu,
který naleznete na našich webových stránkách společně s varhanní hudbou.
Textovou podobu úvodního kázání naleznete v tomto vydání.
Na střeše kostela se celou neděli živě diskutuje jak dál. Probírají se obavy
obchodníků, podnikatelů. Dlouhodobý stav nouze poškodí křehkou českou
kulturu. Jaké je místo evangelického sboru v těchto časech? Prostor se naplňuje
nápady. Prvním je zařídit šití roušek v našich prostorách, které ve spolupráci
s gymnáziem připravujeme pro nemocnice. Dalším je vyčlenění místností pro
lidi v nucené karanténě. Studenti bydlící na faře plánují společné vzdělávání,
organizuje se pomoc pro seniory, který nemají jinou podporu od rodiny.
Sklep je plný jídla z potravinové banky pro potřebné, kdyby nastal výpadek
v distribuci. To vše jsou pěkné, krátkodobé reakce.
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Naproti tomu záběry obrovské bitky dvou klanů opic živících se obvykle z darů
turistů v Thajsku, které přišly o svůj zdroj obživy, předznamenává chování
člověka, který přijde o zdroje. Už nyní mnozí spekulují, jak přijít k rychlému
bohatství v případě, že krize bude trvat delší dobu. Těch však, kteří budou
strádat v případě přísnějších karanténních opatření, bude většina a bude to
většina plná pocitů bezmoci nebo hněvu. A proto chci připomenout Pavla,
který povzbuzuje:
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Ř 12, 12)
A chci připomenout Jeremiáše, který zve člověka k zapojení představivosti
a odvaze žít tak, jak si ještě nedokáže ani představit.
Maroš Klačko

Vážení čtenáři,
Již hotové číslo našeho sborového časopisu, jež mělo být k dispozici už
v neděli 15. března, se v nemalé míře věnovalo tématům, jež v současném
nouzovém stavu přestala být aktuální. To se v první řadě týká výročního
sborového zasedání, jehož už ohlašované konání bylo třeba odložit na
neurčito. Vzhledem k těmto okolnostem jsme ze zmíněného čísla převzali
jen texty, jež mají retrospektivní anebo nadčasovou povahu.
V první řadě je to ohlédnutí za životem našeho sboru, které sepsal
bratr kurátor. Protože rekonstrukce našich sborových prostor směřuje mimo
jiné k tomu, aby tyto prostory mohly sloužit při podněcování kulturního
a duchovního života i širší veřejnosti, zaměřil se autor především na jednu
oblast, v níž se tyto záměry daří už delší dobu uskutečňovat – na aktivity
našeho chrámového pěveckého sboru.
Na zprávu bratra Aleše organicky navazuje sestra Kopecká líčením
činnosti sboru Smíchovských příležitostných zpěváků (SPZ) v prvních
měsících letošního roku. Protože oba patří ke kmenovým členům sboru, jsou
jejich zprávy zasvěcené a připomínají, jak obohacující tvorba SPZ je. Jsme na
ně všichni hrdí, ovšem zpěváci i s milým bratrem sbormistrem mohou sami
být hrdí právem. Budou nám nějaký čas chybět; ale každá vzpomínka, každé
pomyšlení na ně nám připomíná, že i my sami v klausurách svých domovů, ať
se svými blízkými, ať v osamění můžeme ve zpěvu nacházeti sladkou úlevu.
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Ohlédnutím a jistou rekapitulací je i rozhovor s váženou a aktivní
členkou smíchovského farního sboru, sestrou Žofií Vobrovou, kterou letos
čeká vzácné životní jubileum. Spolu s Ester Kopeckou, jež rozhovor vedla,
přejeme sestře Žofii štědré Boží požehnání, pevné zdraví a neutuchající elán
pro její obdivuhodné aktivity, k nimž patří i psaní článků pro Alfu a Omegu.
Nade vše aktuálními a zároveň hluboce závažnými texty přispěl
bratr farář Klačko. Přestože nezastírají vážnost současné situace, přinášejí
i povzbuzení. V úvodníku se dočítáme o tom, jak se náš sborový komplex
stává skutečným komunitním centrem, a také jakou roli v současné krizi
mají a v příští době mít budou média.
Druhým textem bratra faráře je kázání na text z úvodu Jeremiášova
proroctví. Paralely naší současné krize se situací ve Svaté zemi prorokovy
doby nezastírají vážnost problémů, ale otevírají také průhledy naděje. Kázání
bylo připravováno na 3. postní neděli, jež letos připadla náhodou také na
těžce krizové datum, 15. března. Bratr farář se k tomuto datu nevyslovoval,
ale v jiné době by se tomu sotva byl vyhnul. Přinejmenším připomínkou toho,
pro kterou část tehdejších obyvatel naší vlasti bylo ono datum předzvěstí
záhuby…
Na sám závěr čísla jsme pro potěchu duší zařadili drobounký příběh,
který pro nás vybrala sestra Masarová. Nutno připomenout, že sestra
Masarová obětavě korigovala i většinu textů nevydaného čísla, z této náhradní
verze viděla jen tři, a i ty prošly ještě redakčními zásahy. Proto vězte, že
všechny nedostatky pravopisné, mluvnické a jazykové vůbec,
o tiskových či věcných ani nemluvě, padají čistě a pouze na
hlavu níže podepsaného.
