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SVATODUŠNÍ LIST

Dát se vést sobectvím znamená smrt,
dát se vést Duchem je život a pokoj.

Epištola Římanům 8,511



SLOVO FARÁŘKY

Dar Ducha proměňuje přístup člověka k životu. Na rozdíl od běžného
lidského soustředění na sebe sama, přichází v Božím Duchu k člověku

dobrý život sám od sebe a s ním i pokoj. Člověk bez Božího Ducha dělá jen
to, co chce sám, uskutečňuje své potřeby, představy, ideály, své nadání a usi
luje o život podle svých představ nebo slovy apoštola tíhne k tomu, co je tě
lesné. Soustředění na sebe je projev tělesnosti, stvořenosti. K této tělesnosti
patří i naše duše. Tělesností míní apoštol odvrácení se od Boha a spoléhání na
sebe. Někteří lidé prohlašují, já spoléhám jen sám na sebe, já se nikoho o nic
neprosím, já od nikoho nic nechci. Takovéto prohlášení znamená, že ani od
Boha nic nepotřebuji a také nechci.

Vy však nejste živi ze své síly, připomíná apoštol, tedy vy křesťané. Křesťan
ví, poznal, že na svůj život nestačí, že nedokáže zajistit, zachránit sebe ani své
drahé a proto se odevzdal Kristu. Jen pro nás bývá těžké své odevzdání také žít.

Apoštol o působení Ducha svatého v našem nitru mluví jako o nesobecko
sti. Sobectví máme většinou spojeno s milosrdenstvím vůči druhým lidem.
Jistě to stále platí. Ale v přijetí daru Ducha do svého rozhodování a života
vystupuje do popředí i nesobeckost vůči své vlastní duši. Můžeme přestat se
stálým sebe umravňováním, sebeobviňováním, sebe omlouváním, sebe pohr
dáním, protože nechat se vést Duchem je život a pokoj. Nejen záliba
v sobě je sobectvím, ale každé soustředění na sebe jako sebeponi
žování a zakomplexovanost je sobectvím.

Bůh člověka miluje, tak, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v ně
ho věří, nezahynul, ale měl život věčný. V Božích očích máme velkou cenu
a nemusíme se bát o svůj život.

Lýdie Mamulová
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24. KVĚTNA 2015 JE SVATODUŠNÍ NEDĚLE
součástí slavnostních bohoslužeb s vysluhováním Večeře Páně bude

KONFIRMACE MLADÝCH ČLENŮ SBORU
Po bohoslužbách jsme

všichni zváni ke společnému rozhovoru a pohoštění
na galerii a terase našeho kostela.
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Svátky nebo dovolená?

Vybavují se mi překvapení, jež
na mě v Radotíně čekala jako

na faráře přicházejícího z venkova do
Prahy. Nejprve se ukázalo, že za
hrádkářskochatařský cyklus se v pod
statě kryje se zemědělským a zájem
dospělých o sborový život v týdnu od
jara do Díkčinění utichal. Zažil jsem
i sbor, kde se na žádné prázdniny ne
hrálo. Další překvapení mi připravily
první svátky, kdy se najednou členo
vé sboru začali omlouvat, že musí
zkrátka ven. Byl jsem do té doby
zvyklý, že bohoslužby o Božím hodu
bývají vrchol církevního roku a kostel
plný, ale ono najednou nic moc.
Někdy jsem postrádal právě ty, kteří
jinak mívali zvláštní nároky na mou
farářskou práci.

Zdálo se mi, že jsem s tímto velko
městským způsobem života již smí
řený, ale o letošních Velikonocích na
mě u Salvátora padl v neděli veliko
noční smutek. Přicházím, abych zažil
sílu vzájemného povzbuzení, ale ně
jak se mi to nedaří. Účast není oprav
du z těch největších, z kůru žádný
sbor nezazpívá, a přitom všechno
zvěstování směřuje k Vzkříšení jako
největšímu tajemství naší víry. Vra
cím se z bohoslužeb pěšky „cestou
králů“ po Karlově mostě a davy

lačných turistů se mi nabízejí v odpo
věď na lehký pocit prázdnoty. Jak te
dy vlastně mám prožít duchovní
spojení s vlastním sborem? Zlí jazy
kové předpovídají, že až bude i Velký
pátek státním svátkem, budou měst
ské kostely ještě osiřelejší.

