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sborový list k Díkčinění

……dobrota amilosrdenství
provázet mě budou všemi dny

mého žití… (Ž 23)



K slavnosti Díkčinění

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. / Dopřává mi odpočívat na travnatých
nivách, / vodí mě na klidná místa u vod, / naživu mě udržuje, / stezkou spravedlnosti mě
vede / pro své jméno. / I když půjdu údolím stínu smrti, / nebudu se bát ničeho zlého, / vždyť
semnou jsiTy. /TvojeberlaaTváhůlměpotěšují. /Prostírášmi stůl předzrakyprotivníků, /
hlavumi olejem potíráš, / kalichmi po okraj plníš. / Ano, dobrota amilosrdenství provázet
mě budou / všemi dny mého žití … Žalm 23

Dvacátý třetí z biblických Žalmů se většinou vrývá do paměti kvůli tomu, že připo-
míná naději na Boží blízkost i v tom údolí stínu smrti. Ale upamatovávat se na něj jenom
o pohřbech by bylo škoda. Jeho závěr totiž staví čtenáři před oči obraz Hospodina jako
Hostitele – rozhodně nejen na onom světě. Počáteční zvěst o potěšení Boží pastýřskou
péčí zde završuje ujištění, že Božímu lidu patří pozvání k prostřenému stolu. Pozvání
k hodokvasu, při němž není nedostatku. Neboť připravený kalich je naplněn až po okraj
vínem – stejně jako není nouze při pastvě na travnatých nivách – ahost pomazán vonným
olejem.

Za to, že Boží lid může svou existenci prožívat jako radost z hojnosti darů, přitom patří
vzdát dík jen a pouze Pastýři�Hostiteli. Neboť onen nachystaný hodokvas je jeho dílo,
jeho aktivita, jeho angažmá – navzdory všemu zlému, co hrozí záhubou a zmarem. A pro-
střený stůl se tak stává oslavou darované záchrany z onoho údolí stínu smrti už teď a tady
(a nikoli kdesi v zásvětí). Takže osvěžen takovouto posilou se Boží lid nemusí děsit roklí,
které třeba ještě má před sebou … Za to pak může díky činit nejen podzim co podzim, ale
klidně tři sta pětašedesát dnů v roce.

Dalibor Antalík

Bohoslužby se svátkem Díkčinění

budeme u Salvátora slavit v neděli 4. října od 9.30. Káže farář Tomáš Trusina. Počítejte
s tím, že večeře Páně bude vysluhována s kalíšky. Neuškodí, vezmete-li si svůj.
Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci teď při bohoslužbách v kostele

dbáme důsledně na dostatečné rozestupy. Roušky prosím nesundávejte zejména při
zpěvu. Zachovávat pravidla předběžné opatrnosti je výraz naší ohleduplnosti.
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Výroční sborové shromáždění
v neděli 4. října

Výroční sborové shromáždění odložené z
jara jsme naplánovali na 4. října. Zprávu
staršovstva o životě sboru jste si mohli pře-
číst v jarnímsborovém listu.Budemem.j. vo-
lit 9 presbyterů a 4 náhradníky a schvalovat
sborové hospodaření za r. 2019 a rozpočet
na 2020.

Možnost korespondenčního hlasování

Vzhledem k současné situaci upozorňuje
staršovstvo na možnost hlasovat kore-
spondenčně. Podle řádu ČCE je potřeba
o to osobně požádat nejpozději do neděle
27.9. (stačí telefonicky nebo e �mailem).
V sobotu před sborovým shromážděním
(tj. 3.10.) vás navštíví někdo z presbyterů.
Donese kandidátku, vy zvolíte 9 presby-
terů, vložíte do zalepené obálky a váš hlas
bude sečten spolu s hlasy odevzdanými při
výročním shromáždění.

Jediná podmínka je, abyste byli zapsáni
v seznamu členů s hlasovacím právem.
Dle platného usnesení staršovstva je tu za-
psán ten, kdo svůj zájem o sborový život
projevuje účastí na životě sboru nebo roč-
ním salárem ve výši alespoň 1.000 Kč. Se-
znam je od jara vyvěšen na nástěnce v před-
sálí kostela a kdokoli mohl staršovstvo po-
žádat, aby na něj byl doplněn.

