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Alfa a Omega

Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Úvodník
Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
Jk 1, 2
Mnohé se za poslední týdny změnilo. Ten obrovský topol před kostelem
zestárl, spadl a po cestě vzal se sebou mladší dub a část lípy. Sborové děti
skokově dozrály a já se naučil sám o sobě, že mně práce v nestandardních
podmínkách těší a naplňuje motivací a tvořivostí. Ukázalo se, že jsme jako
sbor schopni zastoupit spoustu institucí v případě, že je přestane společnost
provozovat. A i když můžeme působit v české společnosti jako takový zvláštní
historický „skansen“ svým diskursem nad biblickým textem, který většinová
společnost skutečně nevede, tak jsme stále schopni reagovat na potřeby
současnosti. To mne naplňuje nadějí.
Do následujícího letního období tedy doporučuji k čtení Jakubovu epištolu.
Ústřední téma, které Jakub probírá, je víra v krizi. Může to být víra, která
prožívá krizi, ale možná je spíše tématem víra člověka, který krizi prožívá.
Tyto krize, průšvihy, pohromy, trápení jsou zde chápany jako zkoušky, ve
kterých se může nějak projevit naše víra. Jakub se proto hned na začátku,
v bezprostřední návaznosti na úvodní pozdrav, dopustí provokace:
Radujte se. A ze všeho nejvíce se radujte, když prožíváte krizi.
Radost z krize ovšem není projevem masochismu, nýbrž důvěry v to, čemu
věřím. Krize je chápána jako příležitost ověřit spolehlivost, životaschopnost
toho, čemu věříme. Je to výzva ve smyslu: „Co tě nezabije, to tě posílí.“
Jakub si však dobře uvědomuje, že tento výsledek není samozřejmý, je třeba
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moudrosti od Boha, k níž se však člověk může probojovat nejspíš modlitbou.
Zároveň ovšem dává najevo, že tento pokus o pozitivní vytěžení krizí
nenabádá k jejich lehkomyslnému vyhledávání a už vůbec neznamená, že by
je na nás sesílal Bůh. Do problémů se spolehlivě zvládáme dostat sami. Víra
nám ale může pomoci je ustát.
Maroš Klačko

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme oznamovali odklad výročního sborového shromáždění
(VSS) na neurčito; v tomto čísle můžeme s klidem ohlásit, že letošní VSS
se bude s nejvyšší pravděpodobností konat druhou červnovou neděli, 14. 6.
tohoto roku. Mějte si tuto formulaci za přehnaně opatrnickou anebo za nepříliš
povedený žert, ale noc ze čtvrtka na pátek posledního květnového týdne
ukázala, že věru nevíme dne ani hodiny nejen globálně, ale ani takříkajíc za
humny: to když se, zdánlivě bez předvídatelné příčiny (nepřecházela žádná
fronta, nebouřilo ani nevichřilo) se v dolní části našeho farního parku mezi
sborovou budovou a ulicí s chodníkem vyvrátil mohutný starý topol, rozčísl
při tom sousední dub a poškodil několik dalších dřevin. Největší štěstí bylo,
že k tomu došlo v noci, kdy okolí bylo liduprázdné, takže nikdo nebyl ani
ohrožen. A šťastný byl i fakt, že strom padl dovnitř sborového pozemku,
takže neohrozil ani kolem parkující auta. Jenže při odklízení škod se ukázalo,
že k nehodě nedošlo zcela bez příčiny. Systém kořenů vyvráceného stromu
musel totiž být v minulosti hrubě poškozen, takže strom začal od kořenů
prosychat a odumírat. Zřejmě k tomu došlo při nešetrně prováděných
stavebních úpravách ulice a chodníku oddělujícího vozovku od parku.
Šlo tedy o lidské zavinění, jak také s hořkou lítostí konstatuje glosa sestry
Masarové v čísle.
Historický exkurs Žofie Vobrové připomíná husitské období vzepětí
české reformace a vznik programového dokumentu známého jako Čtyři
pražské artikule. Na jejich textu není pro nás důležité jen to, že zemské
zákony podřizuje zákonu Božímu, to by v té době nemělo být neobvyklé, ale
že k Božímu slovu a Boží pravdě, stejně jako k Boží svátosti přijímání těla
i krve Kristovy, mají mít přístup „všichni věrní křesťané“.