Jan Horálek

Kázání na 3. postní neděli (5. 3. 2020)

V těchto dnech sahám opět po textech proroka Jeremiáše. Nejenom proto, že
jsou to texty určené do postního období, nebo proto, že Jeremiáš je nejčastěji
citovaným prorokem Nového zákona, ale hlavně proto, že prorok Jeremiáš chce
promlouvat do situace, která se nápadně podobá té naší. A podobá se politickou
nestabilitou – hledáním cest jak dále, podobá se ekonomickou nejistotou
a podobá se přesyceností interpretací celospolečenských pochodů.
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Podobnosti s rozleptáváním politických struktur nesou obě naše země.
Slovensko se svými tendencemi k mafiánské nebo národní totalitě. Občané České
republiky jsou možná sami překvapeni tendencemi podporovat oligarchizaci
státu.
Podobnost s ekonomickou nejistotou se zakládá na důsledcích paralýzy
všech oblastí života společnosti. Důsledky, které odnášejí v první řadě právě
obchodníci. Tehdy byla společnost paralyzovaná válkou, dnes je paralyzovaná
virem.
Nejzajímavější je právě ta podobnost se záplavou interpretací a názorů.
Podobně jako tehdy i dnes se k tomu, co se děje, chce každý vyjádřit, každá
autorita i neautorita chce k tomu přidat svůj komentář. Prostor je zaplaven
odpověďmi na otázky: Co se bude dít? Co to znamená? Jak se to mohlo stát?
Argumentuje se, diskutuje, hledají se důvody i řešení.
To, v čem jde Jeremiáš ještě dále a v čem se liší od současné situace u nás, je tehdejší
aktuální krize víry. Otázka zněla: Jak je to s Bohem, když je diskreditována
všechna jeho symbolická přítomnost ve veřejném prostoru?
Paralelou k zničenému chrámu Jeremiášovy doby je dnes církev, která neslouží
svému účelu. Účelu vracet do života naději, účelu budovat vnitřního člověka
vírou a proměňovat sociální vztahy láskou. Na Slovensku se vrhla ve jménu Boha
do morálního inženýrství a vybublává její dlouhodobé koketování s národním
socialismem. Slovensku by nějaká ta krize víry prospěla.
Krizi víry v českých zemích nevnímám jako živé téma. Mezi běžnou populací
už proběhla. Církev si možná více klade otázku: jak fungovat v situaci
společenské menšiny. Dominik Duka a Tomáš Halík reprezentují dva póly toho,
kterým směrem se římskokatolická církev snaží pohybovat. Českobratrská
církev evangelická dělá to, co jí jde nejlíp: diskutuje. I když je stále schopná
prokázat, že diskurs, ve kterém se pohybuje a který je mnohými vnímán jako
projev myšlenkového skanzenu, je stále schopný vyprodukovat osobnosti, které
vedou na různých frontách občanský odpor od ekologického přes občanskospolečenský až k sociálně aktivizačnímu.
Jeremiáš tedy píše do situace strachu, nejistoty, beznaděje, bezmoci mocných
i bezmocných. Píše do situace popření, kdy se mocní i bezmocní konejší falešnou
nadějí, že vše se rychle vrátí do normálu. Nakolik jsou tyto naděje v naší situaci
uskutečnitelné, dnes nikdo neví, zjevné je jenom to, že svět prochází zkušeností,
která ho definitivně změní.
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Všechny čtyři podobnosti jsou předpokladem porozumění textu, vždyť kdy jindy
naslouchat prorokovi, když ne v době krize. Velmi důležitá věc, kterou je třeba
říci, je to, že všechny prorocké látky, které nacházíme v Bibli, jsou obrazy, které
nefungují samy o sobě, ale otevírají se porozumění jenom ve specifické situaci.
Mluví právě jen do konkrétního, zvláštního stavu – a to do stavu krizového.
To je nakonec i naše zkušenost. Pokud se nám žije dobře, tak proroky ani
nepotřebujeme, ani nevyhledáváme. A naopak, když se nám něco stane, tak je
často i aktivně vyhledáváme a očekáváme slova, která by nám vnesla do života
trochu světla. Právě tehdy se však děje zvláštní věc. Objevují se kolem lidé
s radou, která si osobuje být prorocká. Celý prostor našeho prožívání se zaplaví
prorockou řečí. Političtí proroci nám slibují vyvedení z krize; finačníci prorokují,
že půjčka vyřeší naše problémy, vědci mají zase svůj prorocký jazyk. Nacházíme
se uprostřed záplavy prorockých slov, a když si to uvědomíte v celé jejich šíři, pak
jejich nekonečný horizont paralyzuje. Komu mám vlastně naslouchat? Václav
Bělohradský v této souvislosti upozorňuje na „krizi relevance“; upozorňuje na
oslabenou schopnost člověka rozlišit ve svém životě důležité od nedůležitého,
a to právě díky té záplavě možných interpretací.