Byl bych pokrytec, kdybych nepři
znal, že jsem chalupář, který jednou
měsíčně odjede do své dílny. Nevím,
jak bych se choval, kdyby manželka
nebyla aktivní farářkou. Vlastně si
život v Praze bez úniku do přírody
nedovedu představit. Patřím k české
společnosti, jež miluje své úniky
z měst na venkov. Odpověď nemám.

Přiznejme si ale, že svátky ve vlast
ním domovském sboru centrem naší
zbožnosti nejsou. U Salvátora je po
dobné zjištění o to smutnější, že se
scházíme v původně luterském koste
le. Podle této tradice je ovšem rytmus
celého života vázán na události cír
kevního roku. Aby si mladí i staří
uvědomovali skutečnosti, které
přesahují okamžitý zájem rodiny.

Přiznejme si, že
svátky ve vlastním
domovském sboru

centrem naší zbožnosti
nejsou.
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Existuje řešení? Jedno vzniká
spontánně. Jako mají katolíci v sobo
tu mše „s nedělní platností“, u nás se
vyvinuly nešpory týden před hlavní
mi svátky jako bohoslužby „s plat
ností Božího hodu“. Náš pěvecký
sbor zazní plnou silou – a zpívá
písně, které jinak patří k liturgii
Večeře Páně. Ta se pak bude konat
o týden později. Až budeme zase
jinde. A vydáme se do svých koste
lů místně příslušných k našim re
kreačním nemovitostem.

Myslím, že někde hluboko uvnitř
tímto dilematem trpíme. Zařaďme do
bohoslužeb i přímluvy za místa, na

nichž se právě nacházejí ti, jež ve
sváteční chvíli postrádáme. Pěkně
jmenovitě. Ať zní litanie míst, kde
mimo Prahu pobýváme, přímluvy za
sbory, do nichž o svátcích půjdeme.

Také ať odsud zní přímluvy smě
rem k nám do Prahy. Ať odsud prou
dí životní inspirace, kterou máme
sklon si cestou po dálnici někde na
půl cesty zakonzervovat na příští od
jezdy a přehodit výhybku směrem
k velkoměstskému stereotypu. Hle
dejme způsob, jak propojit naše
prožitky „tam“ i „tady“ a může to
být krok k obnově našeho duchovní
ho společenství.

Jan Mamula

HUSOVSKÉ SLAVNOSTI
2015
V letošním roce si připomínáme výročí

600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Z celocírkevní pozvánky vyjímám:
„Je pravda, že od smrti mistra Jana

Husa se mnoho věcí událo a změnilo.
Tím, že se Hus umístil v první desítce
největších z Čechů (podle ankety
uspořádané Českou televizí v roce 2005),
se však potvrdilo, že jeho postoje
a zásady nejsou tak docela zastaralé a překonané. Zveme vás v červenci
do Prahy a v jiných termínech ke slavnostem v regionech.“

(lý) www.ecirkev.cz
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OZNÁMENÍ
Svatodušní sbírka na Diakonii

Celocírkevní svatodušní sbírka je určena na Diakonii ČCE. Správní rada
Diakonie ve shodě se synodní radou ČCE rozhodla, že letošní sbírka bude pří
spěvkem na projekty střediska DČCE ve Dvoře Králové a střediska Západní
Čechy domov Radost.

Naš farář odchází
Bratr farář Pavel Dvořáček nepřijal povolání staršovstva k opakované

volbě a z našeho sboru odchází. Jeho služba končí 30. září 2015. Děkujeme
mu za všechnu práci pro sbor, za humor, který mezi nás vnášel, za přátel
ství i spolupráci a zejména za službu Božího slova.