Zpráva o hospodaření sboru

Na hospodaření sboru lze prohlížet z více
hledisek, pokusím se ta hlavní okomento-
vat.
A) Z hlediska rozpočtu dopadlo hos-

podaření v roce 2019 velmi dobře. Roz-
počet byl schválen s kladným schodkem
579 145 Kč, skončil však v přebytku 721
017Kč. Na tento rozdíl měl vliv především
grant od magistrátu ve výši 123 tis. Kč na
opravu římsy kostela.

Výnosy činily 4 476 tis. Kč, což je o 36 tis.
Kč více, než v r. 2018. Náklady pak činily
3 791 tis. Kč, což je o 273 tis. Kč více. Na
údržbu domu a kostela jsme vydali o 401
tis. Kč více, než v předešlém roce. Z toho
také vyplývá, že jsme ušetřili na ostatních
nákladech.
B) Rozpočet dělíme na část hlavní

a hospodářskou. Hlavní činnost souvise-
jící s církevním provozem kostela skončila
ztrátou 889 tis. Kč (v r. 2018 ztráta či-
nila 782 tis. Kč). Hospodářská část, od-
rážející naše komerční aktivity (pronájem
domu a kostela) skončila ziskem1610 tis.
Kč (v r. 2018 zisk činil 1 740 tis. Kč). Vzhle-
dem k tomu, že i za loňský rok uplatňujeme
v účetnictví rezervu na opravy hmotného
majetku ve výši 1 450 tis. Kč, vyhneme se
placení daně ze zisku.
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C) Hospodářskou část činnosti sboru
máme rozdělenu do dvou středisek:
- středisko důmSalvátorská 2 skončilo

v r. 2019 v zisku 1 730 tis. Kč.
- středisko kostel skončilo ve ztrátě

106 tis. Kč.
Ve ztrátě kostela se hlavně odráží ná-

klady ve výši 343 tis. Kč na údržbu a opravy
kostela. Grant magistrátu je započten totiž
plně v hlavní (=nehospodářské) části.

Dům svými výnosy 3 104 tis. Kč je zákla-
dem našeho kladného hospodaření a zdro-
jem pokrytí našich potřeb i například kaž-
doročně se zvyšujících odvodů církvi (se-
niorátní a celocírkevní repartice, perso-
nální fond): předloni 316 tis. Kč, loni 399
tis. Kč, letos 493 tis. Kč). Ve světle snižu-
jících se státních příspěvků pak jeho vý-
znam, podtržený atraktivní lokalitou, ještě
poroste. Staršovstvo se proto loni rozhodlo
zadat architektonickou studii na využití
půdních prostor domu. Projednávání této
studie s památkáři je zdlouhavé, nicméně
předpokládám, že na podzim staršovstvo
zváží a sboru navrhne další postup.
D) Finanční obětavost členů sboru se

projevuje v chrámových sbírkách, darech
a výběru saláru.
Vr.2019se vybralona tytoúčely téměř

799 tis. Kč, což je o 30 tis. Kč méně, než
roce předešlém.

Na druhé straně celocírkevní sbírky,
které se v rozpočtu sboru neprojevují, měly

v loňském roce vzestupný trend: 53 tis. Kč
vůči 39 tis. Kč v roce předešlém (prakticky
celý rozdíl představuje mimořádná dobro-
volná sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku
na konci roku).
Plánovaný rozpočet na rok 2020 jsme

museli upravit vzhledem ke koronavirové
krizi, která se projevila především v ru-
šení koncertů a snížení některých nájmů
v domě. Rozhodli jsme se snížit na 3 mě-
síce nájemné Krčmě o 30% (celkově o 137
835 Kč), aby nájemce Krčmy dosáhl na po-
mocný příspěvek na nájemné od státu. Op-
timisticky jsme pojali kapitolu sbírek, darů
a saláru, kde počítáme s výnosy ve výši 880
tis. Kč a věříme, že našemu očekávání vy-
jdete vstříc.

Na nákladové straně jsme se rozhodli
dočasně zakonzervovat započatou opravu
WC ve věži.

