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…zakotveni v jednomDuchu

vedete jednoumyslí zápas ve víře

v evangelium a v ničem se

nestrachujete… (Fp 1,27)



Podle vyprávění knihy Genesis

jazyková hojnost na světě existuje coby trest za pýchu lidí. Učila jsem patnáct let cizí ja-

zyky a něcomálo o tom vím– jaký trest to promnohé je. Angličtina je za trest, a co teprve

hebrejština! Když chce lidstvo obejít Boha a vládnout si samo, zmítáno egoismem, da-

leko nedojde. Každýmluví svým jazykem.Naučit se cizí jazyk znamená otevřít se novým

možnostem.Nemusíte se ale hned učit cizí jazyk, abyste chápali, jakoumíru empatie vy-

žaduje porozumění. Můžeme sice všichni mluvit česky, to však nezajistí, že si budeme

rozumět. Jedni jsou „naši“, ti se vyjadřují a smýšlí po našem, a ti druzí jsou „tamti“. A ti

jsou divní a vzbuzují v nás jistou dávku xenofobie, ať už jsou odkudkoliv. Bojíme se těch

jiných, těch cizích.Naši chřipku známe, z cizíhoneznáméhokoronáčemámexenofobii –

strach z neznámého. A ta nás stála společné slavení Velikonoc.

Nicméně, tak jako Ježíšův příběh nekončí na kříži, ale pokračuje vzkříšením, tak ani

karanténní Velikonoce nejsou koncem světa. Svět pokračuje, náš život pokračuje, náš

sbor pokračuje. Ježíš přece v Janově evangeliu slíbil svým učedníkům, že je nezanechá

osiřelé, ale přijde k nim jako Paraklétos, přímluvce, Duch Svatý. Ježíšova přítomnost

mezi jeho učedníky tak nemizí aniNanebevzetím. Ani naše společenství nezaniklo nuce-

nou diasporou, ani nás Kristus neopustil, ale v Duchu Svatém z nás vytváří svou církev,

i když rozprášenou.

Když byl o prvních křesťanských letnicích vylit Duch Svatý na učedníky, nezačali blá-

bolit nesrozumitelné nesmysly jazyky andělskými. Naopak. Lidé shromáždění z celého

světa slyšeli učedníky mluvit svým jazykem a rozuměli jim. Dar letnic je darem překo-

nání rozdílů. Skrze jazyky se z „cizích“ stávají „naši“. „Mluví naší řečí,“ diví se cizinci.

Strach z cizího byl překonán a Písmo najednou dostalo smysl. Vylila se láska a spojila

dvojí v jedno, přijala cizince a potěšila je dobrou zvěstí. Kéž bychom to uměli, mluvit tak,

aby nám bylo rozumět ze všech stran. Nikoli pro naši, ale pro Jeho slávu.

Veni Creator Spiritus.

Eliška Havelková

Hod Boží svatodušní

budeme u Salvátora slavit v neděli 31. 5. od 9.30. Káže vikářka E. Havelková. Počítejte

s tím, že večeře Páně bude vysluhována s kalíšky. Neuškodí, vezmete-li si svůj.
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Spontánně vzniklá Pražská pomoc

Ve streamovaném pořadu Koncert pro

10milionů moderátora Pavla Anděla se ob-

jevil 30. dubna i René Hradecký, který tu

vyprávěl o iniciativě Pražská pomoc. Přetis-

kujeme přepis pořadu.

Celá Pražská pomoc vznikla jako ryze

pražská věc vmístě tvého bydliště?

Ano, vznikla na Praze 6 jako taková

spontánní iniciativa na začátku dubna. Po-

třeby se objevovaly z různých stran. Na

začátku byly roušky, kterých nejen jednot-

livci, alepředevšímorganizacepotřebovaly

obrovské množství. Já byl jeden z mnoha,

kteří tam různě rozváželi roušky do potřeb-

ných zařízení: školek a dalších organizací.

K tomu se přidala potřeba zajistit jídlo pro

některéorganizacepracující sbezdomovci.

Takže hned poté, co byl vyhlášen nou-

zový stav, se zjistilo, že roušky nejsou,

Babiš je nerozvezl, a tím pádem to bylo

na vás (smích)…

Jasně. Spousta lidí začalo shánět a šít

roušky. Imoje žena.Apak tambylo spousta

organizací, které roušky šít nemohly, a za-

čaly se na nás obracet, protože je potřebo-

valy rychle dodat. A tak jsme je začali shá-

nět – na šestce a pak v okolí, rádius se za-

čal zvětšovat…Vývoj během toho víkendu,

kdy to všechno začalo, byl strašlivě rych-

lej, připadalo mi to jako týden. Jezdili jsme

od rána do noci. V pondělí začaly nastupo-

vat do školky děti lékařů – a neměly roušky.

Lékaři je nešili.

