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V nikom jiném není spásy,
není pod nebem jiného jména
zjeveného lidem…

V nikom jiném není spásy…
…není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4,12)
Takhle nám to připomíná vyznání na stropě salvátorského chrámu, ba i sám název, jímž
označujeme kostel a sbor. Je dobré si to připomenout právě na cestě k Velikonocům. Tam
totiž, v příběhu Ježíšova kříže, utrpení, smrti – a především v jitře prvního dne po sobotě
– se Ježíšův příběh završil jako příběh spásy. Záchrany. Vysvobození. Odpuštění. Nečekané Boží blízkosti i pomoci pro člověka. Daru naděje a otevřené budoucnosti i tváří v
tvář smrti. Mnoho vrstev má to přebohaté biblické slovo „spása“. A k biblickému vyznání
patří, že tento přebohatý mnohovrstevnatý dar vždy přináší příběh jednoho konkrétního
svědka. Nepotkává nás to jako neurčitá mlhovina, ale jako konkrétní příběh člověka z
masa a kostí, jehož Bůh k tomu pověřil.
Když to apoštolé vyznávají, stojí ve zvláštní pozici: jsou vyslýcháni jako narušitelé náboženských pořádků. O to provokativněji zní jejich „není“, non est: Spása nás lidi nepotkává
v podobě národních vůdců, kteří si na spasitele hrají, ani jako zázračná pilulka, ba dokonce ani v podobě církevní instituce. S důvěrou se smíme svěřit tomu, jehož Hospodin
poslal a jehož lidé, nábožensky založení, sebejistě odmítli.
V letošním postě a o Velikonocích nám ten neskladný dar spásy připomíná příběh soudce
Samsona. Nazorejského, který překračuje hranice rezignace a bezútěšnosti a má být cele
oddán službě vysvobození. Naslouchejme mu s důvěrou, že v něčem prošlapal cestu spasiteli Ježíši a že co se jemu nezdařilo, Ježíš v plnosti završil.
Tomáš Trusina, farář

Pozvání k velikonočním shromážděním
Květná neděle 14. 4. 9,30 Bohoslužby
vede br. farář Tomáš Trusina
Velikonoční nešpory 14. 4. 19,00
Zpívá salvátorský pěvecký sbor a káže br.
farář Dalibor Antalík
Zelený čtvrtek Setkání ve věži 18,30
Společenství kolem sederové večeře.

Velký Pátek 19. 4. 9,30 bohoslužby s večeří Páně vede br. farář Dalibor Antalík
Velký Pátek 19. 4. 19,00 Parapašije
Pašijová hra podle Parabible, tedy aktuální
parafráze evangelijních příběhů
Hod Boží velikonoční 21. 4. 9,30 bohoslužby s večeří Páně vede T. Trusina
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Rozhovor
s Jirkou Jandovským
Do našeho sboru chodí tolik zajímavých lidí, a my vlastně mnohdy o sobě moc nevíme. Pro
toto číslo jsme oslovili Jiřího Jandovského
V jaké rodině jsi vyrůstal? Vedli tě rodiče
k víře?
Vyrůstal jsem v rodině, která se nehlásila
k žádné konfesi, vedení k víře „o tom nemůže být ani řeči“. Se sestrou jsme žili v dosti traumatickém rodinném prostředí, kde
po nekonečných letech gradujícího válčení
se rodiče konečně rozvedli…
Kde jsi nakonec zakotvil? Byl ti někdo
vzorem?
Už tehdy vyplynulo, že rodiče věřili v to své,
diktované vnitřním i vnějším přesvědčením. Měl jsem štěstí, že v mém náctiletém
věku jsem se potkal s mužem víry. z rozhovorů s ním mi Pán Bůh podával minimálně prst a po té se mně otevřely dveře do
církevního prostředí. Otevřela je sestra mé
dávné kamarádky. Měl jsem zájem o muziku (polská beatová mše). Po několika letech a potkávání na Barrandově s přemýšlivým katolíkem se mně začal otevírat dosti
jiný pohled na římské katolictví. Vyústilo to
v konverzi.

Jirko, zajímalo by mě, kdy ses setkal s vírou. Bylo to v dětství nebo až v dospělosti?
Externí kontakt s vírou byl dětskýma
očima, kdy jsem pobýval občas u jihočeských tet, které byly praktikující katoličky.
Již tehdy jsem pln osvíceneckého zápalu se
snažil jim sejmout šupiny z očí, evangelizovat jistotou, že žádný z kosmonautů na Můžu se tě zeptat na tvou práci a rodinu?
Boha nenarazil. Tetami to nijak neotřáslo, Jsem tzv. umělecký štukatér, v mé praxi na
dál chodily na mši.
Barrandově se z toho rodí dekorace pro na3

táčení ﬁlmů. V naší dílně, možná v mém podání, nemá evangelium na růžích ustláno,
i tak se snažím víru prakticky aplikovat
a dělit se o ní. Pomlčím o nezdarech na poli
osobních projevů (mea culpa, jsem rozvedený).

dovednosti a schopnosti v lidské různosti
vést k souznícímu společenství. Být pro
všechny a přitom zůstat věrný evangeliu,
vzít na sebe odpovědnosti všeho druhu. Iniciovat „hlad“ po vnitřní spirituální obnově
sboru, jít ke kořenům a podstatě křesťanské víry.