Hledáme nového
Staršovstvo nyní hledá nového prvního faráře. Oslovilo několik farářů

a dva z nich přijali pozvání kázat v našem sboru. Jsou to Petr Gallus a Ondřej
Kolář. Staršovstvo také uveřejnilo na evangelickém portálu Evangnet.cz inze
rát, ve kterém oznamuje, že hledá kandidáty na místo prvního faráře/farářky na
plný úvazek, s možným nástupem k 1.11.2015 nebo podle dohody.
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BOHOSLUŽBY
24.5.2015 9:30 Bohoslužby s konfirmací Pavel Dvořáček

a vysluhováním Večeře Páně Lýdie Mamulová
31.5.2015 9:30 Bohoslužby a rozhovor Ondřej Kolář

s kazatelem na galerii kostela
15:00 Svatodušní setkání seniorů Pavel Dvořáček

7.6.2015 9:30 Bohoslužby Pavel Dvořáček
14.6.2015 9:30 Bohoslužby a rozhovor Petr Gallus

s kazatelem na galerii kostela
21.6.2015 9:30 Bohoslužby Pavel Dvořáček
28.6.2015 9:30 Bohoslužby Lýdie Mamulová

Malíř podivín
Říkalo se o něm, že je podivín. Čas od času přicházel

na mořský břeh, postavil stojan, díval se k obzoru, kde
moře splývalo s oblohou a začínaly dálky, a maloval.

Ale na obraze nebylo moře. Nebyly na něm ani lodě
a mořští ptáci. Malíř maloval rybník, ve kterém se
koupalo slunce a plula po něm bílá oblaka a cestu
loukami do lesů doprovázely švestky. Na obraze zpívali
ptáci a hučely včely. Obilí v letním teple praskalo, jak
zrálo, a meze voněly mateřídouškou.

U malíře se zastavil chlapec a díval se.
"Pane," oslovil malíře, "moře je přece velikánské a vy

ho malujete prťavé."
"Nemaluju moře," řekl malíř.
"A proč malujete něco, co není?"
"Ta krajina je."
Kluk zavrtěl hlavou: "Není. Tady je jen moře."
"Ta krajina je právě za tím mořem." řekl malíř a díval se k obzoru.
Viděl za obzor, za moře, až domů.

Pohádku napsal Zbyněk Malinský
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NOC KOSTELŮ U SALVÁTORA v pátek 29. května
Každoroční slavnosti budou probíhat i v našem kostele.
18:30 19:00 Koncert  Jakub Dvořáček a Jan Keller »»»

klavír a violoncello
19:30 20:00 Koncert  Salvátorský pěvecký sbor »»»
20:30 21:00 Varhanní koncert »»»

Salvátorské varhany jsou vzácnou replikou
bachovských varhan.

21:30 22:00 Koncert kapely Svatopluk »»»
Rocková skupina hrající písně undergroundového faráře
a písničkáře Svatopluka Karáska.

Občerstvení »»» Prezentace obchůdku Fair trade »»» Prohlídka chrámu
V přestávkách mezi koncerty možnost zhlédnout salvátorské terasy a zvony. »»»

Kontakt:
kancelář: 222 313 884

salvator@evangnet.cz
fara: 222 315 052
farář P. Dvořáček: 775 691 050

pavel.dvoracek@evangnet.cz
farářka L. Mamulová: 603 525 431

lydiem@atlas.cz
kurátor P. Janeček: 603 260 173
sborová sestra: 731 173 925
pokladník: 731 173 925

Návštěvní hodiny v kostele:
úterý od 9:00 do 12:00
čtvrtek od 16:00 do 19:00
Na návštěvě do rodiny nebo do

nemocnice se můžete domluvit v
kanceláři, telefonicky nebo osobně s

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1  Staré město
Praha 1, Salvátorská 1045/1, 110 00 Praha 1, IČ: 45701814

Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. Technická redakce a sazba v programu SCRIBUS opensource JaM.
http://salvator.evangnet.cz