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Pro mnohé bude jistě zajímavý rozhovor Ester Kopecké se Sárou
Klačko, manželkou našeho bratra faráře. Sestře Kopecké se podle všeho
podařilo vést se sestrou Sárou rozhovor, v němž si obě dobře
rozuměly. Díky tomu se o zpovídané, o její práci i o jejích
zájmech a zálibách dozvídáme ledacos poutavého a možná
i nečekaného.
Jan Horálek
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Paměť národa a dvě staletá jubilea – 1420 a 1620
Čtyři pražské artikule
Jedno výročí – několikasetleté – nám pomůže připomenout si něco, co
nám z řady letopočtů někdy spíše vypadne. A přece tato událost stojí téměř
u počátků naší české reformace.
Stalo se to před 600 lety, a to už 6 let po prvně obnoveném přijímání eucharistie
pod obojí, tedy s kalichem i pro laiky, 5 let po smrti mistra Jana Husa, 4 roky
po upálení Jeronýma Pražského, rok po první pražské defenestraci 1419…
Česká reformace měla pohnuté začátky. Po smrti Václava IV. se události
dostaly do běhu. V památném roce 1420 nedošlo jen k založení města
Tábora, poutím husitů na hory za přijímáním pod obojí, obléhání Prahy,
bitvě na Vítkově apod. Vznikly také dva dokumenty důležité pro další vývoj
husitského hnutí. Prvý z nich má povahu především politického aktu, druhý
představuje už ideový program. Kvůli vyšší autenticitě citujeme z obou z nich
ukázky. Vybíráme je z knihy Minulost českého státu v dokumentech (vydal
Státní ústřední archiv v Praze v roce 1971).

20. dubna 1420
„Husitský manifest“ s prohlášením, proč nemá být král Zikmund přijímán za
krále, vydali čeští páni a Pražané v době, kdy král Zikmund připravoval proti
Čechám první křižáckou výpravu, a usvědčili Zikmunda ze zrady na českém
národě a ze snahy o jeho plné vyhubení.
„Urozeným, statečným, slovútným múdrým a opatrným pánóm, rytieřom,
panošem, měštanóm i všie obci královstvie Českého i markrabstvie
Moravského: my Čeněk z Vartemberka, najvyšší pourkrabie koruny
a královstvie Českého, Oldřich z Rosemberka i jiní páni, Praha město,
rytieři, panoše i jiná města se všemi, jenž o svobodu zákona božieho stojie
a o obecné dobré jazyka Českého…“ Oslovení v úvodu manifestu vyjadřuje
zároveň, komu je prohlášení adresováno i čí postoj a zájem vyjadřuje: nejen
všech stavů – ty jsou všechny povinně vyjmenovány – ale také „vší obci“, čili
všem obyvatelům českého království, ovšem pokud jim záleží na svobodě
slova Božího a obecného dobrého českého státu. K tomu jazykové vysvětlení –
slovo jazyk je zde synonymem slova „národ“ a obecné dobré zde tedy znamená
blaho české země. Důležité je, že v husitském období počátků české reformace,
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zejména mezi léty 1419–1437, „najdeme obecné dobré podřízeno slovu
božímu, chvále a cti boží, bohu, pravdám božím“ (viz Slova a dějiny, Academia
Praha 1980, s. 240), o čemž také svědčí výše uvedená ukázka.

1. - 8. července 1420
Čtyři artikule pražské byly vyjádřením programu husitského hnutí.
Když se král Zikmund po smrti Václava IV. nestal českým králem, usiloval
o českou korunu zbraněmi. V březnu 1420 byla vyhlášena proti Čechům
křižácká výprava, jíž velel Zikmund. Pod touto hrozbou sjednotily se všechny
husitské směry. 14. července porazili husité pod Žižkovým velením křižáky na
Vítkově. V době obležení Prahy vznikl společný program čtyř artikulů, v nichž
se žádala svoboda pro kazatele, příjímání z kalicha, aby byla církev zbavena
majetku a těžké hříchy trestány.
