farní sbor ČCE U Salvátora
červen 2021
předprázdninový sborový list

Prázdniny a tábory volají…
i ty salvátorské

O evangelické tradici a úkolech pro sbory
V nakladatelství EMAN připravujeme k vydání knihu vzpomínek a textů faráře Vojena Sy
rovátky, který v dobách svého bohosloveckého studia pečoval o salvátorskou mládež. Mj.
patří k osobnostem, které inspirovaly oba dva současné faráře. Následující úryvek jsme vy
brali jako podnět pro naše přemýšlení o sboru.
…Nyní několik poznámek k tomu, nač se zaměřit ve svých sborech:
1. Naše evangelické křesťanství nemůže zůstat na okraji života. Nemůže být jen jakýmsi
koníčkem, jemuž se věnujeme pouze občas, mnohdy pouze ve skrytosti mezi svými. Jestli
má obstát, musí být věcí našeho srdce a musí se týkat našeho každodenního jednání. Sa
mozřejmě se má projevovat ve způsobu spolužití s nejbližšími i s dalším naším okolím.
Ale také se evangelické křesťanství musí projevovat zájmem o to, co se děje v mém spole
čenství věřících, v mém sboru. Jak? Především tak, že mu věnuji čas. Také peníze. Jenom
takové křesťanství je přenosné i na další generaci.
2. Pro osobní zbožnost je důležitá účast na bohoslužbách. Jinde a jindy dnešní rozlítaný
a přepracovaný člověk těžko nachází příležitost k modlitbě, k naslouchání bibli a jejímu
výkladu.
3. Je třeba mít snahu o vytváření společenství, kde by jeden druhého snášel, respektoval,
snažil se o pochopení. Tak aby se sbor stával přístřeším duše. Spolu pobývat i mimo boho
služby. Přicházet do sboru s celými rodinami. Dnešní doba nepřeje ani trvalým rodinám,
ani trvalým širším společenstvím, ale člověk je tak utvořený, že bez rodiny a společenství
je vykořeněn. Proto stojí za námahu zápasit o rodinu i širší společenství.
4. Aby pokračovala naše evangelická tradice, je třeba se učit být samostatným odpověd
ným křesťanem. To znamená mimo jiné prohlubovat svůj křesťanský pohled na život. Na
okolní svět. Na společenskou a politickou problematiku, to také patří k naší tradici. Roz
šiřovat si obzor. Ve světle evangelia se učit rozumět sobě i okolnímu světu. Vyslechnout
proto přednášky, přečíst si dobré knížky, dát si s tím práci, i když se do toho při dnešním
uspěchaném životním stylu člověku nechce. A ve sboru toto vzdělávání pěstovat.
5. Prospěšné je také ekumenické setkávání s jinými církevními seskupeními a společné
akce, to nemusí být ohrožením našeho evangelického svérázu, ale naopak obohacením.
6. K naší církvi patří i otevřenost vůči necírkevnímu okolí. Například ve spolupráci na
dobrých věcech jako jsou humanitární a sociální činnosti atd. Nebo jako je spolupráce
s lidmi z obce ve veřejně prospěšných věcech.
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Slib staršovstva a výroční sborové shromáždění a jaro u Salvátora
Sbor skoro po koronténě…

V neděli 20. června bude naším hostem
náměstkyně seniora Pražského seniorátu, sestra farářka Lenka Ridzoňová.
Bude kázat a přijme slib nově zvolených
starších na minulém sborovém shromáž
dění.
Jako pokračování bohoslužeb se bude ko
nat odložené výroční sborové shromáždění. Zveme všechny, kdo mají o život na
šeho sboru zájem. Hlasovací právo mají
podle synodem novelizovaných pravidel ti,
kdo se aktivně účastní či účastnili života
sboru a přispívají na jeho potřeby (v našem
sboru alespoň částkou 1.000 Kč ročně).