Tak se zaposlouchejme do slov Jeremiáše. Jako společenství křesťanů se
spoléháme na to, že biblické látky mohou být právě tím osvětlujícím slovem,
a to natolik, nakolik se osvědčují svojí schopností nás převádět přes náročná
období našeho života, nakolik se osvědčí jako pevné a nosné. Přidám ještě jednu
poznámku: kniha Jeremiáš není knihou reportáží, není ani teologickou studií
a už vůbec není pokusem o ortodoxii. Jde o uměleckou imaginaci. Její řeč není
přímá – doslovná, není ani didaktická, jak bychom možná čekali – rezignuje na
formulaci nějakého poučení. Nesnaží se nás dovést ani k nějakému uvědomění
nebo vhledu do sebe samého (na rozdíl od kultury mileniálů, hledajících
uvědomělý život plný poučujících vhledů ve světě rychle se měnících silných
zážitků, jejichž rychlost takovéto vhledy téměř znemožňuje). Jde o uměleckou
imaginaci. Skrze ni básník proniká do naší beznaděje, nebo naopak do falešné
naděje – uměleckou imaginací konstruuje a vykládá realitu. Volá nás k aktivizaci
naší vlastní představivosti. A představivost je to, co do stavů beznaděje
potřebujeme. Umět si představit, že věci mohou fungovat jinak.
Jedním z projevů zla, kterému polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman přidá
adjektivum „tekuté“, aby tak naznačil posun od chápání zla jako něčeho pevného,
ohraničeného a jasného směrem ke zlu vnímanému jako něco proměnlivého,
měnícího se, z čehož plyne schopnost zla přesvědčit člověka, že neexistuje
alternativa. Že věci jsou dané a nemohou se dít jinak. Poslední dny ale zažíváme
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to, že se věci mohou dít i jinak, než jsme zvyklí. Jeremiáš nás chce dovést na
místa otevřené představivosti. Představivosti, která je uvěřitelná, která navrací
naději. Vede na ta místa temnou stezkou, která nejdříve boří a ničí to, co jsme
mysleli, že se změnit nedá. Americký teolog a farář prof. Walter Brueggemann
svůj komentář k Jeremiášovi opatřil podtitulem: „Cesta do propasti a zase
zpátky“. Tam – do propasti našich představ – nás vede Jeremiáš, aby nás vyvedl
k naději, o kterou se dá opřít:
Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky,
znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům
za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych
mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude,
kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou
a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se
mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto
dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel,
abys ničil a bořil, stavěl a sázel.“
To je úvod do knihy Jeremiáš (1, 4-10). Chci upozornit na dvě věci: První je,
že stát se prorokem není nápad Jeremiášův. Sám se takovému vyslání brání
a přijímá je až po důrazném napomenutí (dalo by se také přeložit trochu
expresivněji jako „sklapni zobák a neboj se!“). Důležitější však je skutečnost, že
hned v úvodu zazní klíčová věta k porozumění celé knihy. Jeremiáš má za úkol:
rozvracet a podvracet, ničit a bořit – dále pak stavět a sázet. To „rozvracení“
znamená doslova vytahování rostlin s kořeny a to „podvracení“ působit, aby
stavba spadla.
Zásadní je nepoměr: čtyři destruktivní a dvě konstruktivní slovesa. Tak bude
vypadat i jeho poezie. Metoda, kterou Jeremiáš použije, je tedy umělecká
promluva a imaginace, kterou bude bořit zavedené představy, aby vytvářel
prostor pro to, co je dosud nepředstavitelné. My jako církev, jako společnost nebo
jako jednotlivci, jsme rádi pozitivní a konstruktivní. Do „kultury popření“, do
kultury, která zavírá oči před závažností situace, však patří povolání k podvracení
a rozvracení. Vytrhávání kořenů a rozvracení stavby. Primárním posluchačem
jeremiášovských kritických textů má být politická elita a autority. Na ty Jeremiáš
primárně cílí, ale nejenom na ně. Na všechny, kteří si nevšímají, že se „otřásají
základy světa“. Úkol „sázet“ a úkol „stavět“ jsou úkoly, které Jeremiáš pojme na
druhou stranu jako řeči určené do „kultury zoufalství“, beznaděje a bezmoci.
Povzbuzující řeči jsou nesrozumitelné a nefunkční, když popíráme negativní
skutečnosti. Když nemáme pocit, že něco je víc než jen špatně.
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Současná situace je ohromnou příležitostí si uvědomit, že lze žít i odlišně.
Církev zavřením kostelů objevila, že bohoslužby mohou vypadat i jinak, než
jsme zvyklí. Ekologičtí aktivisté dostali do rukou praktický důkaz toho, že to jde
zastavit svět a přemýšlet, jak žít jinak.