„Všem vuobec a každému křesťanu zvláště buď to svědomo i oznámeno, že obec
Česká a v naději boží věrní křesťané stojie a s boží pomoc státi mienie vším svým
statkem i životem i smrtí, jakož najdéle budú moci, proti každému živému jim
v tom odpornému, nic o jiné se neposazujíc a vydávajíc, než o tyto kusy čtyry
křesťanské a v novém zákoně přikázané od pana Jesu Krista:
Najprvé: aby slovo božie po království Českém svobodně a bez překážky od
křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno, jakož spasitel náš přikazuje….
Druhé: aby velebná svátost těla a krve božie pod oběma spósobama chleba
a vína všem věrným křesťanuom…. svobodně byla dávána podle ustanovenie
a přikázanie spasitele…
Třetí, že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím
tělesným, proti přikázání Kristovu….
Čtvrté, aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu
božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém
stavu byli stavováni a kaženi a zlá křivá pověst o tejto zemi aby vyčistěna byla,
a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému…“
Každý článek je doplněn odkazy na Písmo, ve čtvrtém je kritika tehdejší
společnosti i zlořádů v církvi.
Ze závěrečného odstavce vyjímáme: „… to před pánem bohem i přede vším
světem směle vyznáváme: že dá li bůh v srdci našem jiného úmysla nenie, než
vší naší mocí, silú a statkem jest slúžiti a slíbiti se pánu Jesu Kristu…“
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Úvodem bylo řečeno, že čtyři pražské artikule byly výrazem programu
husitského hnutí. Pro přesnost se sluší dodat, že oficiálně byl tento program
přijat o rok později, a to v červnu 1921, kdy se usnesením čáslavského sněmu
staly zemským zákonem (dnešními slovy vlastně ústavou). Důležité je, že
i o tomto zemském zákonu platí to, že byl podřízen slovu Božímu, Bohu
a Božím zákonům.
Češi obhajovali pražské artikuly na koncilu v Basileji, úmluvy mezi kališníky
a koncilem byly sepsány ve smlouvě o tzv. Kompaktátech z r. 1433 – potvrzeny
pak na sjezdu v Jihlavě 1436. Byly formulovány záměrně nejasně, ve skutečnosti
byl zachován jen článek o přijímání podobojí.
„Problém“ s českými „kacíři“ byl s konečnou platností vyřešen o 200 let později
bitvou na Bílé hoře 1620. Obnovené zřízení zemské 1627 uzákonilo stav
v zemi – konec svobody svědomí a umlčení české reformace. Rozdělení „sfér
vlivu“ v Evropě určeno vestfálským mírem 1648 a oslaveno 1650 vztyčením
„Ferdinandova“ sloupu na Staroměstském náměstí. (K truchlivému výročí
bitvy na Bílé hoře se vrátíme v podzimním čísle Alfy a Omegy.)
Mají nám čtyři pražské artikule něco říci i dnes? Myslím, že mnoho.
Nejdůležitější je a na prvním místě stále zůstává kázání slova božího všem
a srozumitelně.
Vysluhování večeře Páně způsobem chleba i vína znamená rovnost všech
věřících před Bohem.
Kalich není výsada jen pro někoho.
Zajímavé je, jak tyto dvě zásady pomohly české reformaci pozoruhodným
způsobem přežít, uchovat hodnoty a vynořit se po 160 letech existence
v podzemí. Důrazy nositelů této tradice po vydání tolerančního patentu 1781
byly např. i požadavky o vrácení zabavených knih a přihlášení ke způsobu
vysluhování večeře Páně jako „lámání chleba a z kalicha Páně pití“. Červenou
vodicí linkou předávanou generacemi byl symbol kalicha, neztratil se ani
v době konfesionalismu, kdy byli potomci utrakvistů a českých bratří rozděleni
do dvou církví – augsburského a helvetského vyznání. Kalichy byly ozdobeny
vazby zpěvníků i jiných nově vydávaných knih a byly použity jako symboly
při vybavení modliteben i jako prvky architektury, a to u obou denominací.
Spojení v roce 1918 bylo spontánní.
Alfa a Omega č. 94
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Třetí článek se nám jeví v nových okolnostech a souvislostech také jako
aktuální. Nestanou se církve a jejich představitelé jen manažery a úspěšnými
podnikateli? Nebudou se snažit jen se zviditelnit reklamou, využitím umění
a stavbou pomníků? Nebude se hledět na malé sbory jen jako na brzdu tohoto
rozvoje?