Na údržbu varhan, chrámu a domu plá-
nujeme náklady ve výši 1 450 tis. Kč. Ten-
tokrát půjde většina prostředků (1 200 tis.
Kč) na údržbu kostela – ať už na nové kotle
a systém regulace tepla nebo na práce spo-
jené s vysušením kostela.

I tak nám vychází rozpočet s mírným
přebytkem 197 400 Kč. V přiložené tabulce
můžete rozpočet 2020 porovnat se stavem
rozpočtu na konci roku 2019 a aktuálním
stavem na konci srpna 2020.

Jiří Čáp, předsedaHTK
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Rozpočet FS U Salvátora na rok 2020, čerpání 1-8/2020

Náklady Výnosy
nákup spotřebního materiálu       tržby z nájmů

materiál níže neuvedený

pořízení vybavení IT pronájem bytů

ostatní drobný majetek pronájem Krčmy

církevní publikace

úklidové prostředky

spotřeba energií úroky z účtů před zdaněním

spotřeba elektřiny úrok z účtů
spotřeba vody + odvod srážek

spotřeba plynu

sbírky, přijaté dary a salár

údržba chrámu sbírky chrámové

údržba zeleně dary

údržba varhan salár

údržba domu

cestovné

cestovné

křesťanská služba, pastorace

křesťanská služba

občerstvení

práce s dětmi a mládeží

pěvecký sbor 0
služby

telekomunikace

účetní a právní služby

administrativa

dozor a úklid chrámu

varhaník

pojištění

úklid okolo chrámu 0
správa domu

ostatní služby výše neuvedené

mzdové náklady

mzdové náklady DPP

daně a poplatky

53 ostatní daně a poplatky

545 kurzové rozdíly

bezúplatná plnění - dary

dary organizacím

dary Jeden svět

dary Jeronymova jednota

dary sborům

dary fyzickým osobám

ostatní výdaje

daň z úroku z účtů

haléřová vyrovnání 0 1
neuplatněná DPH

odpisy majetku

551 odpisy majetku

poskytnuté příspěvky

seniorátní repartice

celocírkevní repartice

personální fond

NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM

Saldo (výnosy - náklady) celkem

náklady 
2019

náklady
1-8/2020

rozpočet 
2020

výnosy
2019

výnosy
1-8/2020

rozpočet 
2020

71 574 65 688 100 000 3 694 913 2 295 750 3 250 000

5 011 24 105 6 021 pronájem kostela - 
koncerty

591 164 58 700 150 000

5 012 3 758 6 022 1 265 949 1 011 850 1 400 000

5 013 11 800 6 023 1 837 800 1 225 200 1 700 000

5 014 11 475
5 015 20 435

366 888 305 371 400 000 17 961 16 316 20 000

5 023 68 491 90 011 6 441 17 961 16 316

5 031 45 827 27 231
5 032 252 570 188 129

opravy a udržování hmotného 
majetku

1 537 984 361 022 1 450 000 799 178 430 679 880 000

5 111 510 053 297 238 1 200 000 6 821 133 204 62 509 150 000

5 112 11 027 2 200 20 000 6 822 127 750 115 410 160 000

5 113 69 200 48 982 80 000 6 823 538 224 252 760 570 000

5 114 947 704 12 602 150 000
17 745 2 524 10 000

5 121 17 745 2 524
106 282 67 487 140 000

5 131 68 660 25 113
5 132 16 701 17 672
5 133 13 921 24 702
5 134 7 000

525 560 297 315 550 000
5 181 21 963 9 587
5 182 83 500 57 372
5 183 81 853 40 318
5 184 197 860 66 740
5 185 24 500 21 000
5 186 40 298 30 224
5 187 2 400
5 188 53 240 39 312
5 189 22 346 30 362

120 000 80 000 135 000
5 211 120 000 80 000

13 810 19 654 20 000
8 450 16 700
5 360 2 954

148 000 188 200 240 000
5 461 12 500 6 000
5 462 15 000 30 000
5 463 48 400 58 000
5 464 33 000 30 000
5 465 39 100 64 200

172 973 61 542 185 000
5 491 2 926 3 892
5 498

5 499 170 046 57 649
311 440 207 627 311 000
311 440 207 627
398 780 246 364 411 600

5 811 62 986 35 357 70 700
5 812 110 069 68 767 137 600
5 813 225 725 142 240 203 300

3 791 036 1 902 794 3 952 600 4 512 053 2 742 745 4 150 000

721 017 839 951 197 400
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Rozhovor s Petrou Kolínskou – známou i neznámou

Do našeho salvátorského sboru chodí ne-
nápadná, empatická a usměvavá mladá
žena, kterou snadnomineme.