Takže jsme to takhle narychlo sháněli

a když se to dostalo do momentu, kdy bylo

přes noc spousta roušek a látek v autech,

řekli jsme si, takhle to nejde. Musíme se

zkoordinovat a potřebujeme sběrné a vý-

dejní místo. Vytvořil jsem facebookovou

skupinu, která měla na začátku asi 20 lidí

(nebyl jsem tam do té doby moc aktivní)

a teďmá přes tisíc lidí. Nabalovalo se to jak

sněhová koule, a během dvou dnů mi bylo

jasné, že jen rozvážet autem dlouhodobě

nepůjde.Žebudemepotřebovatnějakédis-

tribučnímísto. Oslovil jsem kostel u Salvá-

tora, sborkamchodím, apožádal jsem jeho

představitele, zda bychom z kostela – za-
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vřeného stejně jako všechny ostatní kostely

v ČR – nemohli udělat distribuční místo,

kam bychom mohli svážet roušky od dob-

rovolníků, kteří je šijí, a rozvážet je dál.

Staršovstvosboruschválilonašiprosbubě-

hem 15 minut a od dalšího dne jsme sem

začali navážet roušky, a tím to začalo.

Co děláš v „civilním životě“?

Mám malou agenturu, která pořádá

konference a různé webové projekty,

hodně se pohybujeme v realitním marke-

tingu. Ten byznys je v tuto chvíli hodně

utlumený, protože velké konference (pro

500 lidí apod.) v nejbližší měsících asi ne-

budou. Což souvisí i s Pražskou pomocí –

člověk si říkal, zda strávím karanténu

doma, s dětmi a u televize, anebo budu

něco dělat.

Na začátku jste zachytili tu spontánní

vlnu solidarity… lidi začali šít roušky,

které nebyly – a vy jste to začali koordi-

novat?

Celé to samozřejmě začaly švadlenky.

A ve chvíli, kdy se k nám začaly dostávat

informace, že támhle potřebuje dům pro

seniory tolik a tolik roušek, jsme je začali

shánět. Pak jsme dodávali dalším zaříze-

ním, přibyly nemocnice, dětské domovy aj.

A v určitý moment jsme narazili na to, že

jsme někam dovezli roušky, ale už tam ne-

byly potřeba. Facebook měl „zpoždění“ –

někdo nasdílel potřebu nějakého zařízení,

ale byla saturovaná, než jsme tam přijeli.

U jednoho zařízení, kde chtěli 500 roušek,

jsme se takhle setkali tři dovozci. V té chvíli

jsme se rozhodli postupovat systematicky.

Začali jsme jednotlivé poptávky verifiko-

vat, zda jsou skutečně potřeba, a z toho po-

vstala lepší koordinace.

Roušky se vám začaly scházet na jedno

místo, a jak jste je dostávali dál? Přihlá-

sili se i dobrovolníci – řidiči?

Přesně tak. Rozvážíme svépomocí.

V tuto chvíli máme po Praze spoustu ři-

dičů, kteří za sebou mají desítky rozvozů.

Jsou to úplně neznámí lidé, kteří se nabídli,

připojili a začali vozit.Nijak jsme je blíž ne-

zkoumali. A pak se přidali motorkáři. No,

a pak se ozvali z Harley Davidson klubu

a nabídli se k systematičtější spolupráci –

byli ochotni rozvážet i mimo Prahu po re-

gionech.

Takže začala poptávka i z míst mimo

Prahu.
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Tyhle žádosti začaly přicházet zhruba ve

třetím týdnu. Kontaktovali jsme všechna

zařízení v Praze, která jsou v registru po-

skytovatelů sociálních služeb pod MPSV.

Chtěli jsme totižmít kontrolu nad tím, jaká

zařízení mají skutečnou potřebu. A když

jsme v jednu chvíli zjistili, že pražská za-

řízení jsou pokrytá (otázka samozřejmě je,

na jak dlouho), začali jsme se věnovat žá-

dostem ze Středočeského kraje (zejména

z dětských domovů).

Od technologického centra VŠCHT

v Kralupech nad Vltavou jsme získali 1000

litrů desinfekce. Ve stejnou chvíli se nám

sešlo několik poptávek ze Středočeského

kraje, a ten samý den se ozvali i z tohoHar-

ley Davidson klubu. Chci moc poděkovat

všem, kteří se do rozvážení zapojili – mo-

torkářům z Harley Davidson klubu Praha

a všemostatním, kteří se do této akce zapo-

jili.

Máš ponětí, jací lidé v té skupině jsou?

Z jakých okruhů?

Začátekbyl velice intenzivní.Hned jsi vi-

děl, že člověk proti tobě je ze stejného těsta

a něco ho žene, aby se zapojil a přidal ruku

k dílu. Přitom to byli lidé s naprosto od-

lišnými politickými názory, „filosofickým“

či náboženským přesvědčením. Je to ne-

uvěřitelné a strašně zajímavé, jaká směsice

lidí se spojila a udělala něco pro lidi, kteří

potřebují pomoct. Člověk musí přemýšlet

o tom, co nás spojuje.