Slovinský levicový filosof Slavoj Žižek komentuje současnu situaci slovy: „Jedna
věc je jistá – izolace, nové zdi a další karantény nemají šanci na úspěch. Na místě
je spíš všeobecně sdílená solidarita a celosvětová koordinovaná akce. Pokud své
úsilí nezaměříme tímto směrem, hrozí nám, že se z Wu-chanu stane neblahá
předzvěst naší budoucnosti. Řada dystopických fikcí už takovou budoucnost
barvitě vykresluje: většinu času trávíme doma, pracujeme na počítačích,
komunikujeme přes videokonference, kondici si udržujeme na přístrojích
postavených v rohu místnosti, občas masturbujeme před obrazovkami
znázorňujícími tvrdou pornografii a jídlo si necháváme vozit donáškovou
službou… Tato dystopická vize má však i svou utopickou dimenzi. Musím se
přiznat, že jsem se přistihl při tom, že se zaobírám myšlenkou, jaké by asi bylo
v těchto dnech navštívit Wu-chan. Nejsou snad poloprázdné ulice megalopole
s centrem kypícím ustavičným životem, které však nyní vypadají jako ulice
města duchů s otevřenými obchody bez zákazníků, v nichž tu a tam potkáme
osamělého chodce s rouškou přes obličej nebo izolovaný automobil, ideálním
ztělesněním nekonzumního světa smířeného se svým osudem?“
Slavoj Žižek trefně popíše situaci a zve k imaginaci nového řádu, sám si však je
ve svém článku schopný nakonec představit svoji vizi, která je oprášenou formu
komunismu.
Podobně Jeremiáš nenabízí konkrétní formy řešení. Jeremiáš je průvodcem,
který nás vede svojí poezií cestou, po které kráčel svým životem Ježíš. Vede
nás směrem k Velkému Pátku smrti. Nenechá nás uhnout směrem k laciným
útěchám. Chce, abychom do té smrti vstoupili a vstoupili celí se všemi důsledky.
Tam se však jeho cesta nekončí. Vede nás dál do prázdnoty zoufání Bílé soboty,
a to proto, abychom objevili společně s ním naději Neděle vzkříšení. K naději,
která překračuje představivost těch, kteří se neodváží vstoupit do Pátku smrti.
Nechme se následujícím obdobím provést společně s Jeremiášem. Budeme
potřebovat být otevřeni k bourání, které začíná, a otevřeni k sázení toho, co
si ještě neumíme představit. Ať nás na té cestě provází Bůh, který v Kristu už
charakter té cesty zná.
Maroš Klačko
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Zpráva o životě sboru 2019
I v roce 2019 hýbalo naším sborem téma rekonstrukce kostela. Od ideového záměru
zvelebení sborových prostor jsme se posunuli ke konkrétní podobě projektu. Velkým
povzbuzením pro nás byla informace o možnosti získat mnohamilionový grant
z dotačního programu Praha – pól růstu. Podmínkou bylo, že zrekonstruované
prostory budou využívány jako komunitní centrum nabízející programy pro nízko
i středně prahové skupiny obyvatel žijících v našem okolí (senioři, maminky s dětmi,
mládež, etnické skupiny apod.). Vzhledem k tomu, že v současné době zde beztak
již řada podobných aktivit probíhá, navazujeme vlastně pouze na naši sborovou
tradici aktivně spoluvytvářet kulturní a duchovní život lidí žijících v naší lokalitě.
V tomto modelu ostatně spatřujeme i jednu z realizovatelných možností jak naplnit
vyprazdňující se kostely a sborové prostory celé naší církve.
Jednou z aktivit, která u nás na Smíchově během několika posledních let
již pevně zakořenila a obohacuje náš kulturní život a bohoslužebnou liturgii, je
místní pěvecký sbor SPZ – Smíchovští příležitostní zpěváci. A vzhledem k tomu, že
během tohoto roku nedošlo k významným statistickým, sociálním ani teologickým
posunům, pojďme se na běh času v našem evangelickém sboru podívat právě očima
místního pěveckého sboru.
Espézetce začala další sezona hned v lednu na zimním soustředění v Libštátu.
Na faře v malebné podkrkonošské vesničce se sešli třetí lednový víkend velcí i malí
pěvci, aby se věnovali nácviku písní na pravidelné vystupování každou první neděli
v měsíci a také repertoáru na Květnou neděli. Při letních i zimních soustředěních je
samozřejmostí zazpívat při místních nedělních bohoslužbách a ne jinak tomu bylo
i tentokrát, kdy jsme zúročili i naši práci s dětmi a společně v libštátském kostelíku
předvedli píseň Krásná je modrá obloha.
Na Květnou neděli jsme náš hudební jídelníček opět obohatili dětským
vstupem, kdy jsme ke Krásné modré obloze přidali ještě mládežnický šlágr Šly zrána
ke hrobu a spirituál
Go Down Moses. Dále měl premiéru i zbrusu nový spirituál My Lord, What
a Morning. Při vystoupení seděli naši posluchači v již renovovaných lavicích, které
po necelých sto letech získaly novou povrchovou úpravu, díky níž již v letních
měsících při vysokých teplotách neulpívají částí oblečení návštěvníků bohoslužeb
na lavicích a naopak. Renovaci jsme hradili převážně z vlastních příspěvků, které
dosáhly výše bezmála půl milionu korun. Částkou sto šedesát tisíc pak na opravu
přispěla i naše městská část.
Noc kostelů letos poprvé proběhla bez účasti SPZ, a to kvůli kolizi termínu
se zájezdem České filharmonie, jejímž je náš sbormistr hráčem. Na programu tak
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kromě prohlídek kostela bylo promítání animovaných filmů a koncert skupiny
Picha.