Vzhledem k současné epidemiologické si
tuaci konáme nedělní bohoslužby bez početního omezení. Dodržujeme ovšem ne
zbytná pravidla: rozestupy mezi „nepří
buzenskými“ účastníky, respirátory, popř.
desifenkce. Pro zapomětlivce jsou nachys
tány v kostele.
Přestali jsme s přímými přenosy bohoslu
žeb, mj. proto, že jsou náročné na přípravu
a nesehnali jsme dostatečně velký počet
spolupracovníků. O to víc děkujeme Janu
Kučerovi, Petru Stránskému a Pavlu Ur
banovi, kteří je od podzimu pomáhali za
jišťovat. Videa jsou uložena na salvátor
ském youtube kanálu Evangelický Salvá
tor. Aktuální bohoslužby vyvěšujeme jako
audio nahrávku na Spotify, Anchor a sbo
rový web, zájemcům, kteří nejsou na inter
netu, dále rozesíláme tištěná kázání.
Děkujeme Báře Čistecké, která obětavě za
jišťovala zpěváky a zpěvačky pro vedení

Zprávu staršovstva
se sborovou statistikou a i zprávu o hos
podaření jsme otiskli ve velikonočním
sborovém listě, který je dostupný na
https://kostelusalvatora.cz/index.php/
sbor/27sborovezpravy .
Členům sboru jsme ji nyní rozeslali e
mailem spolu s aktualizovaným rozpoč
tem na r. 2021. Mimo pravidelných zpráv
počítáme i s rozpravou o návrhu staršov
stva, jak pokračovat dál s půdní vestavbou
v domě Salvátorská 2. I k tomuto tématu
jste dostali informativní materiál.
Sborová sestra Jana Knoppová
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zpěvu při bohoslužbách. Doufáme, že ještě Aktuální informace i odkazy na you
nějaký čas vydrží.
tube a j. najdete na sborovém webu
http://salvator.evangnet.cz nebo na fa
cebooku.
Jedna může být víc než pět
aneb přispívejte církvi s nadhledem
Neumíte si představit, že by jedna koruna
mohla být více než pět korun. U nás ve
sboru je možné ledacos, takže i tomuto tvr
zení dejme šanci.
Možná jste i vy potkali letáček ČCE – Pět
procent. Miluju letáčky, takže i tento skon
čil v kapse kabátu a posléze v kuchyni na
stole. U snídaně došlo na čtení. Jasný, cír
kev potřebuje peníze a chce pět procent
mých příjmů. Fajn, kolik to vlastně dělá?
Na webu je k tomu i kalkulačka. Ajaj. To
je teda nějak moc, napadlo mne. Myšlenky
létaly hlavou sem a tam. Jak z toho ven? Ne
spočítala jsem příjmy špatně? Fakt do toho
patří i tyhle peníze? Ach jo, pět procent je
strašně moc. Posílám přece i jiným organi
zacím. A proč zrovna pět procent, proč ne
tři? V hlavě se mi rozjelo smlouvání jak na
indickém tržišti, ale s kým vlastně? Se svým
svědomím? S Bohem? S vedením církve?
Ráno moudřejší večera. Letáček jsem ho
dila do sběru a v hlavě vypnula kalkulačku.
Asi za týden jsem si kupovala přes inter
net knihu a vzpomněla si při té příleži
tosti na nedořešenou věc s placením sa
láru. Koukla jsem se na výpisy z účtu za
poslední půl rok. Na konci měsíce vždycky

Podařila se velikonoční hra pro děti Na
cestě do Emauz, jejíž shlédnutí na sboro
vém youtube kanálu doporučujeme. A dě
kujeme všem, kdo se na ni obětavě připra
vovali, navzdor tomu, že nám podrážela
nohy selhávající technika.
Po celou dobu běžely v kombinaci živí + fa
cebookoví účastníci biblické hodiny s výklady knihy Kazatel. Zejména excelentní
výklady Dalibora Antalíka stojí za to shléd
nout dodatečně na sborovém facebooku.
Najdete tu i řadu „podvečerníčků“ pro děti.
I letos jsme se, byť s poněkud improvizo
vaným programem zapojili do Noci kostelů. Marii Vojáčkové děkujeme za sesta
vení programu, varhaníkům za koncerto
vání a dobrovolnicím za doprovázení ná
vštěvníků (bylo jich 850).
V neděli 13. června jsme obnovili rodinné
bohoslužby s dětmi a zpíváním ze Svítáku.
Osobní rozhovor, návštěvu do rodiny
nebo do nemocnice lze domluvit telefo
nicky či emailem přímo s některým z fa
rářů nebo sborovou sestrou.
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něco zbyde. Půlku z toho zadám jako trvalý
příkaz a uvidíme. A co je vidět? Na mém
účtu to vypadá pořád stejně – peníze při
cházejí a odcházejí. Jsem vděčná, že mám
i v době pandemie stálý příjem a nemusíme
doma každou korunu obracet dvakrát. Při
jde mi fajn, když má i náš sbor stálé a před
vídatelné příjmy. Přijde mi fajn, že můžu
přispět k finanční nezávislosti naší církve.
Jedna koruna odeslaná je pro sbor víc než
pět korun, které nepošlu. Procenta – ne
procenta.
Petra Kolínská