Za normálních okolností by ses

s harleyářema asi těžko potkal…

… jsou vmnoha ohledech jiní… Je to za-

jímavá zkušenost.

Tohle vysílání má podtitul „Proti stra-

chu“.Pocítil jsi sámněkdy tíseňči obavu,

nebo na to nebyl čas?

Bavil jsem se o tom s několika lidmi,

když jsmese trochublíž seznamovali, a spíš

jsme se shodli, že prožíváme určité napl-

nění. Spousta lidí mi řeklo: „Konečně dě-

lám něco, co má smysl.“ Až si člověk říká,

že to vlastně nedělá pro ty lidi, ale pro

sebe. Je to otázka, kterou si člověk klade,

když narazí na nějaký altruismus: Proč to

ten druhý dělá? Pro sebe nebo…? Jak to

vzniká?

Většina lidí asi něco takového dělá pro

sebe, ale důležité je, že to má ten sekun-
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dární efekt… Mimochodem, co děláš,

kdyžmáš volno?

S dětma na zahradě, rejpu se v hlíně,

sportuju. Motorku nemám (smích). Měl

jsem. A když sleduju tu partu, co teď roz-

váží, říkám si…

Jak tovidíš teď?Jsi přesvědčen, že se vrá-

tíškpráci, kterou jsi dělal?Nebo toúplně

zabalíš?

Všichni se chceme vrátit do normálního

života a spousta lidí už to dělá. Když jsme

stáli před otázkou, budeme-li se institucio-

nalizovat, tak to nechceme. Nechceme za-

kládat neziskovou organizaci. Tohle je ini-

ciativa, která spontánněvznikla, a vechvíli,

kdy přestane být potřeba, to zavřeme a vrá-

tíme se k tomu, co jsme dělali předtím.

Aza redakci děkujemeKarlovi Snášelovi,

Markétě, Jitce, Janě, Nadě, Tomášovi Č.,

Honzovi R. a Honzovi K. a všem ostatním

dobrovolníkům, kteří se zapojili do pomoci

přímo v kostele.

Zveme na dětskou hru

Děti z našeho sboru i jejich přátele zveme

k nácviku dětské hry se zpěvy, kterou

chceme uzavřít letošní školní rok. Nacvi-

čovat začneme koncem května po boho-

službách a zájemcům nabízíme individu-

ální nácvik. Generálka bude v sobotu

20. června od 9.30 v kostele premiéra

v neděli 21. června v 9.30.
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Zpráva staršovstva 2019

Tuto zpávu jsme chystali pro výroční sborové

shromáždění, plánované na konec března.

Kvůli epidemickým omezením se sborové

shromáždění a volba poloviny starších pře-

souvá na neděli 4. října. Zprávu otiskujeme

v tomto jarním sborovém listu

Rok 2019 probíhal za společné služby

obou kazatelů. O začátku října začala svůj

vikariát Eliška Havelková. Dalibor Antalík

si během této doby vybíral tříměsíční stu-

dijní volno. Tomáš Trusina slouží na plný

a Dalibor Antalík na 0,75 úvazku. V práci

se pravidelně střídali. Ve sboru dále slou-

žili tři varhaníci, čtyři učitelkyNŠ, dvě sbo-

rové sestry, kostelnice a dobrovolní spo-

lupracovníci. O budovu kostela i sborový

dům pečovala hospodářsko technická ko-

mise. Dařilo se dál prohlubovat nastoupe-

nou spolupráci kazatelů, staršovstva a dal-

ších spolupracovníků.

Při bohoslužbách jsme naslouchali:

v předvelikonočním období příběhům

soudce Samsona, od září jsme sledovali

příběh praotce Josefa. Kombinujeme tak

naslouchání souvislému biblického posel-

ství a volně voleným textům. K podobě

bohoslužeb se na staršovstvu pravidelně

vracíme. Jejich srozumitelnosti výrazně

napomohlo nové ozvučení, instalované

přes léto. Texty kázání i nahrávky bohoslu-

žeb pravidelně aktualizujeme na sborovém

webu v sekciKázání.

Křty jsme v r. 2019 posloužili osmi dě-

tem a jedné dospělé sestře. Vždy se ko-

nala příprava, jejíž rozsah byl přizpůsoben

potřebám a možnostem té které rodiny.

Probíhaly též individuální předkřestní pří-

pravy pro dospívající. Pokračovala kočár-

kárna s maminkami a nejmenšími dětmi.

Některé se zapojily i do vánoční hry.

Děti se scházely pravidelně do června,

od podzimu jsme nenašli vyhovující spo-

lečný termín. Zhruba 20 dětí se účastnilo

tábora ve Valtínově, další dvou víkendo-

vých pobytů. Pokračovali jsme i s boho-

službami, zaměřenými na děti. Účastní se

jich i rodiny sborovému centru vzdálenější.