Významným počinem v této hudební sezoně byl pro SPZ společný koncert
s hudebním uskupením Michal Hromek Consort v srpnu na Kunětické Hoře
a předtím v Pusté Rybné, kde měla SPZ své pravidelné soustředění. Na koncertě
měla SPZ svůj vlastní spirituálový vstup, ke kterému se různou měrou připojili
hlasově i instrumentálně někteří hudebníci Consortu, a svou premiéru zde měla
i nově vzniklá komorní platforma SPZ.
Skladby nazkoušené na soustředění Espézetka uplatnila hned při
bohoslužbách první zářijovou neděli, kdy začalo druhé volební období našeho
faráře. V říjnu pak proběhla repríza programu z prázdninových koncertů na dalším
společném vystoupení s MHC.
V adventním období jsou prostory našeho kostela často využívány pro
koncerty různých hudebních formací a nejinak tomu bylo i letos. Organizátoři
jednoho takového vystoupení nám v rámci svého koncertu nabídli možnost
vystoupit s naším programem, a tak si SPZ zazpívala krom svého kmenového
repertoáru i několik vánočních koled.
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V listopadu SPZ svým zpěvem doprovodila bohoslužby s večeří Páně
vedené naším nově ordinovaným výpomocným kazatelem Martinem C. Putnou.
Třetí adventní neděli pak byla jako každý rok na programu vánoční hra, kde
si zahrály všechny děti z nedělní školy a své role si zde našli i členové obnoveného
sdružení mládeže, kteří se od září schází každou druhou středu ve farářském bytě.
Hru Potopa na Smíchově aneb jak souvisí Noe s Ježíšem vybral bratr farář a děti si
text své role napsaly samy. SPZ byla i zde při díle a spolu s rodinou Krupů hru na
několika místech hudebně zpestřila.
Vrcholem dosavadních tradičních štědrodenních vystoupení pak bylo
reprízované provedení hudebního díla Chvála koled od Benjamina Brittena, které
přednesem Prudentiových starokřesťanských veršů v překladu Martina Putny
prokládal náš emeritní farář Ivo Mareš. Již tak sváteční atmosféru pak ještě umocnily
působivé kulisy ztemnělého kostela s nasvíceným průčelím. Sbor zpíval poprvé
zespoda od stolu Páně a noty zpěváků osvěcovaly jen příruční lampičky zapůjčené
z fundusu České filharmonie. Na závěr si přítomní hosté zazpívali spolu se sborem
vánoční hymnus Tichá noc a poté jsme se již všichni odebrali oslavit narození Páně
do svých domovů.
Za bezmála deset let své existence se Espézetka stala nejen pravidelným
dodavatelem hudebních vstupů při bohoslužbách s večeří Páně, ale také jedinečnou
sociální platformou, která dokáže úspěšně, nenásilně i misijně integrovat zpěváky
bez ohledu na jejich religiozitu. Nejlépe o tom asi vypoví slova jedné členky SPZ,
která před lety přišla svým zpěvem vypomoci na velikonoční nešpory a po čase se
v našem sboru nechala pokřtít: „Být přijata – to vůbec není samozřejmé. Ocitla jsem
se v SPZ před osmi lety vlivem náhod tak málo pravděpodobných, že za nimi mohu
tušit nějaký skrytý záměr. Objevila jsem společenství, o němž jsem předtím neměla
žádné povědomí. Cítím se přijata a cítím to s vděčností.“
Aleš Kratochvíl

SPZ v proměnách první poloviny roku 2020
Jak už víte, členové SPZ se snaží pravidelně přispívat svými hlasy k oslavě našeho
Pána sborovým zpěvem při bohoslužbách. Abychom nacvičili nový program, využili
jsme, stejně jako loňskou zimu, možnosti zkoušení a ubytování na faře v Libštátu.
Počasí nám tentokrát tolik nepřálo, ladovská zima nebyla, ale možná o to více nás to
netáhlo ven, ale dovnitř, do zkušebny.
Víkend se nesl výrazně v duchu památky Jana Palacha, od jehož sebeupálení a smrti
19. ledna letošního roku uplynulo 51 let. Jan Palach pocházel ze Všetat, jeho rodiče
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a později i on sám byli členové sboru ČCE v Libiši. Proč to zde ale zmiňuji? Protože
zde existuje jistá propojenost. Pojítko je zde v termínu konání našeho soustředění
v den výročí smrti Jana Palacha a v člověku, který na sebeupálení a smrt Jana
Palacha reagoval písní Ticho, Bohdanem Mikoláškem. Při bohoslužbách 19. ledna
v Libštátu jsme k písni Ticho v podání autora připojili Agnus Dei, Kyrie Eleison
a kánon Kdo půjde, ten uvidí v jeho úpravě. Tyto tři skladby jste měli možnost
vyslechnout také první únorovou neděli zde na Smíchově. Dále jsme zazpívali
modlitbu Františka z Assisi Učiň mne Pane nástrojem, ať zářím tvým pokojem
v úpravě Petra Ebena. Milovníky staroslověnštiny jistě potěšila modlitba Otče náš,
kterou jsme zazpívali v úpravě Igora Stravinského. Tento autor byl ve své době ne
vždy přijímán s pochopením, protože posunoval hranice moderní vážné hudby
a přinášel novátorské kompozice. Zajímavostí, která mě zaujala, je, že například
vynalezl přístroj na linkování notového papíru, který byl patentován pod názvem
Stravigor.