Jak jsi našel cestu do Salvátora?
Je to spojeno se známostí, ona je z ČCE.
A tak jsem začal dělit své nedělní bohoslužby. Při jedné salvátorské neděli jsem
potkal faráře P. Dvořáčka, s kterým jsem si
rozuměl. A začal jsem se objevovat častěji
u Salvátora. Nalezl jsem zde hned několik
přátelství, kterých si považuji.

Co by sis přál aneb máš nějakou radu,
aby naše lavice se v kostele zaplnily?
Ve více farnostech a sborech se opakovaně
pořádají Alfa kurzy, které mimo vlastní záměr oslovit plaché zvenčí zároveň prověří
spolupráci farní rodiny, sboru… Občas slýchám, že u evangelíků není čeho se chytit.
Pro mě to tkví v liturgii, když mj. bohoslužby působí jak pásmo hudby a slova…
Potřebují odklerikalizovat, přinést aktivní
zapojení všech účastníků. Jak kdo to vidí.
Ale za sebe bych spíše viděl svízel při zvaní
nových lidí do společenství ve vyšším věkovém průměru („sám ho kazím“). Při
všech přednostech farářů stěží lze čekat,
že vykouzlí přírůstky mezi mladou generací, pakliže v rodinách nebude inspirativním (dobrým pokušením) duch Páně. Nevázaný až tolik na zážitkovost, zábavnost.
Přimlouval bych se za lokální vícegenerační seminář...

Jak prožíváš přítomný čas salvátorského
společenství?
Jsem stále v pozici angažovaného „nestraníka“. Jsem členem sboru, ale neznamená to, že jsem konvertoval k evangelictví. Nacházím zde více pěkných vztahů,
samí slušní lidé, jen mně připadne, že spiritualita je spíše mdlá (Zj 3,15–17). Stále na
mě celek nepůsobí co by jednota v různosti.
A jen na okraj, překvapí, jakou až měrou
jsou v neděli účastni ti, co jinak do farní
(sborové) rodiny nevchází.

…a bratři faráři?
Oba naší faráři jsou nesporně obdarováni Děkuji za rozhovor
Pánem Bohem ve výbavě jakési duchovní
připravila Naďa Kočnarová
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Zpráva staršovstva pro výroční sborové shromáždění v neděli 31. 3.
Do r. 2018 vstoupil salvátorský sbor se
třemi kazateli, třemi varhaníky, učitelkami
NŠ, dvěma pracovnicemi ve sborové kanceláři a mnoha dalšími dobrovolnými spolupracovníky.
K viditelným změnám r. 2018 patřilo, že
na jaře skončil službu kurátora br. Pavel Janeček. Za jeho pracovitost a nasazení jsme
mu poděkovali. Kurátorkou byla (po předchozím jednoznačném průzkumu ve staršovstvu) zvolena Jana Cejpová.
V srpnu se přistěhoval farář Tomáš Trusina
s rodinou a od září se ujal práce na plný úvazek. Zároveň v té době skončilo funkční období sestry Lydie Mamulové. Od září pracují v našem sboru Trusina na plný úvazek
a Dalibor Antalík na 0,75 úvazku. V práci se
víceméně pravidelně střídají, Dalibor Antalík se věnuje naplno mládeži, kdežto T.
Trusina účastnicím kočárkárny a konﬁrmandům, sborovému webu a nezbytným
administrativním povinnostem. Sestře Lýdii Mamulové jsme za službu u Salvátora
poděkovali v neděli 16.9. a tutéž neděli proběhla instalace nastoupivšího kazatele.
Při bohoslužbách respektujeme svobodu
kazatele volit si biblický text k výkladu dle
vlastního uvážení, ale několikrát během
roku chceme spolupracovat na souvislém
výkladu biblického poselství. V loňském
roce jsme se takto soustavně věnovali závěru evangelia podle Matouše během post-