Vedle vánoční hry jsme program obohatili

i o svatodušní hru dětí. Děkujeme všem,

kdo se účastní přípravy těchto organizačně

náročnějších aktivit, malují kulisy, pomá-

hají s nácvikem či doprovodem.

Společných sobotních příprav jednou

měsíčně se účastnil okruh cca 6 konfir-

mandů a konfirmandek.

Úterní kavárnička se schází v počtu

9–11 účastníků. Rozšiřujeme repertoár ze

Svítáku, sdílímeběžnéživotní starosti, pra-

videlně nasloucháme výkladům kazatelů.

Biblické pro dospělé navštěvuje okruh

asi 20 lidí. V zimě jsme se věnovali té-

matu „víra“ v různých biblických okru-

zích, od září jsme probírali příběhy pro-

rockých postav První a Druhé Královské.

Biblické nejsou jen příležitostí poučit se

„o bibli“, stále víc se stávají i místem otá-
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zek, sdílení či hledání nových odpovědí

na „staré známé pravdy“. A právě tímto

způsobem probíráme momentálně články

apoštolského vyznání víry.

Mládež těžko hledala termíny ke spo-

lečným setkáním, nicméně obětavě i krea-

tivně připravila táborový pobyt pro děti ve

Valtínově. Od podzimu se mládež schází

pod vedením sestry vikářky každé pondělí.

Důležité je společné pohoštění. Pastorace

probíhá dle potřeby, zejména u nemoc-

ných, osvědčuje se spolupráce s Křesťan-

skou službou, která organizuje narozeni-

nová přání. Neprobíhá tolik plošně, spíše

má podobu delšího doprovázení s hlubším

ponorem. Pastorační povahumají i mnohé

katechetické rozhovory s těmi, kdo se při-

pravují k křtu, svatbě či obnověkřtu.Dík za

spolupráci s křesťanskou službou.

Kazatelé se scházejí k pravidelným

konzultacím spolu i s kurátorkou a mís-

tokurátorem, spolupracují se sborovými

sestrami, účastní se setkáníHTK,Křesťan-

ské služby a učitelek NŠ a v nezbytných

případech podílejí se na administraci. Je

třeba též vděčně zmínit podporu našeho

předchůdce Sváti Karáska.

Staršovstvo pracuje vynalézavě a spo-

lehlivě,osvědčuje seprácevkomisích.Spo-

lupráce s kazateli má neformální a přátel-

skou podobu, jednotliví členové jsou opo-

rou ve chvíli, kdy se některý z kazatelů po-

třebuje rychle zorientovat v aktuálnímpro-

blému. Kolik sester a bratří je aktivně za-

pojeno do větších i menších úkolů, svědčí

i následující zprávy.

Sborová kancelář s Janou Knoppovou

a Helenou Voverkovou představuje jednu

zdůležitých tváří salvátorského sboru: přá-

telsky vstřícnou i ochotnou a trpělivou.

Díky vám oběma.

Tomáš Trusina a Dalibor Antalík

Statistika sborových akcí za rok
2019

K bohoslužbám jsme se U Salvátora sešli

57× s průměrnou účastí 75 osob. Nejméně

(40) nás bylo v neděli 3. 2.Nejvíce (310) na

odpoledních bohoslužbách 24. prosince.

Večeře Páně byla v našem sboru vyslu-

hována 13x s průměrnou účastí 70 osob.

Svátostí křtu bylo v loňském roce po-

slouženo 9×

Církevních sňatků bylo 5

Počet členůnašeho sboruk31. 12. 2019

byl 723 členů.Zemřelo 7 našich členů

Přehled pravidelných sborových setkání

DětimělyNŠ 38x s průměrnou účastí 3

Kavárnička 39×, prům. účast 9

Biblická hodina 39×, prům. účast 14

Děti – biblická 15× (3–5)

Rodinná biblická vMirošovicích 2×

Konfirmační cvičení 9×, účast 4

Mládež – 12×, prům. účast 4

Kočárkárna – 6×, prům. účast 5
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Křesťanská služba 1×měsíčně (6–8)

Staršovstvo se schází měsíčně (14–18)

HTK – 10×, účast 6

Pěvecký sbor se schází každý čtvrtek

Další akce

4. 6. a 27. 12. byla sváteční setkání se-

niorů s vysluhováním VP, průměrná účast

na těchto setkáních bývá 30.

Setkání bývalých salvátorských sdru-

ženců bylo tradičně v březnu a v listopadu,

účast cca 28.

Varhanní podvečery 1. středa v měsíci

10×

Ekklésia – Večer se salvátorským hos-

tem 10x

KvětnovývíkendovýpobytnaModravě,

účast 34

Setkání se členy partnerského sboru

v Drážďanech – 3x

Zimní týdenní sborová rekreace v Jan-

ských Lázních.

Děti a mládež měly 2× víkendové se-

tkání a týdenní táborový pobyt.

Konaly se jarní a adventní salvátorské

trhy. Své zboží nabízel i Obchůdek Jed-

noho světa.