Petro, chci se Tě zeptat, kdys poprvé při-
šla do salvátorského sboru?

O existenci sboru jsem věděla už v 90.
letech. Věhlas Sváti Karáska a Miloše Rej-
chrta nešlo přehlédnout. Ale pravidelněji
jsem začala do kostela chodit od roku
2016, kdy jsem působila za rohem na praž-
ské radnici. Politické prostředí bylo hodně
drsné a bohoslužby mi pomáhaly najít
vnitřní klid a sílu pokračovat v náročné
práci.

Co Tě přivedlo k víře resp. co Ti víra
dává?

Víru jsem pro sebe objevila v pubertě,
bez nějakého jasně rozpoznatelného im-
pulsu zvenčí. V pomalém tempu se mi stří-
dají období aktivního a pasivního prožívání

víry. Víra mi dává jistotu, že to nakonec
s touhle planetou a lidským společenstvím
dobře dopadne.

Jak se Ti líbí salvátorské neděle, biblické
hodiny, na které také chodíš? Máš tady
nějaké přátele?

Všechna setkání mne povzbuzují. Je tu
fajn atmosféra, jakkoli jsem pořád spíš
v roli diváka. Jsem dost ostýchavá a vlastně
uzavřená, takže mi navazování přátelství
jde trochu pomaleji :-)

Pro mnohé ve sboru jsi neznámá, proto
jsem ráda, že jsi přistoupila na rozho-
vor. V politickém světě ale jsi zas známá.
Vím, že jsi byla mimo jiné náměstkyně
pražské primátorky, ale i zastupitelkou
v Praze 6. Můžeš mně k Tvé profesi něco
říct?

Byla jsem v politice aktivní od roku
2005. Věnovala jsem tomu veškerý volný
čas a mezi lety 2014 a 2018 jsem dělala
politiku i místo původního povolání v pla-
cených pozicích. Teď svoje síly věnuji práci
v neziskovem sektoru – pomáhám prosa-
zovat úpravy zákonů ve prospěch životního
prostředí.

Dost o politice. Jaké jsou Tvoje osobní
zájmy? Je to kultura, četba nebo sport
a cestování?
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Žádné speciální koníčky nemám. Vět-
šinu volného času věnuji čtení novin
a mému muži :-)

Můžeš něco krátce říci o cestě se Sváťou
Karáskem do Indie?

Každý rok v zimě jezdím na pár týdnů
do jižní Indie. Slovo dalo slovo a Sváťa jel
letos se mnou. (viz foto na titulní straně)
Moc jsme si to užili a vrátili se těsně před
vyhlášením covidových opatření. Po příletu
se k nám na letišti vrhly dvě sympatické
paní a byly nadšené z toho, že potkaly Sváťu
a mohly se s ním vyfotit.

Co bys změnila aneb čím bys náš sbor
zvelebila? Co Ti tu chybí? Čím jsi zde
mile překvapena?

Jsem nadšená z teras kostela a jejich zá-
zemí. Myčku jsem tam nahoře vážně neče-
kala. A co bych zvelebila? Potěšilo by mne,
kdyby se nám podařilo na kostel umístit so-
lární panely a využít dešťovou vodu ze stře-
chy.

Na závěr Ti chci poděkovat, že jsi ve svém
nabitém čase našla chvilku pro tento rozho-
vor.