ního a povelikonočního období a od září do
adventu jsme sledovali příběh praotce Jákoba.
Sbor též přijal za své pravidelné vysluhování večeře Páně. Soudě dle reakcí účastníků to prohlubuje vnímání této svátosti
i povědomí o sborovém společenství. Čtyřikrát během roku se konaly bohoslužby, zaměřené na děti. Znamená to hledat formy,
jak dětem umožnit kreativně objevovat, oč
v biblickém poselství jde. Důležité je, že
s těmito bohoslužbami počítají i rodiny,
které jsou sborovému centru vzdálenější,
a také, že si po nich uděláme čas na další
společný program. Přípravy se účastní obětavé spolupracovnice z řad učitelek NŠ.
Křtem jsme v r. 2018 posloužili pěti dětem. Vždy se konala příprava, jejíž rozsah
byl přizpůsoben potřebám a možnostem té
které rodiny.
Po celý rok běžela kočárkárna pro rodiny
s nejmenšími dětmi. Okruh zájemců je poměrně velký, nicméně jsme se málokdy
sešli v počtu přesahujícím dvě maminky
s dětmi.
Děti se scházely pravidelně v pondělí, některé přijely na jarní a podzimní víkendovku spolu s benešovskými a sedleckoprčickými. Společných příprav – jednou za
měsíc v sobotu odpoledne střídavě v Soběhrdech, Benešově, Sedleci Prčici a Praze –
se účastnilo celkem 5 konﬁrmandů.
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S úterní kavárničkou počítá pravidelně 8
– 9 účastníků, ale účastní se občas dalších
3–5 lidí. Mimo zpívání ze Svítáku jsme probírali modlitbu Páně, od podzimu jsou výklady zaměřeny na nábožensví v okolí starověkého Izraele a eseje T. Snydera o výzvách současné společenské situace.
Biblické pro dospělé navštěvuje okruh asi
20 lidí. V loňském roce jsme postupně probrali Kázání na hoře (Matouš 5 – 7), knihu
proroka Amose a list Jakubův. Vedle výkladů se do rozhovoru zapojuje stále víc
účastníků, jejichž reakce a otázky spoluvytvářejí živý rozhovor o porozumění bibli
i aktuálních problémech vlastní víry.
Mládež se scházela do prázdnin dvakrát
měsíčně, od podzimu jednou za měsíc v sobotu. O prázninách se na týdenním pobytu
v Hradišti, kde mládež s D. Antalíkem připravovala příští cyklus táborů pro děti, vystřídalo cca 15 mládežníků.
Pastorace probíhá dle potřeby, osvědčuje
se spolupráce s Křesťanskou službou. Pastorační povahu mají i mnohé katechetické
rozhovory s těmi, kdo se připravují ke křtu,
svatbě či obnově křtu.
Kazatelé se scházejí k pravidelným konzultacím buď spolu, nebo s kurátorkou
a místokurátorem, spolupracují s farní
kanceláří, účastní se setkání HTK, Křesťanské služby a učitelek NŠ a v nezbytných
případech podílejí se na administraci.
Poměrně dost času zabírá aktualizace
webových stránek, ale vzhledem k jejich

návštěvnosti (zájem je např. o kázání) to
má jistě smysl.
Oba dva kazatelé mají další pracovní
úvazky – T. Trusina v nakladatelství EMAN
(které mj. vydává časopis Protestant) a D.
Antalík na FF UK. Je třeba též vděčně
zmínit podporu našeho předchůdce Sváti
Karáska.
Staršovstvo pracuje vynalézavě a spolehlivě, osvědčuje se práce v komisích. Spolupráce s kazateli má neformální a přátelskou
podobu, jednotliví členové jsou oporou ve
chvíli, kdy se nastupující kazatel potřebuje
rychle zorientovat. Kolik sester a bratří
je aktivně zapojeno do větších i menších
úkolů, o tom svědčí i následující zprávy.
Tomáš Trusina a Dalibor Antalík

Statistika sborových akcí 2018
Počet členů našeho sboru k 31.12.2018 byl
716 členů. Přistoupili 3, vystoupili či odstěhovali se 3. Zemřelo 7 našich členů
Kazatelé a frekvence bohoslužeb
K bohoslužbám jsme se u Salvátora sešli
58x s průměrnou účastí 75 osob. Nejméně
nás bylo 38 v neděli 15. 7. 2018. Nejvíce
287 na odpoledních bohoslužbách 24. prosince 2018.
Svatá večeře Páně byla v našem sboru vysluhována 14x s průměrnou účastí 55 osob.
Děti měly NŠ 38x s prům. účastí 3 dětí
Kavárnička 38x, prům. účast 10
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Církevních sňatků bylo 10
Na saláru, sbírkách a darech se v roce
2018 vybralo 828 506,- Kč.
Děkujeme všem, kdo náš sbor podporujete
svou účastí na shromážděních a ﬁnančními
dary.
Sborová sestra Jana Knoppová

Biblická hodina 38x, prům. účast 10
Děti – biblická 35x (3-7)
Mládež – 12, prům. účast 3
Kočárkárna – 11x, prům. účast 6
Křesťanská služba se schází jednou měsíčně 6 – 8 členů
Staršovstvo se sešlo 10x (účast 14 – 18)
HTK – 10x, účast 6
Učitelé NŠ jsou J. Cejpová, N. Kočnarová,
L. Hajtmanová
Pěvecký sbor se schází 1x týdně ve čtvrtek

Zpráva kurátorky
Ráda bych na tomto místě poděkovala staršovstvu, které se mi jeví jako dělný a fungující organismus, byť míra zapojení do
praktického chodu sboru je různá. Zprávy
o jednotlivých kapitolách činnosti jsou uvedeny samostatně. Velice si cením práce
hospodářsko-technické komise, bezesporu
časově nejnáročnější, navíc provázené velkou zodpovědností. Také počítačové sítě
jsou obětavě opečovávány. Jsem hrdá na
naši salvátorskou „ženskou sílu“ nejen ve
staršovstvu, která, když je třeba, umí podat
neskutečné výkony v pohoštění, ve vánoční
i jiné výzdobě kostela. Výborně se daří držet
úroveň Ekklésií. Podařilo se také obnovit
kontakt s partnerským sborem v Drážďanech.
Jsem vděčná za naši nekonﬂiktní a pracovitou sborovou sestru Janu. Za samostatně
fungující Křesťanskou službu. Děkuji učitelkám nedělní školy. A naprosto spolehlivým kavárnicím Marii a Evě.