Noc kostelů 2019 navštívilo v našem

chrámu cca 1 200 návštěvníků.

Na saláru, sbírkách a darech se v roce

2019 vybralo 799 178,– Kč.

Děkujeme všem, kdo náš sbor pod-

porujete svou účastí na shromážděních

a finančními dary.

Sborová sestra Jana Knoppová

Zpráva kurátorky

Milé sestry, milí bratři,

i v roce 2019 jsme profitovali z již osvěd-

čené spolupráce našich dvou farářů To-

máše Trusiny a Dalibora Antalíka. A v září

se jako usměvavá kometa objevila Eliška

Havelková, která v našem sboru vyko-

nává roční vikářskou praxi a po roce po-

putuje církevním vesmírem zase dál, což

mnohé už teď mrzí, ale taková jsou pravi-

dla a Eliška snad bude dobře vyzbrojena

do další samostatné práce na některém

z uprázdněných sborů naší církve. Farář

Dalibor Antalík se v září odebral na tří-

měsíční studijní volno, které bohužel vyús-

tilo ve zjištění vážné nemoci, a tak se jeho

absence ve sboru nečekaně protáhla. Mys-

líme na něj a přejememu sílu a vnitřní klid

v tomto náročnémobdobí. Věříme, že se již

brzymezi námi objeví.

Sborové aktivity běží spolehlivě a vytváří

si své pravidelné okruhy účastníků: kavár-

nička, biblická hodina, po delším čase do-

šlo koživenímládeže, horší je situace okolo

dětí, na pravidelné pondělní setkání dětí se

nepodařilo od září navázat, účast v běžné

nedělce je velice nízká, nepravidelně se

schází maminky s nejmenšími dětmi na

tzv. kočárkárně.

Výborně fungovaly večery s hostem –

Ekklésie, přivítali jsme mezi sebou mnoho

zajímavých osobností. Také varhanní pod-

večery první středu v měsíci mají své stálé
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posluchače. Pěvecký sbor se schází každý

čtvrtek, zpíval na vánočních a velikonoč-

ních nešporách a na Noci kostelů. Organi-

zace letního tábora se poprvé ujala salvá-

torská mládež a za podpory obou farářů se

pobyt na faře ve Valtínově opravdu vyda-

řil. Na letošní ročník se některé děti hlásily

hned po skončení toho loňského.

Z loňských sborových událostí chci zmí-

nit také jarní výlet na šumavskou Mod-

ravu s velkou účastí, dvoje dobročinné trhy

za účasti obchůdku Jednoho světa (Sal-

vátor je zakládající a přispívající člen této

o.p.s.) i salvátorských dobrovolníků, něko-

lik dětských bohoslužeb s následným pro-

gramem pro děti i rodiče, svatodušní a vá-

noční dětskou hru.

Staršovstvo pracuje spolehlivě, pře-

vážněve shoděnazásadníchvěcech,hodně

práce má Hospodářsko-technická komise,

která se stará o vyrovnaný rozpočet, opravy

chrámu i nájemního domu, letos jsme čer-

pali i grant od Hl.m. Prahy na opravdu

pilířů a omítek na kostele. V polovině roku

rezignovala na svou funkci ve staršovstvu

dlouholetá presbyterka Jitka Bělorová, na

její místo nastoupila z pozice náhradníka

LucieHajtmanová. Jitce, která se dále chce

věnovat práci v Křesťanské službě i hos-

podářské komisi, za její dlouholetou práci

moc děkujeme. Koncem roku zemřela

členka staršovstvaMartinaHavlíčková, její

místo bude obsazeno po volbě poloviny

staršovstva při sborovém shromáždění,

které se kvůli pandemii Coronaviru pře-

souvá z března na podzim 2020.

Sborová kancelář (Jana Knoppová

– sborová sestra, Helena Voverková –

agenda kolem pronájmů kostela) pracuje

velmi spolehlivě.

Celkově se život sboru „normalizuje“

v tom dobrém slova smyslu, doufejme, že

ani epidemie a nucená pauza reálného sbo-

rového života nenapáchají žádnou větši

škodu.

K tomu ještě jeden postřeh: rok 2019

azačátek roku2020byl i rokemodchodu tří

věrných salvátorských duší, Báry Kašpa-

rové, Martiny Havlíčkové a mého táty Ji-

řího Svatoše. Těžko si představit tři rozdíl-

nější postavy a temperamenty. Jednu dů-

ležitou věc měli ale společnou: salvátorský

sbor pro ně byl jakýmsi druhýmdomovem,

zásadním místem, místem, kam se vypra-

vovali, dokud to bylo jen trochu možné,

místem jejich srdce. A v takový salvátorský

„domov“, jednotu v naprosté různosti, já

doufám. Děkuji všem, kdo ho spoluvytvá-

říte.

Jana Cejpová

P.S. Aktuální koronavirový dodatek – dě-

kuji také Tomášovi Trusinovi a Elišce Ha-

velkové, jak se bravurně utkávají s tech-

nikou při virtuálním sborovém provozu.

