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Přímluvce,
Duch svatý,
kterého pošle Otec
ve jménu mém,
ten vás naučí
všemu
a připomene vám
všecko,
co jsem vám řekl.

Jan 14,26

Pavel Rejchrt

Daleké světlo

olej na plátně 1 998



Zamyšlení k Nanebevzetí Páně

Ježíš řekl učedníkům: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Sa
mařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich
zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli
k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém
rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?“

Skutky 1,811a

Ježíš byl vzat do Boží slávy – pozvednut, vyzdvižen. Této zvěsti nikdy nepo-
rozumíme zcela, pakliže v tom, který vystupuje na nebesa, nezahlédneme
téhož, o němž vyznáváme, že si o velikonocích prošel nefalšovaným peklem.
K tomuto terči lidské nevole a zvůle, se Bůh přiznal v příběhu vzkříšení. A co
víc: z míst pod lidskou spodinou ho vyzdvihl a postavil po své pravici. Přesně
podle oblíbeného rčení mistra z Nazaretu: „Poslední budou prvními“.

Není divu, že zraky učedníků se tehdy obrátily vzhůru. Vždyť aspoň občas
pozvednout hlavu k nebi přeci člověka odlišuje (mimo jiné) od ostatního tvor-
stva. Pisatel Skutků apoštolských nám dává na srozuměnou, že učedníkům byl
v té chvíli nablízku Boží svět: „Hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu“.
Tam, kde člověk vyhledává vrchních věcí, kde „o svrchní pečuje“ (Ko 3,2), tam
se zároveň i samo „nebe“ snižuje. Tam se sklání k člověku a dává zrod požeh-
nanému průsečíku obou pohybů: od člověka k Bohu, od Boha k člověku. Tam
se svět Boží protíná se světem lidským. Co jiného budou později znamenat
Letnice, kdy byl seslán Duch svatý, než že svět Boží, svět jeho Ducha vstupuje
a vlamuje se do našeho bytí? Že obojí může být a má být sceleno v jedno?

Jak zvláštně proto v tomto okamžiku souhry „nebes ze zemí“ působí slova
Božích poslů. Jak neandělská je řeč andělů: „Muži z Galileje, co tu stoj íte a
hledíte k nebi?“ Proč ta „neomalenost“? Protože není dobré jen donekonečna
přešlapovat na místě a (na)zírat. Jistě, zvednout oči nad to, co se nám vnucuje
jako jediná možnost, nikdy není na škodu. Avšak pouze proto, aby to dobře
nasměrovalo vůli k činu hic et nunc. Ona totiž i Kristova vláda se uskutečňuje
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zde a nyní – na této zemi, v tomto světě. Království Boží není z tohoto světa –
a přesto je pro tento svět. Pusťte se tedy do díla a „buďte mi svědky … až na
sám konec země“. A svým pozemským bytím a konáním i vy dávejte průchod
světu Božímu do světa lidí.

Dalibor Antalík, farář

Oznámení

Svatodušní svátky, na památku seslání Ducha svatého, oslavíme v neděli 4.
června při bohoslužbách společnou Večeří Páně a budou pokřtěni čtyři
dospělí, kteří se ke křtu připravovali u sestry farářky Lýdie Mamulové od
poloviny loňského roku. Odpoledne se setká starší generace kolem stolu se
společnou Večeří Páně, občerstvením a rozhovorem.

Při výročním shromáždění byla nově zvolena polovina členů staršovstva,
protože osmi členůn vypršelo volební období. Při bohoslužbách 25. června
složí noví členové slib do rukou seniorátní kurátorky Zdeňky Skuhrové. Kázat
bude bratr senior Roman Mazur a vykoná řádnou vizitaci našeho sboru.

Po bohoslužbách připravujeme společný oběd.