Další akce
4.6. a 27.12. byla sváteční setkání seniorů
s vysluhováním VP, účast na těchto setkáních bývá kolem 32 bratrů a sester. Setkání
bývalých salvátorských sdruženců bylo tradičně v březnu a v listopadu, účast cca 25.
Varhanní podvečery 1. středa v měsíci 10x
Ekklésia – Večer se salvátorským hostem
6x
Konala se zimní týdenní sborová rekreace
v Janských Lázních.
Děti měly 2x víkendové setkání, účast 8
Mládež 4x víkendové setkání a týdenní pobyt v Hradišti u Nasavrk.
Konaly se jarní a adventní salvátorské
trhy. Své zboží nabízel i Obchůdek Jednoho světa.
25.5. byla Noc kostelů 2018. Během této
akce přišlo do našeho chrámu cca 1 200 návštěvníků.
Svátostí křtu bylo v loňském roce poslouženo 12x
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V dnešní době, kdy nemáme nikdo na nic
čas, jsem vděčná všem, kdo salvátorskému
sboru svůj čas věnují. Dirigentce Marušce,
varhaníkům, zvoníkům, mužům dbajícím
na to, aby v kostele vše fungovalo, svítilo,
zamykalo, jako je Karel a Jiří….
Dvojice našich farářů spolupracuje bez
problémů, což také není samozřejmost,
sborové aktivity se pomalu rozrůstají
o nové formáty, časem se ukáže, které budou nosné.
Loňský rok byl poznamenaný úmrtím některých výrazných salvátorských
osobností- faráře Alfréda Kocába, bývalého kurátora Adolfa Kocny, profesora
Milana Balabána, bratra Černohorského,
sestry Cibulcové a Pichové.
Atmosféra ve sboru se podle mého cítění
výrazně zklidňuje. Učíme se zase znova se

přijímat v různosti, kdysi nám to docela šlo,
tak to pojďme zase trpělivě zkoušet. Na jaře
plánujeme velký sborový výlet na šumavskou Modravu, bude to příležitost se potkat
jinde a jinak.
Některá stará zranění nejsou ještě zcela zahojená. Občas se objeví jako lákavá myšlenka představa, že faráři by měli být jacísi sboroví chirurgové, kteří umným řezem vše rychle vyřeší. Ale oni jsou – dovolte
mi zůstat u medicínského příměru – mnohem více naši fyzioterapeuti, kteří trpělivě
doprovázejí náš ještě mírně bolavý salvátorský organismus a ukazují, že se vše musí
dostat do vzájemného souladu, jinak celek
nefunguje. Je to tak správně a pro takový
proces si vyprošujme Boží požehnání.
Jana Cejpová

Zprávy o sborových aktivitách
Děti u Salvátora
V nedělní škole učí Lucie Hajtmanová,
Naďa Kočnarová, Barbora Špetlíková
a Jana Cejpová. Věnujeme se tématickým cyklům podle katechetických příruček
ČCE, témata se střídají po půlroce, právě
probíráme Janovo evangelium. Taky zpíváme a hrajeme hry. Způsob výkladu se
přizpůsobuje aktuálnímu věkovému složení přítomných dětí. Rozptyl je mezi
dvěma a třinácti lety, mezi nulou a desíti

návštěvníky. Odcházíme těsně před začátkem kázání a pobýváme v pravé věži
a na přilehlé terase. Bohoslužby s dětmi
se konají zhruba 5x ročně. V takovou
neděli zůstávají děti po celou dobu bohoslužeb v kostele, úvodní povídání je
rozhovor faráře s přítomnými dětmi, na
stejné téma pak ještě vyslechnou zkrácené
kázání i dospělí. Několikrát se nám podařilo při takových bohoslužbách zároveň
slavit Večeři Páně, přítomnost dětí ve spo8