A velkou radost mám z toho, že v na-

šem kostele má teď svoje zázemí iniciativa

Pražská pomoc (založená členem našeho
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sboru Reném Hradeckým), která distribu-

uje tisíce roušek a litrů desinfekce a stovky

ochranných štítů. Na místě obětavě fun-

guje Karel Snášel, za vydatné pomoci To-

máše Trusiny, Jany Knoppové, Nadi Koč-

narové a dalších členů salvátorského sboru

a také pěveckého sboru.

Zprávy o sborových aktivitách

Pěvecký sbor
Ke společnému zpívání se i v roce 2019

scházelo pravidelně přes 40 lidí. Salvátor-

ský pěvecký sbor připravil na postní ne-

špory výběr z Matoušových pašijí J. S. Ba-

cha, kostel byl zaplněn a pro zpěváky to

byl krásný zážitek. Kromě zpívání při tra-

dičníchnešporách, slavnostních bohosluž-

bách a Noci kostelů, při které sbor hos-

til zpěváky z Bratislavy, se však v roce

2019 především intenzivně připravoval na

zahraniční výjezd. Na sklonku října přijal

pozvání spřáteleného evangelického sboru

v Bergneustadtu, aby tam společně zazpí-

vali výběr z Requiem W. A. Mozarta. At-

mosféra setkání byla velmi vřelá a koncert

měl kladné ohlasy i v místním tisku. Kan-

torei Bergneustadt se v roce 2021 chys-

tají navštívit Prahu. Mozartovo Requiem

sbor dále zazpíval v doprovodu kladen-

ského orchestru na charitativním koncertě

v Řepích pro boromejský klášter, který pe-

čuje o dlouhodobě nemocné. V adventu

potom salvátorští zpěvem koled podpořili

také charitativní trhy pro sdružení Nera-

tov, organizaci pomáhající lidem s postiže-

ním v Orlických horách. Adventní nešpory

pak byly ve znamení španělských vánoč-

ních rytmů amelodií.

Marie Vojáčková

Varhanní podvečery
Varhanní podvečery se konaly až do března

2020 pravidelně, organizaci pomáhají pra-

videlně Prof. Jan Hora, Martina Šruba-

řová, Pavel Urban, Karel Snášel a dě-

kujeme také Tomášovi Trusinovi a Elišce

Havelkové za vynikající duchovní úvody,

které koncerty hezkypozdvihují na více du-

chovní úroveň a propojují je více s poslá-

ním salvátorského ev. sboru. Vyúčtování

skončilo v lednu až březnu se schodkem

cca 2400 Kč, které Lukáš Vendl zaplatil ze

svého. Navrhuje, aby byla tato částka byla

použita jako úhrada za cvičení varhaníků

z řadZUŠCh.Masarykové aMorawetzova

semináře SCHEA, kteří si zaslouží pod-

poruve forměmožnostibezplatnévýukyna

salvátorských varhanách, zejména proto,

že se připravují na službu v naší církvi.

Obnovení koncertů navrhuje L. Vendl až

v září, s ohledem na situaci v jiných in-

stitucích, které pořádají veřejné koncerty.

Osobně rád podá bližší vysvětlení.

Lukáš Vendl
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DŮM, KOSTEL A FINANCE

Info o opravách kostela
(duben 2019 – duben 2020)

Uskutečněné práce

Oprava římsy na základě statického po-

sudku, pod dohledem stavebního dozoru –

230.000 Kč, vícepráce činily 26.000 Kč,

grant odMagistrátu Prahy na 123.00 Kč

Vypracován posudek Posouzení staveb-

ního stavu kostela: Nejsou žádné závady

bránící v provozu, ale byli jsme upozorněni

na závady, které mají vliv na provozní ná-

klady, popř na životnost stavby:

a) upozornění na problému v krovu

b) stav plynových kotlů

c) zvýšená vlhkost spodní části kostela

Vlhkost v kostele: odkryt anglický dvo-

rek – kanál okolo poloviny kostela, vyčiš-

tění, zlepšení ventilace a dodán výkres ka-

náluOzvučení kostela 340.000Kč.Oprava

krovu.

Práce, které nás čekají v letošním roce:

• Instalace nového plynového kondenzač-

ního kotle

• Na základě zjištění příčiny vlhkosti

v kostele budou opraveny 2 svody, in-

stalace nucené ventilace kanálu

• Drobná oprava krytiny střechy

• Nové WC a úklidová místnost ve věži

kostela

• Požární ochrana

Děkujeme našim aktivním členům

sboru za pomoc v kostele (Michal Čejka,

Karel Snášel, zvoníci)

Petr Stránský

Pronájmy kostela
V roce 2019 byl náš chrám pronajat na

80 koncertů.