Nyní jsou U Salvátora presbytery/kami tito členové/ky sboru:

Pavel Janeček (zvolen 30. 3 . 2014) – kurátor; Jana Cejpová (zvolena 2. 4.
2017) - zástupkyně kurátora; Bednář Michal (zv. 30. 3 . 2014); Bělorová Jitka
(zv. 2. 4. 2017); Brandner Meret (zv. 2. 4. 2017); Čáp Jiří (zv. 2. 4. 2017);
Čejka Michal (zv. 2. 4. 2017); Havlíčková Martina (zv. 2. 4. 2017); Knoppová
Jana (zv. 30. 3 . 2014); Kočnarová Naďa (zv. 30. 3 . 2014); Kučera Dušan (zv.
30. 3 . 2014); Kučera Jan (zv. 2. 4. 2017); Petr Stránský (zv. 30. 3 . 2014);
Martina Šrubařová (zv. 30. 3 . 2014); Urban Pavel (zv. 2. 4. 2017); Voverková
Helena (zv. 30. 3 . 2014 jako náhradnice, od března 2017 za Jana Pičmana).
Náhradníky jsou: Lukeš Jana, Hajtmanová Lucie, Přecechtělová Milena, Kapic
Šimon.

Bratr farář Tomáš Trusina nastoupí jako první salvátorský farář už letos
od 1 . září. Zatím do 31.8.2018 to bude na půl úvazku; od 1.9.2018 na úvazek celý.



Kontakty: farář Dalibor Antalík: 731 733 577, dalibor.antalik@ff.cuni.cz;
farářka Lýdie Mamulová: 603 525 431 , lydiem@atlas.cz; kurátor Pavel
Janeček: 603 260 1 73, janecek7@seznam.cz; Kancelář: 222 31 3 884 –
salvator@evangnet.cz; Jana Knoppová, sborová sestra a pokladnice: 731 1 73
925; Helena Voverková, koordinátorka pronájmů kostela: 731 620 239

Návštěvní hodiny v kostele úterý od 9:00 do 1 2:00 a čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00.
Lze domluvit návštěvu do rodiny nebo do nemocnice.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 Staré město, Praha 1 , Salvátorská
1 045/1 , 1 1 0 00 Praha 1 , IČ: 45701 81 4. Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné.

Připravila L. Mamulová, technická redakce a sazba v programu SCRIBUS opensource JaM.

http://salvator.evangnet.cz

Srdečně vás zveme na sváteční bohoslužby U Salvátora

Neděle 21 . května – bohoslužby 9.30, káže DaliborAntalík
Neděle 28. května – bohoslužby 9.30, káže Tomáš Trusina
NEDĚLE SVATODUŠNÍ 4. června - bohoslužby 9.30 se křty dospělých

a Večeří Páně, káže Lýdie Mamulová
– bohoslužby v 1 5.00 kolem stolu s Večeří Páně,

zejména pro starší osoby, káže Lýdie Mamulová
Neděle 11 . června – bohoslužby 9.30 s konfirmací, sloužíVojen

Syrovátka a DaliborAntalík

Neděle 1 8. června – bohoslužby 9.30 se křtem dítěte, káže D. Antalík
Neděle 25. června – bohoslužby 9.30 se sl ibem staršovstva a křtem
dítěte, slouží senior Roman Mazur a Lýdie Mamulová

Bohoslužby o prázdninách: Neděle 2.7. - L. Mamulová; 9.7. - D. Antalík;
1 6.7. - D. Antalík; 23.7. - L. Mamulová; 30.7. - L. Mamulová; 6.8. –
D. Antalík; 1 3.8. - host; 20.8. - host; 27.8. - L. Mamulová; 3.9. - T. Trusina

POVÍDÁNÍ O SÝRII : Zveme vás na ekklésii do našeho kostela
24.5.201 7 v 1 8.30. Setkáme se s profesorem na odpočinku, uprchlíkem.
Představí Sýri i před válečným konfl iktem, jak si j i zachoval ve svých vzpo-
mínkách. Promluví k nám česky, neboť kdysi v Praze studoval. Doprovodí ho
Eva Křivohlávková, která projekt Diakonie ČCE - DOMA v Praze realizuje.