Na první březnovou neděli, tedy první neděli postní, jsme připravili postní skladbu
Kristus příklad pokory, kterou většina z vás zná ze zpěvníku. Tato píseň s textem
bratra Lukáše Pražského, která byla součástí Rohova kancionálu z roku 1541, bývá
označována za nejstarší českou postní píseň. My jsme ji secvičili v úpravě Jana
Hanuše. V textu písně jsou pojednány překážky a nepřízeň, jako pronásledování
Ježíše Herodem, pokušení na poušti i zrada učedníků, které musel Ježíš překonat,
aby nás svou smrtí na kříži vykoupil. Při večeři páně jsme zpívali hebrejský kánon
Vihuda leolam tešev, virušalajim ledor vador (Judsko bude osídleno navěky,
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Jeruzalém od pokolení do pokolení – Joel 4,20). Zařadili jsme také dva spirituály,
Nobody knows the trouble I see, kterou najdete s českým textem pod číslem 271 ve
zpěvníku Svítá, a premiérově také Every time I feel the Spirit, moving in my heart,
I will pray (Vždy, když cítím ducha, jak hýbe mým srdcem, chci se modlit).
V poslední době nás oslovily skladby Petra Ebena, českého skladatele, klavíristy,
varhaníka a sbormistra. Byl věřícím katolíkem, ale po otci měl židovské kořeny.
„Skladba pro mě není vypuštěným balónkem, ale míčem, hozeným a čekajícím na
ruce, jež ho chytí,“ cituji z Českého rozhlasu D-dur. Hudebně ztvárnil také některé
texty Jana Amose Komenského, které v roce 1978 připravila k vydání v nakladatelství
Kalich paní Magdalena Horká pod názvem Cantica Comeniana I. Jako druhý svazek
Cantica Comeniana II vyšly Komenského texty v úpravě Otmara Máchy.
Z prvního zmíněného souboru jsme již při bohoslužbách zpívali dvě skladby –
Smiluj se, Bože a Otče náš, jenž v nebi bydlíš. Smiluj se, Bože je píseň nadepsaná
„Litania z polské přeložená“, zařazena ve třetím díle kancionálu „Písně o věcech
v náboženství křesťanském služebných“ v oddílu „Nejprve o domu, v němž se dítky
Boží rodí, vychovávají, cvičí, cvičí církvi svaté“. Modlitba Páně Otče náš, jenž v nebi
bydlíš je překlad Lutherovy písně „Vater unser in Himmelreich“ (o naději k Bohu
a věčnému jeho milosrdenství). Nápěv je ze zpěvníku Valentina Schumanna (vydaný
v Lipsku v roce 1539), v bratrských kancionálech s textem Jana Augusty „Trojici
blahoslavenou“. Konec písně v uvedeném souboru upravila Magdalena Horká, aby
rozměr textu odpovídal rozměru melodie.
Další skladby v úpravě Petra Ebena jsme chtěli uvést na Květnou neděli, letos
5. dubna, na kterou připravujeme kromě jiného Truvérskou mši (ve zpěvníku Svítá
písně 480 až 484). Vzhledem k aktuální situaci se tato produkce odkládá na nejbližší
možnou příležitost.
Těšíme se také na skladby z druhého souboru v úpravě Otmara Máchy, jemuž
byl odkaz a myšlenky Jana Amose Komenského velkou inspirací. Tedy jen na
ochutnávku, na soustředění jsme otevřeli stránky v Cantica Comeniana II u písně
Požehnaný Bůh na věky v trojhlasé úpravě, která je parafrází apokryfu, knihy
Tobiáš, je to píseň původně otištěná v amsterodamském kancionálu, který v roce
1659 v Amsterodamu vydal J. A. Komenský.
Žalm 147,12 praví: „Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého
Boha!“ – snad tedy zpěvem těšíme nejen sebe a vás na shromáždění, ale hlavně
Hospodina.
Ester Kopecká
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Rozhovor se sestrou Žofií Vobrovou
Sestra Žofie Vobrová pravidelně přispívá do AΩ svými články na témata historická,
kterými rozšiřuje naše povědomí o historii církve, protestanství, církevních budov
a dobových kontextů. Do okolí našeho sborového domu a jeho historie nás zavedla
v březnovém čísle AΩ přesně před rokem. V letošním roce bude sestra Vobrová slavit
významné životní jubileum. Při té příležitosti jsme si dovolili požádat ji o rozhovor
a zeptat se jí na její vzpomínky a výhledy do budoucna.
Většina z členů sboru si Vás intenzivně spojuje s Vašimi historickými znalostmi
a přehledem. Jste profesí historička?