Vystřídalo se u nás mnoho významných

hudebních těles a umělců např.: Komorní

Orchestr Akademie Praha, orchestr En-

semble Inegal, sbor Canticorum Iubilo,

Vycpálkovci, vokální skupina VOSK, Var-

han Orchestrovič Bauer a jeho orchestr,

Foerstrovo Komorní Pěvecké Sdružení,

Naši Pěvci, Orchestr V. Škampové, Car-

mina Bohemica, Prážata a Resonance,

Orchestr Českého Rozhlasu, Festivaly

sborů, Zimohraní, koncert Světlo porozu-

mění a Signál festival.

Účinkovalo u nás mnoho Základních

uměleckých škol, Pražská konzervatoř,

Waldorfské lyceum a několik gymnázií.

Helena Voverková

Kompletní zprávu o hospodaření sboru
přineseme v podzimním čísle sborového

listu. kterýmzároveň svoláme výroční sbo-

rové shromáždění. Na doporučení sy-

nodní rady ho přesouváme na podzim, a

bude se konat v neděli 4. října. Zájemci si

údaje o hospodaření za r. 2019 a staršov-

stvem původně schválený rozpočet mohou

vyžádat u staršovstva.
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Rozhovor s Barunkou Čisteckou

Na29. března jsme plánovali v našem sboru

volební sborové shromáždění, kdy se budou

volit noví presbyteři. Sborové shromáždění

se přesouvá na podzim, ale kandidáti zů-

stávají. Mezi novými kandidáty je navržena

i Barunka Čistecká.

Barunko, jsemráda, žes přijala kandida-

turudo staršovstva. Jak to samavnímáš?

Vnímám to zejména jako obrovskou

výzvu. Přeci jenom, jedná se o službu

sboru, člověk na sebe bere určitý díl zod-

povědnosti. Proto kandidaturu neberu na

lehkou váhu. Zároveň ale cítím, že to je

skvělá příležitost, jak se více zapojit dodění

ve sboru, mít nějakou možnost ovlivnit

chod společenství a někam ho i směřo-

vat.

Je moc dobře, že „staršovstvo“ má na-

ději, že ho omladíš nejenom věkem, ale

také zdravým a neovlivněným duchem.

Čím bys chtěla pomoci?

Chtěla bych zprostředkovávat staršov-

stvu pohled nás mladých na dění ve sboru.

Vnímám sebe jako zástupcemládeže, který

bude mít lepší vhled do fungování sboru

a může tak více ovlivňovat vše, co se týká

práce s mládeží i dětmi. Ale vlastně se

nebráním jakýmkoliv jiným příležitostem,

kterémi staršovstvo nabídne.

Jak dlouho chodíš do salvátorského

sboru a kdy jsi pocítila radost a touhu

být v křesťanském společenství?

Celá má rodina je věřící, takže do kos-

tela chodím odmalička. Ze svého dětství si

ve spojení se Salvátorem uvědomuji ako-

rát zimní dovolené v Sola Fide v Janských

Lázních a občasné výlety na výstavy či do

ZOOv rámci dětských bohoslužeb. Lépe si

pak pamatuji na tábory v Hradišti a samo-

zřejmě konfirmační cvičení s Jobíkem :-).

Asi si přesně neuvědomuji moment, kdy

jsem si řekla, jo, chci pořádně patřit do

sboru, ale spíš si teď uvědomuji, jakmoc by

mi tohle všechno chybělo, kdybych semne-

patřila.

Můžeš říci, co jsi studovala resp. studu-

ješ? Vím, že se sestrou Markétkou hra-

jete na housle a dobře zpíváte.

Ano, obě dvě máme k hudbě velice pozi-

tivní vztah. Ale věnujeme se jí jen pro zá-

bavu. Já se zabývámněčímúplněodlišným.
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Studuji Přírodovědeckou fakultu Univer-

zityKarlovy a jednoho dne zeměbude paní

učitelka zeměpisu a biologie.

A jak se cítíš se salvátorskou mládeží,

můžeš mně něco o ní říci? Schůzky, tá-

bory a další výlety?

Salvátorskou mládež mám moc ráda.

Známe se všichni dlouhou dobu, všichni

jsou to moji velice dobří přátelé, můžu se

na ně spolehnout, kdykoliv se na ně obrátit

s prosbou o pomoc či radu. Loni jsme po-

řádali první tábor jako vedoucí, kdy jsme se

museli spolehnout jen samina sebe. Samo-

zřejmě, byli tam s námi oba faráři, ale už

jsme neměli nikoho, kdo by nás organizo-

val.Přesto se,myslím,povedl aužse těšíme

na ten letošní.

Pravidelně se setkávámládežkaždépon-

dělí, ale musím přiznat, že docházka není

úplně ideální. Já sama jsem tam mockrát

nebyla. Chápu všechny, většina z nás jsou

vysokoškoláci,máme všichni spoustu akti-

vit a čas v týdnu je omezený. Přitom pro-

gram, který si připravuje Tomáš i Eliška,

je skvělý. Tak mě trochu mrzí, že to pravi-

delné setkávání není úplně ideální. Každý

rok se zamýšlíme nad tím, co změnit, co

udělat jinak, ale zatím jsme nenašli ře-

šení, které by bylo schůdné pro všechny.