Ekklésia, aneb salvátorský večer s hostem
Čtvrtá středa v měsíci v podvečer se
stala pravidelnou dobou, kdy se scházíme v rámci Ekklésie se salvátorským
hostem. v posledním období jsme u nás
uvítali Petra Beneše, Zdeňka Vojtíška, Karola Sidona, Jaroslava Hutkuy Ladislava
Heryána, Petra Pazderu Payna, Davida
Vávru, Martina Prudkého, Daniela Ženatého, Milenu Bartlovou a Petera Morée.
V březnu nám o Fedoru Krchovi – spolupracovníkovi Přemysla Pittera – bude
přednášet členka našeho sboru Eliška Vlasáková. Účast se pohybuje mezi 20 až 40
někdy i více. Upřímně vzato, vzhledem
k významu osobností, které nás navštěvují
a mají práci s přípravou přednášky spoustu
práce, by se dala očekávat přeci jen trochu
větší. Nezbývá než si položit otázku, dozvídají se členové našeho sboru dostatečně
včas o chystaných akcích? Pavel Janeček

lečném kruhu byla dle mého názoru milá
a obohacující pro děti i dospělé. Po dětských bohoslužbách většinou spolu s dětmi
a rodiči pojíme na pravé galerii a pokračujeme různými odpoledními programyzoologická zahrada, koncert, výstava, zpívání s kytarami…. Dětí je setrvale poměrně
málo, ale snad už nám dorůstá z plenek
a batolecího věku další skupinka.
Jana Cejpová
Křesťanská služba
zajišťuje pro naše seniory přání k narozeninám, osobní návštěvy i mimo narozeniny;
naši dva faráři na požádání také návštěvy
pastorační doma nebo v nemocnici. Scházíme se pravidelně jedenkrát za měsíc v počtu 8 členů. Dvakrát ročně pořádáme odpolední slavnostní shromáždění, na které
ty, kteří pro nemoc nemohou do kostela
sami přijít, přivážíme. Pěti členům sboru
měsíčně přispíváme určitou ﬁnanční částkou. Práce v křesťanské službě znamená
mít o člověka opravdový zájem, vědět, co
se s lidmi děje, co potřebují a snažit se
jim pomoci. Je to především umění naslouchat, a proto se pravidelně scházíme,
abychom se ve sboru lépe poznávali, předali si aktuální informace a udržovali kontakt. Ráda bych touto cestou také pozvala
další zájemce, kteří by společně s námi pomáhali našim seniorům.
Alena Báčová

Večeře Páně jinak
V posledním roce došlo k několika změnám
ohledně vysluhování Večeře Páně. V diskusích na staršovstvu i ve sborovém shromáždění převládla potřeba slavit přece jen
o něco častěji než dosud. Vysluhuje se tedy
navíc – vedle tradičních svátků a termínůkaždou první neděli v měsíci. Ohlasy jsou,
jak potvrzují oba naši faráři, vesměs příznivé a účast bývá hojná.
A někdy se do kruhu kolem stolu zapojí
i děti, pokud se spolu potkají vysluhování
9

Večeře Páně s bohoslužbami s dětmi. Už
jsme to několikrát vyzkoušeli, pro děti jsou
to důležité prožitky. Dostávají vždy kuličku
hroznového vína.
Poslední novinkou je možnost přijímání
z malých kalíšků, které jsou vždy připraveny na kraji stolu. Pokud se necítíte zdraví
nebo z jakýchkoli jiných důvodů nemůžete
přijímat víno ze společného kalicha, neostýchejte se po takovém malém kalíšku
sáhnout, případně upozornit službu, že
máte o takový způsob přijímaní zájem.
Co pro nás znamená Večeře Páně? Odpuštění a smíření, dávání a přijímání, naději, společenství, tajemství….mnoho jiných věcí… Je dobře, pro nás osobně i pro
celý salvátorský sbor, že je můžeme zažívat
častěji než dřív ? Myslím, že určitě.
Jana Cejpová
Salvátorský pěvecký sbor
byl kromě účasti na slavnostních bohoslužbách, tradičních nešporách a Noci kostelů
u Salvátora také pozván na festival Otevřená zahrada v Libčicích nad Vltavou. Konal se v květnu a jeho tématem bylo baroko,
vládla na něm moc příjemná atmosféra.
V srpnu se již po dvanácté sbor sešel
k letnímu soustředění v Příchovicích, kde
již takto dlouho doprovází zpěvem bohoslužby v kořenovské kapli. V listopadu nás
pozval sbor Cantus do Bratislavy k společnému koncertu u příležitosti výročí vzniku
Československé republiky. Bylo to velmi

srdečné setkání, na kterém zazněla Dvořákova Lužanská mše.
Marie Vojáčková
O Varhanních podvečerech
hovoří P. Urban s prof. Janem Horou
PU: Právě jsme se po sedmi letech přehoupli
přes 71. koncert projektu „Varhanní podvečery“. Je třeba poděkovat za aktivní a často
namáhavou účast všem, kdo se na projektu
podíleli. Tobě, Martině Šrubařové, Lukáši
Vendlovi, Josefu Krušinovi, farářům minulým i současným, panu Bondrovi za údržbu
nástroje a také všem interpretům, jejich profesorům a pomocníkům, snad jsem na nikoho nezapomněl. Když jsme začínali, měli
jsme jen neurčitou představu o cílech projektu. Máš pocit, že se jich podařilo alespoň
zčásti dosáhnout?
JH: Pravidelné salvátorské varhanní koncerty první středu v měsíci prokázaly jednoznačně svou životaschopnost. Záměrem
bylo dát příležitost k vystoupení především nadějným varhaníkům na začátku jejich koncertní činnosti. To se jistě podařilo. Nové Euleho varhany byly postaveny
a disponovány se záměrem interpretovat
především skladby severoněmecké barokní
školy, J. S. Bacha a německých romantických autorů po Mendelssohna. Již od počátečních koncertů bylo ale z programů patrné, že snad s výjimkou francouzské romantické hudby 19. století varhaníci zahráli vzdor určitému nástrojovému ome-
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zení vše podstatné z varhanní literatury
všech slohových období až k našim současníkům. Podle mého názoru správně. Kdyby
se orientovali jen na severoněmeckou školu
od Bacha po Mendelssohna, znamenalo by
to veliké programové omezení, zřejmě i pokles zájmu obecenstva a možná, že by už
koncerty u Salvátora nebyly.