Nejsem, ale díky evangelické výchově mám k historii blízko. Povědomí o historii
mám od rodičů, protože oba pocházeli ze starých evangelických rodin. Zpracovávala
jsem rodokmen rodiny, takže jsem se seznámila i s příběhy svých předků, kteří zažili
pronásledování. Při hledání v archivech jsem se naučila i staré písmo kurent a to
teď uplatňuji při zpracovávání starých dokumentů do edic. To je jeden z programů
Veritas, historické společnosti pro aktualizace odkazu české reformace. Vstoupila
jsem do ní po jednom náhodném setkání právě v archivu. Jde o dokumenty z období
po vydání tolerančního patentu a prvních přihlášek evangelíků k povoleným
církvím. Nacházejí se v archivech tehdejší státní správy. Tam se mnohdy najdou
i stavební plány pro stavby modliteben, které měly určitá omezení. Nicméně
jejich architektura a vybavení jsou i při těchto omezeních pojaty jako symbol víry
a vyznání. Jedna taková toleranční modlitebna byla nedávno znovuobjevena zde
v Praze v Truhlářské ulici. Ocitla jsem se ve skupince lidí, kteří tento objev chtěli
řádně rozhlásit a dům č. 8 připomenout jako památné místo naší církve. Tento
„projekt“ zaštítila synodní rada a jmenovala Komisi pro Truhlářskou.
Projekt „Truhlářská“ se zabývá konkrétně čím?
Projekt Truhlářská je trochu nadnesený a zavádějící pojem. Iniciativa vznikla jako
reakce na článek Marty Procházkové uveřejněný před několika lety v Kostnických
jiskrách. Sešli jsme se k orientační schůzce ve Střešovicích, snesli dohromady
dostupné informace a archivní materiály. Historický dům v Truhlářské ulici je
prázdný, patří městu Praze a připravuje se jeho rekonstrukce pro využití jako domu
dětí a mládeže. Synodní rada provedla oficiální vstup do jednání s MČ Praha 1
a asi po čtyřech letech bylo podepsáno společné memorandum o spolupráci. Zatím
smíme počítat s umístěním pamětní desky na dům, připravujeme texty informačních
panelů. V místnosti sálu modlitebny, kde byla již odstraněna spojovací příčka,
byly při archeologickém průzkumu objeveny malby na zdi, také v bývalé kanceláři
a farním bytě. Bude i v našem zájmu tyto cenné památky zachovat. V nejbližší době
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se budeme rozhodovat, zda budeme moci a chtít na obnovu výmalby finančně
přispět. Rekonstrukce domu se ukazuje být dost náročnou. Naše letáky k Truhlářské
jsou k disposici, stejně tak jako malá výstava ve sborové místnosti.
Narodila jste se v roce 1940. Vaši rodiče byli tehdy členy smíchovského sboru?
Ano, rodiče tady měli svatbu a já jsem zde pokřtěná.
Členkou našeho sboru byla také JUDr. Milada Horáková. Vybavíte si, jestli se dotýkaly
události okolo její justiční vraždy nějak i sborového života a jeho členů?
O procesu s Dr. Miladou Horákovou i o jejím odsouzení jsme ve sboru věděli. Její
památka zde žila dlouho potom, co byla popravena, a jejímu manželovi se podařilo
uprchnout. Další jsme se dozvídali i z jiných zdrojů. Dcera Horákových Jana byla
o několik let starší než já, chodila jako ostatní mládež do sdružení. Pamatuji se, že
se mluvilo i o tom, že v den popravy své matky nebyla Jana ve škole, a že na její
prázdnou lavici někdo položil květiny.
Paní Jana Kánská se zúčastnila až shromáždění k uctění památky Dr. Milady Horákové
zde na Smíchově v červnu 2000.
V padesátých letech minulého století byli z našeho sboru postiženi i další. Katecheta
Karel Hrbek byl odsouzen v době procesu s Dr. Horákovou a strávil několik let
v Jáchymově ve výkonu trestu. Farář Kučera, který pomohl v útěku Dr. Horákovi,
ztratil v roce 1952 státní souhlas k vykonávání kazatelské činnosti, a to pro svá
odvážná kázání. Pracoval pak jako metař v parku Skalka. O státní souhlas přišla
v roce 1957 i smíchovská vikářka Eva Šašecí, později „jen“ paní farářová Melmuková.
Vy a Vaši rodiče jste se ale po celý život k církvi hlásili, ať už za války, tak v období
komunismu v naší zemi. Nepřinášela Vám víra a návštěvy kostela nějaké problémy?
Nekomplikovalo Vám to život?
Byli jsme evangelíci a vědělo se, že chodíme do kostela. Po změně systému byl můj
otec ale nucen zavřít svůj obchod potravinami a odejít „do výroby“. Jeho odborné
znalosti – vyučil se mlynářem a vychodil odbornou školu mlynářskou v Břeclavi –
mu pro platové zařazení neuznali, protože prý neměl praxi v oboru. Moje matka
nastoupila nejprve jako pomocná kuchařka do školní jídelny v tzv. sirkárně, před
odchodem do důchodu ale už byla vedoucí malé kuchyně v mateřské školce v ulici
Na Cihlářce (v příjemném prostředí Winternitzovy vily).
Já jako školačka jsem ani nebyla v pionýru, ale do ČSM (Československý svaz
mládeže) na střední škole jsme vstoupili všichni. Pořídila jsem si dokonce modrou
svazáckou košili, ale na sobě jsem ji měla jen jednou. Otec ji pak nosil jako pracovní
košili. Já jsem si naopak z jeho sokolské košile udělala halenku.