Na požadavku rovnosti lidí před zákonem, formulovaném a podrobně
popsaném ve čtvrtém článku, máme trvat i dnes, kdy spoléháme spíše na
zásady demokratického systému a proklamovanou nezávislost justice.
Z osobností, jejichž výročí si v tomto roce také připomínáme, uveďme alespoň
Komenského, Masaryka a Miladu Horákovou.
Žofie Vobrová

Rozhovor se Sárou Klačko
Paní farářová bývá hned po panu faráři asi nejviditelnějším členem sboru. Ne vždy
je ale nutně členem sboru, ne vždy jí vyhovuje označení „paní farářová“ a ne vždy
je nejviditelnější. A i když Sára, manželka našeho pana faráře, není členkou sboru,
má smíchovský sbor a lidi, kteří do něj zavítají, ráda. Je člověkem s otevřenou myslí
a srovnanými myšlenkami. Rodina faráře to nemívá vždy lehké – vím, o čem mluvím.
O to více si vážím Sářiny otevřenosti v tomto rozhovoru.
Nedávno jsi dostudovala vysokou školu. Mohla bys nám říct, jaký obor jsi vystudovala,
kde pracuješ a čemu se teď věnuješ?
V září jsem ukončila studium a v říjnu jsem měla promoci na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy. Stálo mě to hodně vůle, hlavně na konci, takže jsem hrdá, že
jsem to dotáhla, a vděčná všem, kdo mě při tom podrželi, hlavně Marošovi. Od
října jsem nastoupila na plný úvazek do Milionu chvilek pro demokracii, kde jsem
plně zaměstnaná fundraisingem, tedy péčí o dárce. Nově teď ještě vedu tým, který
se jmenuje Watchdog, tedy hlídací pes, který monitoruje dění na politické scéně
a připravuje výstupy, které se zveřejňují například na Facebooku a dalších sociálních
sítích. A věnuji se také dalším projektům, takže mě to plně vytěžuje.
Pokud si dobře pamatuji, byla jsi také na nějaký čas v Izraeli. Tam ses věnovala čemu?
Na delším pobytu jsem tam byla dvakrát. Poprvé v roce 2018, kdy jsem tam pět měsíců
studovala. Právnická fakulta má s univerzitou v Tel Avivu mezifakultní dohodu, takže
jsem tam byla na studijním pobytu, něco jako Erasmus, a studovala jsem hlavně
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mezinárodní právo. Asi nejzajímavější předmět byl o náboženství a právu.
Izrael sis vybrala kvůli té mezifakultní dohodě, nebo to mělo i jiný důvod?
Je to vlastně docela legrační. Úplně poprvé jsme byli s Marošem v Izraeli rok před tím,
když jsme tam jeli na 14 dní na dovolenou. Spousta lidí si tehdy myslela, že jedeme do
Svaté země jako farář a jeho žena, že chceme navštěvovat křesťanské památky a chodit
tam, kde chodil Ježíš. Ve skutečnosti to bylo o dost prostší. Většinou se snažíme jet na
dovolenou někdy v únoru, když už je u nás zima moc dlouhá, takže chceme někam
do tepla. A tehdy byly do Izraele nejlevnější letenky, přímo do pouště, takže jsme tam
strávili většinu dovolené a ještě jsme se podívali do Jeruzaléma a Tel Avivu. Ačkoli
jsme Tel Aviv původně vůbec neplánovali navštívit, úplně nás uchvátil. Tehdy jsem
zmínila, že existuje ta dohoda, na základě které bych tam mohla studovat, a Maroš
mi od té doby nedal pokoj a pořád se mě ptal, jestli jsem se tam už přihlásila. Vtipné
bylo, že když jsem se po návratu podívala na podmínky, zjistila jsem, že pro podání
přihlášky zbývá už jen týden. Tou dobou měl Maroš „pastorálku“ a Mikuláš Vymětal
se ptal, jestli by někdo nechtěl jet na jeden program do Jeruzaléma. Když se to tak
potkalo, rozhodli jsme se, a na jaře 2018 jsme tam jeli. Asi nejsilnější věcí, kterou
jsem v Izraeli poznala, byl tanec Gaga, který mi úplně změnil život. Tanec a pohyb
jsem milovala už před tím, ale tohle bylo přesně to, co jsem hledala. Proto jsem se do
Izraele znovu vrátila minulý rok na jaře, kdy jsem tam jela tancovat.