zujícím spolupořadatelstvím konzervatoře
nebo AMU.
PU: Myslíš si, že zájem o varhanní hudbu
roste, stagnuje, nebo se nacházíme ve fázi,
kdy „co není na facebooku, jako by neexistuje“?
JH: Myslím, že zájem o varhanní hudbu neklesá a je na stále stejném stupni. Zájem
o studium varhanní hry na konzervatořích
v Čechách však klesá a mnoho studentů
kombinuje obor varhany jako druhý s univerzitním studiem a nástroj po dokončení
studia opouští. Lepší situace je na Moravě,
jistě i proto, že roli hraje větší podíl náboženské víry při rozhodování kandidátů pro
studium varhan než ve více ateistických Čechách.
PU: Měli jsme v našem kostele možnost sly- PU: Děkuji Ti za rozhovor a ještě jednou díky
šet taková varhanní esa jako je Ludger Lo- za pomoc při organizování varhanního žihmann (viz foto), Pier Damiano Peretti, vota v našem chrámu.
možná se povede přivézt i Wolfganga Zerera. Myslíš, že je lepší snažit se přilá- Zvony u Salvátora
kat světové špičky a tím se zapojovat do glo- V říjnu 2017 salvátorské zvony zažily dobálního varhanního dění, nebo se spíše savadní vrchol svého života. K 500. výskromněji snažit pomáhat našim mladým ročí evropské reformace si členové sboru
interpretům při prvních kontaktech s publi- mohli před chrámem a pod věží vyslechnout půlhodinové představení skladby saskem ve velkém prostoru?
JH: Pozoruhodným počinem byl občas do kého kampanologa. V následujícím roce se
cyklu vložený koncert špičkového varha- zvonění vrátilo ke všednímu dění. Neděle
níka z ciziny. Zatím se uskutečnily dva. co neděle, svátek co svátek.
Je to především otázka ﬁnancí, ale bylo Říká se, že učební doba zvoníků trvá deset
by jistě možné koncert kombinovat s na- let. Více jich uběhne, než se zvoník se zvovazujícím workshopem na předem stano- nem seznámí natolik, že dokáže z něho vyvené téma včetně improvizace a s nava- lákat to nejkrásnější, nejvznešenější a nej11

tišší, co se v něm skrývá, ve vhodném rytmu
a taktu. Chce to trpělivost, vytrvalost a um.
Hans-Lothar Hölscher je farářem, dnes
už emeritním. Se svým sborem v Quierschiedu, v malé obci německého Sárska
před pěti lety salvátorskému sboru daroval čtyři zvony. Před tím ho doprovázely
dnes svým už nevšedním zvukem den co
den po dobu čtyřiceti let. Začátkem roku
mně napsal, že s poslechem nahrávky zvonění našich společných zvonů začal Nový
rok. Chová je ve svém srdci. A to můžete
mít i Vy: http://dejvice.evangnet.cz/sites/
default/ﬁles/audio/zvony.mp3
Markus Pape

jarovským a libeňským pustil do dobrodružství zvaného faitrade nebo-li spravedlivý obchod. Po celých 25 let pořádáme
společné velikonoční a vánoční trhy, kde
Vás neopouští chuť smysluplně nakupovat
a podporovat tak lidi v rozvojových zemích
i práci Jednoho světa.
V posledních letech je to tak, že chuť je
čím dál větší. Moc děkujeme. Rovněž patří
velký dík Martině Šrubařové, která se souhlasem staršovstva otevřela u Vás ve sboru
stálé prodejní místo, aby faitradová káva,
čaje či pochutiny Vám byly ještě dostupnější. Martina co týden doplňuje obětavě
zásoby a objevuje novinky, které pro Vás
nakoupí. Vždy se k Vám těšíme a je nám
Jeden svět a FAIRTRADE
u Vás a s Vámi mile.
Tento rok v září to bude 25 let, co se Magdalena Jelínková, o.p.s. Jeden svět
salvátorský sbor spolu s vinohradským,

Dům a kostel, komerce a ﬁnance
Zpráva o hospodaření sboru
Na hospodaření sboru lze prohlížet z více
hledisek, pokusím se ta hlavní okomentovat.
A) Z hlediska rozpočtu dopadlo hospodaření v roce 2018 velmi dobře. Rozpočet
byl schválen jako vyrovnaný, skončil však
v přebytku 958 588 Kč. Na to měly vliv především dvě věci:
• grant od magistrátu ve výši 230 tis. Kč na
opravu pilířů kostela