Ale myslím, že víkendové výlety pro mlá-

dež, které se konaly loňský školní rok, byly

skvělé, tak doufám, že se příští rok budou

konat také.

Pokud budeš, a já v to pevně doufám,

presbyterkou, co bys nejraději ve sboru

zlepšila a co bys od nás očekávala?

Od staršovstva očekávám otevřenost

k mým názorům a návrhům. Zlepšovat se

dá vždycky něco, teď aktuálně mi asi nej-

více záleží na té mládeži, aby se třeba více

zapojovala do dění ve sboru, a samozřejmě

na táboře, ten je klíčový zejména pro děti.

Děkuji za rozhovor.

připravila Naďa Kočnarová

Recenze čtenáře amatéra

Třicáté výročí příchodu svobody jsemosla-

vil po svém. Prožil jsem toto jubileum se

dvěma díly životopisu Václava Havla od

Daniela Kaisera: „Václav Havel Disident“

a „Václav Havel President“. Obě knihy

jsem zhltnul během víkendu.

Jsem pouhý čtenář amatér, přesto se po-

kusím o krátkou recenzi. Mým cílem je na-

lákat vás na zážitek, který dle mého osob-

ního názoru stojí za to. Přiznávám, že bio-

grafie politiků a vládců mám rád. Ať už se

jedná o životopis Ludvíka XIV., Winstona

Churchilla, natož pak o J. V. Stalina. Zde se

budu krátce věnovat pouze dvěma bodům:

formě a jazyku.

Biografie (ty lepší) často mívají zásadní

problém v přílišné komplexnosti, autor se

snaží o vylíčení všech postav a všech de-

tailů, až vznikne opus o tisíci i více stra-
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nách. Pro čtenáře tak vznikne velký oří-

šek, podobně jako když se staří renesanční

mistři snažili na svá plátna umístit maxi-

mumpostav, adílo takučinit encyklopedic-

kým, a čtenář se pak musí prodírat zástu-

pem detailů a ztrácí přehled. Styl Daniela

Kaisera je odlišný, soustředí se na klíčový

okamžik období – kapitoly, vybere klíčové

hráče v rozumném počtu a poskytne nám

pohled na jeden rozhodující moment, po-

dobně jako když fotograf bleskem osvětlí

scénu v rozhodujícím okamžiku. Čtenář

pak má šanci hledět na scénu a vychutná-

vat si (ano, pochutnával jsem si) aktéry, je-

jichmotivaci a jejich činy. Připomínámi to

scény od Caravaggia, který jako by zmrazil

čas a nechal vyniknout ve scéně klíčovým

aktérům včetně stínů a emocí. Oč je tento

postuppro autora obtížnější, je nasnadě. Je

třeba se probrat haldami faktů, třídit a vy-

řazovat… a vyřazovat… a pak vyřazovat.

Ale výsledek stojí za to. Dosud mám v pa-

mětimentální obrazy klíčových scén knihy,

včetně emocí, které vemněvybudily.A co je

klíčové, mám je v paměti včetně motivace

hráčů, což činí celý děj uchopitelný.

Důležitá je také neutralita autora. Ne-

chává na čtenáři, aby si sám učinil na věc

názor, předkládá fakta a nementoruje, na-

tož aby naváděl. Což je tak vzácné v dnešní

době, kdy každý má doktorát na to, co je

správné.

Jazyk knihy je přesný, košatý, šťavnatý,

někdy i hravý – v tomto pořadí. Jsem aler-

gický na nepřesnosti v popisu dobového

pozadí, proto je pro mne přesnost na prv-

nímmístě.Kaiser semazlí s češtinou anení

to na úkor spádu děje, naopak. Lahůdka,

voňavá a co je nejdůležitější: přesná a prav-

divá.

Dojem po přečtení? Václava Havla jsem

od přečtení „Zahradní slavnosti“ měl rád.

Nyní je promě jeho život bližší, pochopitel-

nější, uchopitelnější, lidštější. Je to imůj ži-

vot, co se v této knize odehrává. Tato kniha

tak završila můj přechodový rituál, jsem

autorovi vděčný, že osvětlil některé detaily,

o nichž jsem dosud pouze tušil. Nakonec

těch třicet uplynulých let nedopadlo až zas

tak špatně. Přeji pěkný, téměř filmový záži-

tek.

Pavel Urban

Do prázdnin zveme na

Noc kostelů 12. 6.
Tradiční akce pro veřejnost proběhne

v náhradním termínu s náhradním progra-

mem.

Varhanní podvečer 3. 6. 18.30
Podvečer proběhne, program včas ozná-

míme na sborovém webu a pošleme po-

zvánky.
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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 e-mailem přímo z některým z farářů.

Aktuality, pozvání, kázání a j. najdete na sborovémwebu http://salvator.evangnet.cz

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.