Naďa Kočnarová

Pozvání k sborovým aktivitám

Od září opět běží sborové aktivity pro všechny generace a různé typy zájemců. Nosíme
roušky, ale jinak se nechceme nechat zbytečně odradit od setkávání, sdílení, naslouchání
biblickému poselství, rozšiřování obzorů…

Kavárnička nejen pro starší generaci
se koná v úterý 15,00 – 16,30. Zpíváme
ze Svítáku, čteme Jedno nezbytné od Jana
Amose Komenského a zjišťujeme, jak po-
zoruhodně aktuální autor to je.
Biblické hodiny se konají v úterý od

18,30 a probíráme knihu Kazatel.
Varhanní podvečery první středu v mě-

síci začaly zářijovým koncertem Josefa
Krušiny. Program na celý rok je na sbo-
rovém webu.

Ekklésia aneb salvátorské setkání s hos-
tem bude opět 4. středu v měsíci. Začínáme
23.9. besedou s Ruth Šormovou z Cesty
domů.
Děti se nedaří shromáždit ke každotý-

denním setkáním, zkusíme tedy obnovit
sborové soboty pro rodiny s dětmi. Nej-
bližší bude 17. října od 10,00. Zveme ro-
diče a děti všeho věku.
Konfirmandi a konfirmandky budou

mít setkání pět v sobotu. Nejbližíší budou
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26.9. a 3. 10. Konfirmaci plánujeme na
15.11.
Mládež obnovujeme opět v pondělí od

19,00 do ?? (dle potřeby).
Kočárkárnu se zatím nepodařilo obno-

vit, ale maminky s dětmi mají zájem, zatím
pokračujeme první středu v měsíci odpo-
ledne a třetí úterý dopoledne.
Pěvecký sbor se k nácviku schází ve

čtvrtek od 18,30, zatím nacvičuje v chrá-
mové lodi. Plánují vystoupit s repertoárem
Komenského písní v neděli 8. listopadu.
Zásady ČCE navštěvují zájemci, kteří

se chtějí blíže seznámit s rysy příznačnými
pro naši církev. Probíráme téata funda-
mentální (jako reformační důrazy) i po-
stoje církve k různým aktuálním otázkám.
K individuální katechezi se hlásí ti, kdo

stojí o konfirmaci v pozdějším věku, křest
nebo přípravu k manželství. Obvykle pro-
bíhá v pondělí a ve čtvrtek odpoledne.
Sborovákancelář a její dvě osazenkyně,

Jana a Helenka, jsou každé úterý a čtvrtek
připraveny s vámi osobně vyřídit vše, co po-
třebujete.
Podzimními bohoslužbami nás bude

provázet postava Jana Křtitele. Osnovu na-
chystal Dalibor Antalík, jehož po delší ne-
moci s radostí vítáme zpět v aktivní službě.

Setkání seniorů s bohoslužbami
Milé sestry, milí bratři,

v červnu tohoto roku se kvůli složité epi-
demiologické situaci nekonalo pravidelní

svatodušní setkání seniorů. Vzhledem k
současnému markantnímu nárůstu posi-
tivních Covid 19 v Praze salvátorská křes-
ťanská služba ruší i odložený termín pod-
zimní. S optimismem se upínáme k datu
28. prosince, což je den, kdy se snad ko-
nečně vánoční setkání seniorů uskuteční.

Za salvátorskou křesťanskou službu
Jitka Bělorová

Další (zatím) plánované akce
Víkendový pobyt na Modravě plánujeme
9. – 11. října. Na poslední volná místa se
můžete přihlásit u sborové sestry.
Víkendový pobyt dětí a mládeže v So-

běhrdech 23. – 25. října
Konfirmace– soustředění konfirmandů

13. – 14. listopadu a konfirmační slavnost
neděle 15. 11.

Jak během případné korontény?
Na případná další omezení budeme re-
agovat pružně a rychle. Chystáme ob-
novit přímé přenosy biblických hodin.
Bohoslužby najdete nahrané na sboro-
vém webu. Osobní rozhovor, návštěvu
do rodiny nebo do nemocnice lze do-
mluvit telefonicky či e-mailem přímo
z některým z farářů. Aktuality, pozvání,
kázání a j. najdete na sborovém webu
http://salvator.evangnet.cz nebo na fa-
cebooku.
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Z letních táborových pobytů

Procházímemořem… (Strměchy)

Rytíři dostávají další úkol… (Hradiště)

Naprůzkumuzaslíbenézemě(Strměchy)

Marné dobývání Lancelotova hradu
(Hradiště)

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.

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.