• skutečnost, že oprava bytu č. 7 nebyla
ukončena v r. 2018 a bylo fakturováno stavební ﬁrmou Status jen 437 tis. Kč vč.
DPH.
Výnosy činily 4 476 tis. Kč, což je
o 617 tis. Kč více, než v r. 2017. Tato pozitivní skutečnost byla ovlivněna především
vyšším nájemným v domě.
Náklady pak činily 3 518 tis. Kč, což
je o 692 tis. Kč méně, než loni (na
jedné straně jsme vydali o 371 tis. Kč
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více na údržbu kostela, na druhé straně
o 1 138 tis. Kč méně na údržbu domu).
B) Rozpočet dělíme na část hlavní a hospodářskou. Hlavní činnost související
s církevním provozem kostela skončila
ztrátou 782 tis. Kč. (v r. 2017 ztráta činila
758 tis. Kč). Hospodářská část, odrážející
naše komerční aktivity (pronájem domu
a kostela) skončila ziskem 1 740 tis. Kč
(v r. 2017 zisk činil 408 tis. Kč).
Jelikož v r. 2020 plánujeme opravit střechu
a fasádu domu, uplatňujeme v účetnictví
za loňský rok rezervu na opravy hmotného
majetku ve výši 1 450 tis. Kč.
C) Hospodářskou část činnosti sboru
máme rozdělenu do dvou středisek:
– středisko dům Salvátorská 2 skončilo
v r. 2018 v zisku 1 856 tis. Kč.
– středisko kostel skončilo ve ztrátě
116 tis. Kč.
Ve ztrátě kostela se hlavně odráží náklady
ve výši 312 250 Kč na opravu kostela.
Grant magistrátu je započten totiž plně
v hlavní (= nehospodářské) části. Dům
svými výnosy 3 015 tis. Kč je základem
našeho kladného hospodaření a zdrojem
pokrytí našich potřeb i například každoročně se zvyšujících odvodů církvi (seniorátní a celocírkevní repartice, personální
fond): loni 316 tis. Kč, letos 399 tis. Kč).
Ve světle snižujících se státních příspěvků
pak jeho význam, podtržený atraktivní lokalitou, ještě poroste. Staršovstvo se proto
rozhodlo zadat architektonickou objemo-

vou studii na využití půdních prostor domu
a po jejím projednání s památkáři staršovstvo zváží a sborovému shromáždění v budoucnu navrhne další postup.
D) Finanční obětavost členů sboru se
projevuje v chrámových sbírkách, darech
a výběru saláru. V r. 2018 se vybralo na tyto
účely téměř 829 tis. Kč, což je o 62 tis. Kč
více, než roce předešlém. Rovněž povinné
celocírkevní sbírky, které se v rozpočtu
sboru neprojevují, měly v loňském roce
vzestupný trend (39 tis. Kč vůči 35 tis Kč
v roce předešlém).
Na rok 2019 počítáme s přebytkovým
rozpočtem, protože musíme opět tvořit
účetní rezervu na opravu střechy a fasády domu v dalším roce. Na nákladové
straně rozpočtu plánujeme na údržbu varhan, chrámu a domu s náklady ve výši
1 595 tis. Kč a opět jsme požádali Magistrát města Prahy o grant – tentokrát na
opravu římsy kostela. Na straně výnosů
jsme optimisticky pojali kapitolu sbírek,
darů a saláru, kde počítáme s výnosy ve výši
900 tis. Kč a věříme, že našemu očekávání
vyjdete vstříc.
Jiří Čáp, předseda hosp.-technické komise
Info o opravách kostela
Akce v roce 2018
Oprava pilířů – červenec • Říjen 2018 –
úprava dřevěného obložení v apsidě kostela • Srpen – zprovoznění internetu ve
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věži kostela • Prosinec – aktualizace stránek www.kostelusalvatora.cz
Akce 2019
Oprava 2 svodů v kostele • Kamerový průzkum napojení svodů kostela na veřejnou
kanalizaci • Vypracování žádosti o grant na
opravu římsy • Oprava elektrorozvodu
Očekávané akce
Oprava římsy kostela s využitím GRANTu
Magistrátu, rozhodnutí cca květen 2019 •
Oprava napojení svodů kostela na veřejnou kanalizaci • Instalace nového ozvučení
v kostele • Žádost o grant na opravu fasády
domu - netýká se kostela.
Děkujeme aktivním členům sboru za pomoc v kostele (Karel Snášel, Jiří Jandovský,
zvoníci)
Petr Stránský
Zpráva o domě Salvátorská 925/2
Drobné stavební práce
Byt č. 11: Proběhlo odpojení krbového tělesa od odvodu spalin a tím došlo k jeho
odstavení. Touto úpravou má krb pouze dekorativní charakter – Karel Snášel
Byt č. 3: Po ukončení smlouvy se stávajícími nájemníky byly provedeny drobné stavební práce, malby, oprava vytápění a podobně. Byt byl připraven pro faráře Svatopluka Karáska
Byt č. 1 a 2: Pro lepší pohodu bydlení
bylo provedeny stavební úpravy pro zlepšení akustické neprůzvučnosti mezi byty
provedením přizdívky. Stavební práce většího rozsahu.