Je to tanec nějak kulturně vázaný na Izrael, nebo se mu můžou věnovat lidé i u nás?
Určitě. Není to žádný starý židovský tanec, jak si občas lidé myslí. Je to moderní
metoda pohybu, nebo spíš takový pohybový jazyk. Velkou roli hraje všímavost
k vlastnímu tělu, představivost a zvědomování si vlastního těla.
Něco jako jóga, ale v tanci?
Trochu ano, podobně jako člověk může být „mindful“, vědomý a všímavý v meditaci
nebo při cvičení, může rozvíjet všímavost při volném pohybu v tanci. Tel Aviv je vedle
New Yorku nejzajímavějším místem z hlediska současného tance. Mimo jiné právě
proto, že tam vznikl tanec Gaga, za kterým jezdí tanečníci z celého světa. Pokud by
to někoho zajímalo více, doporučuji film Mr. Gaga. Vypráví příběh Ohada Naharina,
choreografa, který tuto pohybovou metodu vytvořil a kromě toho vede jeden
z nejlepších souborů současného tance na světě sídlící právě v Tel Avivu. Jde vlastně
o vedenou improvizaci, takže je to hodně svobodné, každý má vlastní cestu a vlastní
výzkum.Proto je tak skvělé tancovat právě v Tel Avivu, kde jste obklopeni nejlepšími
výzkumníky pohybu na světě. V pohybu to totiž platí úplně stejně jako ve vědě.
Takže tanec tě vytěžuje ve volném čase, nebo máš čas i na další aktivity?
Mě hodně vytěžuje hlavně práce. A ve zbytku času se snažím být v přírodě, nebo
tancovat, nebo se potkávat s lidmi, s rodinou, kamarády, lidmi ze sboru. Ale taky
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mě teď hodně baví naše zahrádka, kterou jsme si udělali na střeše a společně se o ni
staráme.
Když mluvíš o rodině, jak daleko to máš ke svým rodičům a sourozencům?
Když mi byl rok, přestěhovala se naše rodina na statek v jižních Čechách nedaleko
Tábora a rodiče tam doteď žijí. Jeden brácha je v Brně, dva bráchové jsou v Praze
a sestra už je taky v Praze, studuje na gymnáziu Na Zatlance, takže už jsme všichni
vylétli z hnízda. Ale teď, během karantény, jsme trávili mnohem víc času u rodičů
a často jsme se tam sešli všichni, to bylo hezké.
V Praze, respektive na Smíchově jste už asi šest let. Zaznamenala jsi za tu dobu nějaký
posun, ať už u sebe, u sboru a sborového života? Jak bys zhodnotila začátek a současnost?
Na začátku šlo hlavně o sbližování a vzájemné poznávání. Teď už mám pocit, že
jsme tu opravdu doma a díky tomu také můžeme vytvářet prostor pro to, aby sem
přicházeli noví lidé. Mám radost z toho, že tady žijeme tak nějak komunitně, objevuje
se tu víc mladších lidí, i
když zatím ještě nejsou tolik propojeni se sborem nebo nechodí na bohoslužby. Ale
sborový dům tím hodně ožil. I proto se těším na připravované komunitní centrum,
protože tím se prostor ještě více naplní životem. A třeba se podaří oslovit i lidi,
kteří by jinak do kostela nepřišli. Myslím si, že Maroš umí mluvit k lidem, kteří jsou
z nevěřících kruhů nebo mimo hranice církve, tak se nám třeba podaří více se otevřít
jako místo setkávání.
Pro řadu lidí je velmi důležité soužití sboru s farářem a jeho rodinou a někdy očekávají,
že i rodina faráře bude hodně žít ve sboru a bude hodně aktivní ve sborovém životě. Tato
představa se ale ne vždy potkává s představou, jakou může mít farářova rodina. Jak ty
přistupuješ k tomu, že tvůj muž je farář, a jak se vyrovnáváš s tím, že sbor od tebe něco
očekává, ale ty nabízíš třeba trochu něco jiného?