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Trochu mi nastal problém, když jsem po maturitě nedostala umístěnku do práce –
měla jsem buržoazní původ. Ale po krátkém čase jsem si místo našla sama. Po nástupu
do práce jsem se ocitla najednou jako v jiném světě. Ve škole jsme oslovovali své
učitele pane učiteli, paní profesorko, tady se říkalo soudruhu, soudružko a zdravilo
se „čest práci“. Asi po třech letech bylo naše oddělení přeřazeno k jinému podniku
a tam už se to tak nepřehánělo. Navíc jsme o sobě zhruba věděli, co si kdo myslí.
Když zavzpomínáte na svoje mládí v církvi, účastnila jste se nějakých setkání, kurzů,
brigád…?
Samozřejmě jsem chodila do nedělní školy, krátký čas i na vyučování náboženství ve
škole. Hodně jsme se toho ale dověděli v nedělní škole a také konfirmační příprava
byla důkladnější. Směly se pořádat i různé kurzy pro děti i mládež. Byla jsem
několikrát v Bělči – tenkrát SEKu (Středisko evangelických kurzů – původně Letní
tábor Komenského), v Herlíkovicích i jinde. Po konfirmaci jsem chodila do sdružení
mládeže, tam byl opět hlavní náplní vzdělávací program, ale hrály se potom i různé
hry, dělali jsme společné výlety a vycházky po Praze. Navštěvovala jsem i sdružení
v jiných sborech, mládež z celé Prahy se setkávala v neděli večer na bohoslužbách
u Martina ve zdi (občas přišel/přijel někdo až na „Pomartina“). Napůl neoficiální
cestou jsem se dostala i na ekumenický tábor – brigádu do Německa, i tam mám
od té doby přátele a kontakty. A v šedesátých letech bylo možno vyjet na podobný
tábor do Švýcarska.
Celý život jste strávila v církevním společenství. Je něco, bez čeho si sborový život
neumíte představit, co je pro Vás zásadní, důležité a nepostradatelné, na sborovém
setkávání?
Cením si toho, že jsem vyrůstala ve společenství lidí na společné struně. Sbor
vnímám jako společnost slušných lidí. I když jsou to lidé různí, tak zásadní věcí
je to, že se všichni vztahujeme k tomu, co nás přesahuje, k vyšší instanci. Z ráje
srdce pak je i snadnější orientovat se v labyrintu okolního světa. Dávalo to určitou
svobodu. Lidi ze smíchovského sboru mám ráda, vždycky jsem sbor vnímala jako
větší rodinu a cítila, že sem patřím.
Co Vás v životě nejvíce ovlivňovalo?
Asi nejvíce to evangelictví. Hodně jsem převzala od rodičů. Můj otec mě v podstatě
na tu historii nasměroval, v rodině se tradovaly různé příběhy z doby protireformace
i tolerance. Zajímal se i o církevní historii, zdědila jsem po něm hodně knih, z kterých
stále něco čerpám. Maminka si ze své rodiny přinesla to praktické křesťanství, hodně
jsem přijala i od nejstarší sestry mé maminky, tety Aničky, byla pro mě vzorem
hluboké víry a životní moudrosti. Rodičům bylo už kolem čtyřicítky, když jsem se
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narodila, brali se z existenčních důvodů až v pozdějším věku, ale pak nastaly jiné starosti,
válka, po ní nové poměry.
V letošním roce budete slavit osmdesáté narozeniny. Je to pro Vás příležitost k bilancování?
Je něco, co byste ve svém životě raději udělala jinak nebo něco, na co jste hrdá a vděčná?
Je pravda, že člověk někdy měl jiné představy, nebo ví, že se mu všechno nepovedlo, někdy
vlastní vinou, někdy vlivem okolností. Někdy se ptám, zda jsem svůj život nepromarnila.
O to víc se teď snažím jakoby vše dohnat a ještě nějakou práci odvést.
Kulaté výročí vnímám jako časový předěl, je to podnět k provedení jakési inventury,
hlavně věcí a papírů. Na mnoho věcí se dívám zpětně a s pochopením, vše pomalu
odchází do historie, také mí přátelé a příbuzní. Jsem vděčná Pánu Bohu za každý rok
nad biblický limit (Počet našich roků je sedmdesát… Ž 90,10) a děkuji za vše, co jsem
přijala a co smím i teď předávat dál.
Ptala se Ester Kopecká

Dveře
Bruno Ferrero
Na jednom známém obraze je Ježíš v setmělé zahradě. Levou rukou drží
lampu, která celý výjev osvětluje, a pravou tluče na mohutné a pevné dveře.
Když byl tento obraz poprvé představen veřejnosti, jeden návštěvník měl
k autorovi připomínku:
„Na tom obraze je chyba. Ty dveře nemají kliku!“
„To není chyba,“ odpověděl malíř. „To jsou dveře lidského srdce. Ty se dají
otevřít jen zevnitř.“
(Ze sbírky „Další příběhy pro potřebu duše“ vybrala Libuše Masarová.)
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