Byt č. 7: Po ukončení smlouvy se stávajícím nájemníkem byla zahájena kompletní
rekonstrukce bytu. Nová koupelna, nové
topení a kotel Viesmann, nová elektrická
instalace, renovace podlah a oken, nové vybavení kuchyně.
Výhled
V tomto roce dokončíme opravu bytu č. 7.
V dalším roce pak chceme započít s pracemi na novém střešním plášti a fasádě
domu. Střecha je v havarijním stavu a její
opravu, stejně jako opravu detailů fasády
požaduje materiál Posouzení technického
stavu nemovitosti, vypracovaný na žádost
staršovstva ﬁrmou Studioprojet sro. v r.
2017. V delším časovém horizontu pak
staršovstvo uvažuje o výstavbě půdních
bytů v domě. V první fázi proběhl výběr
dodavatele objemové studie a její vypracování byla nakonec zadáno ing. arch. Knappové. Výsledkem studie bude jak základní
představa o vnější podobě a vnitřním uspořádání, tak písemné vyjádření památkářů.
Staršovstvo tak dostane do ruky materiál,
na jehož základě doporučí sboru další postup.
Michal Čejka
Pronájmy kostela
V minulém roce byl náš chrám pronajat na
79 koncertů. Vystřídalo se u nás mnoho významných hudebních těles a umělců:
Komorní Orchestr Akademie Praha, orchestr Ensemble Inegal, sbor Českého
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Rozhlasu, sbor Canticorum Iubilo, Vycpálkovci, vokální skupina VOSK, Varhan
Orchestrovič Bauer a jeho orchestr, Foerstrovo Komorní Pěvecké Sdružení, Naši
Pěvci, Orchestr V. Škampové, Spirituál
kvintet, Schola Gregoriana Pragensis.

Konaly se festivaly sborů a festival Struny
Podzimu. Účinkovalo u nás mnoho základních uměleckých škol, Pražská konzervatoř, Waldorfské lyceum, několik gymnázií
a mezinárodní křesťanská škola.
Helena Voverková

Na návštěvě u partnerů v Drážďanech
Víkend 16. – 17. března trávilo devět členů
našeho sboru v Drážďanech na pozvání našeho partnerského sboru Johanneskirchgemeinde Dresden. „Oﬁciální“ setkání se
konalo po několika letech, ale sešli jsme se
– ostřílení i noví návštěvníci – jako staří
známí. Drážďanští nás provedli centrem,
hostili nás na faře u ruin kostela sv. Trojice (s krásně rekonstruovanou věží). Sobotní večer jsme věnovali rozpravě na téma
Co přineslo 30 let svobody církvi. Ukázaly
se rozdíly, dané tím, že němečtí evangelíci
jsou většinová církev, která mj. spravuje síť
škol a diakonických zařízení, kdežto čeští
evangelíci mají práci daleko víc soustředěnou kolem sborového života. Nicméně výměna zkušeností byla pro obě strany podnětná.
Nedělní bohoslužby jsme prožili společně.
Kázal jsem na přidělený text z listu Filipským o radosti ze spoluúčasti. Po bohatém obědě jsme se ještě prošli Drážďanami,
tentokrát zalitými jarním slunce, a odpoledne společně odjeli vlakem domů. Ná-

vštěvu připravovala sestra Hildegart Sellmacher, kterou někteří dobře známe, spolu
s dalšími spolupracovníky.

Kontakty mezi sbory dostávají v poslední
době nový smysl. Nejenže se potkáváme
jako křesťané, ale i jako občané Evropy,
které zneklidňují občasné výlevy nacionalismu a xenofobie, kterým se v znovunabyté
svobodě podařilo také pevně usadit. O to
víc je potřeba vědět, že máme tu i tam spojence.
Příští rok na jaře bychom se chtěli potkat v
Praze a mezitím, na podzim někde na půl
cesty na sobotním výletě.
Tomáš Trusina
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Kontakty:
první farář Tomáš Trusina 607 588 618, trusina@volny.cz;
farář Dalibor Antalík: 731 733 577, dalibor.antalik@ff.cuni.cz;
kurátorka Jana Cejpová: 777 322 315, jana.cejpova@gmail.com;
Kancelář: 222 313 884 – salvator@evangnet.cz;
Jana Knoppová, sborová sestra a pokladní: 731 173 925;
Helena Voverková, koordinátorka pronájmů kostela: 731 620 239
Návštěvní hodiny v kostele úterý od 9:00 do 12:00 a čtvrtek od 16:00 do 19:00. Osobní
rozhovor, návštěvu do rodiny nebo do nemocnice lze domluvit telefonicky či
elektronicky.
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.
http://salvator.evangnet.cz