Především je důležité o tom mluvit, ne mlčet a mít očekávání, která pak nejsou
naplněna. Maroše jsem si vzala s vědomím, že je farář, takže počítám s tím, že to
přináší i nějaké výzvy, nebo věci, které si člověk třeba nemůže rozhodnout tak, jak by
si přál. Zároveň vnímám smíchovský sbor jako velmi otevřený a myslím si, že je to asi
nejlepší sbor, do kterého jsem mohla přijít, když jsem se ve svých dvaceti letech stala
novomanželkou a ještě k tomu manželkou faráře. Ze strany sboru jsem nikdy necítila
tlak nebo výčitky, že bych někde měla být a nejsem. Uvědomuju si, že by sbor možná
očekával, abych se víc účastnila sborového života, nebo byla víc aktivní, ale vůči mně
se chová v tomto směru přívětivě. Pro mě je to trochu komplikované třeba v tom,
že často o víkendu někam jezdím, což znamená, že pak nejsem na bohoslužbách.
A kromě toho bych chtěla mít také prostor, který je jen můj nebo jen náš s Marošem.
Je pro mě důležité, abych vytvořila prostředí, ve kterém se budu cítit dobře, protože
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pokud se dlouhodobě nebudu cítit dobře já, asi by to nebylo dobré ani pro ty lidi, se
kterými bych se setkávala. A zároveň období dokončování školy a začátku v nové, a to
velmi náročné práci bylo hodně obtížné, takže pro mě bylo důležité strávit víkend
například s rodinou nebo s kamarády někde mimo Prahu. V případě, že jsem nějaký
víkend vůbec měla. Lidi ze sboru mám ale moc ráda a ráda chodím na bohoslužby,
takže se to snažím nějak skloubit, abych nešla sama proti sobě. A má to ještě jeden
rozměr, myslím si totiž, že pro můj duchovní život není úplně zdravé chodit jen na
bohoslužby, které vede můj muž. Bohoslužby, které vede Maroš, s ním tak nějak víc
prožívám, neumím moc vypustit. Mám nad tím hodně otazníků, jak to udělat, když
chci žít duchovně. Prostě je rozdíl jít na bohoslužby, které vede Maroš a které vede
jiný farář. Chtěla bych ale sboru poděkovat za shovívavost a otevřenost, protože my
jsme v mnoha ohledech nestandardní, takový nestandardní farář a jeho manželka,
a to ještě asi každý svým vlastním způsobem. Takže jsem ráda, že tady můžeme být
a že nás ten sbor takové přijímá, i když někteří lidé mohou mít výhrady a některé věci
by dělali jinak.
Jak je to vlastně s členstvím ve sboru u manželek farářů? Neděje se to automaticky, ale je
potřeba zažádat o přestoupení ze sboru, ve kterém byla manželka členkou před tím, že?
Je to tak a já stále ještě nejsem členkou sboru na Smíchově. Důvod je ten, že jsem zatím
chtěla zůstat členkou v soběslavském sboru, kde jsem vyrůstala, a plánovala jsem, že
tam budu také platit salár, až budu mít stálý příjem, což už teď nastalo. Zvažovala
jsem to proto, že sbor na tom finančně není úplně dobře, tak jsem je takto chtěla
finančně podporovat. Budu se muset tento rok rozhodnout, jestli to tak skutečně
udělám, nebo ne.
Rozhodnutí pro budoucnost. Jak vlastně vidíš svou budoucnost, Sáro Klačko, za deset
let? Máš nějaký sen, ke kterému bys chtěla směřovat?
Určitě vím, že třeba za deset let bych už chtěla mít rodinu o více než dvou členech.
Jinak ale vůbec neumím říct, co bude za deset let, protože mám to požehnání, že mě
velice moc věcí baví. Šest let jsem studovala právo, které mě moc bavilo, teď jsem
začala dělat fundraising, který mě taky hodně baví. Kde se ale cítím nejlépe, je tanec,
pohyb a práce s tělem, takže k tomu chci do budoucna směřovat. Ráda bych jednou
měla nějaký prostor pro tanec, ve kterém bych mohla sdílet to, co jsem se naučila,
vyzkoumala a co mi obohatilo život. Když se člověk hýbe a je mu dobře v jeho těle,
tak je spousta věcí lepších a život je tak nějak plnější. Zdá se mi čím dál důležitější
v dnešní internetové době, kdy nám k jedné ruce téměř přirostl chytrý mobil, zase
se učit hledat cestu sama k sobě a umět se napojit na své tělo a jen být v přítomnosti.
