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„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás “
1. Janova 4,19

Ježíš shrnul celý zákon do dvojpřikázání lásky k Bohu a
k bližnímu. Je možné toto přikázání sjednotit a převést
na společný jmenovatel?
Autor  listu  Janova  v různých  variacích  říká,  že  máme
jeden druhého milovat,  protože Bůh první miloval nás.
Bůh  první  slovo  má,  zpíváme  v jedné  písni.  Přikázání
Kristovo je nové – ne proto, že by žádalo něco nového,
ale  protože  to  už  není  jen  přikázání,  ale  předně
obdarování. Láska už není jen idea, ale stala se v Kristu
skutečností. Bůh nás miloval a my jsme pozváni k tomu,
abychom jeho lásku přijali  a dávali  ji  dál.  Je to vlastně
dvojjediné přikázání. Je nakonec jen jedna láska.

Ale stejně důležité – ve zmíněné písni i v lásce – je také
to, že Bůh má slovo poslední. Kristus je nejen Alfa, ale i
Omega,  počátek  i  konec.  Abychom  se  odvážili
dobrodružství  lásky, k tomu nás Bůh jen nepředchází  a
neobdarovává, ale také slibuje, že nám vynahradí, oč na
cestě  lásky  přijdeme.  Naši  lásku  drží
víra, ale potřebuje i naději.
                                                                     K. Šimr









Návrh nového vstupu na farskou zahradu

Po několika letech se nám ozval architekt David Vávra a
poslal nám návrh, ideu, vrat, kterými se přichází k faře.
Dominují jim velká řecká písmena Alfa a Omega, svědčící
o Kristu jako o tom, který je první i poslední, počátek i
konec.  Křídla  jsou  vyplněna  lištami,  které  odlišným
natočením vytváří iluzi oblouku. A sloupy, na nichž jsou
vrata  upevněna,  jsou  zakončeny  lucernami  s  nočním
osvětlením, které budou vyrobeny – podobně jako kříž –
ze spékaného skla. Vytvoří je autor projektu.

Staršovstvo  při  svém  jednání  projekt  podpořilo.  V
současnosti  se  zpracovává  rozpočet,  který  vzhledem k
náročnosti provedení a rostoucím cenám, jistě nebude
nízký.  Přesto  smysl  investici  dává  možnost  nejen
kultivovat  veřejný  prostor,  ale  především  formou
uměleckého  vyjádření  vydat  svědectví  o  obsahu
křesťanské  víry  a  oslovit  přicházející  a  kolemjdoucí.  O
vývoji projektu vás budeme dále informovat.
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