Ptala se Ester Kopecká
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Stromy umírají vstoje…

…a nemohou promluvit. Jen těžce a bolestně vzdychnou. Proč umíráme? Pro
lidskou omezenost, bezcitnost, surovost, neúctu k přírodě. Se stromy padne i vše
živé, co s ním žilo – hmyz, umně a láskyplně postavená ptačí hnízda, plná rodiči
opatrovaných vajíček, z nichž se už nevylíhnou ptáčata. Strom neposkytne své květy
včelám, přestane čistit námi zničený vzduch, nenabídne stín.
Právem odsuzujeme ničení deštných pralesů. Jsme my lepší? „Náš“ strom není
jediným zničeným stromem na Smíchově (viz stromy v ulici Kováků). Ušetřili jej
i ti, kteří stavěli náš kostel, stál s námi již nejméně 100 let, tichý, statečný, pevný,
sloužící. Pak přišli „lidé“ a za vše mu bolestně, bezcitně uřezali kořeny. Vzali mu
život. Aby sami mohli chodit po bezvadně rovném chodníku. Způsobili zlo. V Písmu
je na několika místech napsáno, že ke zlu nesmíme mlčet. Je řada míst, kam se lze
obrátit. Udělají to představitelé našeho sboru? Co nejdříve? Aby na zem nepadaly
další bezbranné stromy!
Libuše Masarová
Poznámka: „Náš“ strom byl topol černý. Dorůstá až do výše 30 metrů a má srdčité
listy. Na jaře kvete velkými samčími a samičími jehnědami. Semena obalená bílým
chmýřím roznáší vítr, klíčivost mají pouhých 14 dní. (Připravil br. Václav Vlček)

Sborová brigáda 16.5.2020
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Ze žumpy dějin
I když nás od války s hitlerovským Německem dělí přes tři čtvrtě století,
přežívá stále jakási fascinace nacismem, jež čas od času vydáví nějaký smrdutý
produkt – jako když před 20 lety vyšel v pečlivé vazbě Adolfův Mein Kampf:
prý pro odborné zkoumání, ovšem se vší nacistickou emblematikou. Pachatel
nakladatel Michal Zítek byl za to několikrát odsouzen, až ho nakonec, když
už po kauze ani pes neštěkl, v tichosti Nejvyšší soud zprostil viny. Podobně
dopadlo vydání Hitlerových projevů v roce 2014, i když za propagaci nacismu
hrozí až 10 let vězení. Co se pak divit, když si nakladatelství Naše vojsko
přivydělává tričky a hrníčky s portréty Hitlera nebo Heydricha (copak je,
krucinál, Naše vojsko soukromá firmička? Co na to ministr obrany nebo
vrchní hradní velitel?). To se pak není co divit, když se šéf nakladatelství
Emerich Drtina vymluví, že nepropaguje nacismus, nýbrž dělá byznys – vždyť
to by měla být přitěžující okolnost! A zakončí výrokem opravdu mocným:
„Nechceme být jako za socialismu. Myslím, že dnes jsme v demokracii, kde
můžeme cokoliv.“ (LN 3. 6.)
jh

Minipodčárník o hrdých klasech
Na pšeničném poli stály skoro všechny klasy skloněné k zemi. Jen některé
z nich byly pěkně vzpřímené a hrdě se dívaly na nebe a na kolemjdoucí
vesničany s jejich ženami.
„My jsme ty nejlepší,“ vychloubaly se. „My se nehrbíme jako otroci, my jsme
totiž nad všechno povznesené a jsme pány situace.“ Ale vítr, který zná život
lépe než ostatní, se ušklíbl: „Bodejť by se nedržely tak zpříma… když jsou
prázdné!“
(Ze sbírky Bruna Ferrera „Další příběhy pro potěchu duše“ vybrala Libuše
Masarová)
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