říkal z pohledu faráře) na úvod sborové de
baty:
Odpovědnost k zděděnému majetku zava
zuje. I v tom smyslu, že ho nejen uchová
váme, „konzervujeme“, ale rozmnožujeme
a zhodnocujeme. Teď je pro takové zhod
nocení jedinečná příležitost, protože se tak
jako tak musíme pustit do výměny střešní
krytiny a opravy střechy. Navíc zatím trvají
výhodné podmínky na trhu hypoték.
Vzhledem k hospodářským výsledkům
z předchozích let (včetně „hubeného“
2020), kdy jsme byli schopni do rezerv
ního fondu na akci tohoto typu ukládat cca
1,5 mil. ročně, se nemusíme obávat do ta
kovéto investiční akce se pustit. Sbor má
na účtech poměrně vysoké částky, které
budou v nadcházejících letech podléhat
stoupající inflaci a tím se znehodnoco
vat. Investice do nemovitostí naopak naše
prostředky zhodnotí. Jeden ze sborových
fondů, Fond Romany Prejzové má ve
svém statutu přímo ustanovení, že má
být ke zhodnocení sborového majetku po
užit. Navíc už nejsme vázáni povinností
každoročně odevzdávat povinnou část pro
středků do tzv. varhanního fondu. Ukazuje
se, že z členů sboru jsme schopni postavit
tým, který se o akci bude starat, navíc pro
stavbu samotnou počítáme s profesionál
ním stavebním dozorem.
Pokud se do půdní vestavby pustíme, bude
třeba ji s výtahem udělat pokud možno na
jednou. Znamená to tedy dofinancovat akci

K debatě o půdní vestavbě
Počátkem června jste dostali elektronicky
či v papírové verzi „prospekt“ s informa
cemi o návrhu půdní vestavby v domě Sal
vátorská 925/2. Otázce proč a zda se do
tohoto lidsky i finančně náročného díla
pustit, jsme věnovali sborovou debatu ve
středu 2. června.
Staršovstvo a zejména hospodářsko tech
nická komise se touto otázkou intenzivně
zaměstnávají od podzimu r. 2018. V sou
časné době máme od památkářů tzv. zá
vazné stanovisko, v němž vyjadřují sou
hlas se stavbou výtahu a uvádějí konkrétní
připomínky k projektu půdních bytů. Na
sborovém shromáždění budeme hlasovat
o tom, zda se pustit do dalšího kroku, resp.
celé akce, tedy zadání projektu.
Podrobné informace najdete v materiálu,
který jste dostali. Zde jen zopakuji, co jsem
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půjčkou. Při rozhovoru s vedoucí ekonom
kou synodní rady se ukázalo, že tento po
stup vidí jednoznačně jako smysluplný, a
navíc otevřela reálnou možnost, že za pří
padnou půjčku by ručila prostřednictvím
synodní rady celá církev.
Rozhodnutí pro tuto investici staršovstvo
přijalo a sboru předkládá jednak jako roz
hodnutí pro budoucnost salvátorského
sboru a finančního zajištění jeho života

v době naprosté odluky církve od státu.
Zároveň nás ale k tomuto kroku vede
i vědomí, že sbory jako je ten náš bu
dou v éře úplného samofinancování větší
mírou odpovědné za financování sborů
„nízkopříjmových“, závislých jinak jen na
vlastní obětavosti. I to je důvod, proč pláno
vat a realizovat zvýšení příjmů z nájemního
domu.
Tomáš Trusina

Rozhovor s Maruškou Vojáčkovou
Byl někdo tvým vzorem či učitelem
zpěvu?
Co se týče sólového zpěvu, učitelek jsem
měla několik, ale za opravdový vzor pova
žuji až svou poslední„ rádkyni“, Markétu
Cukrovou, za interpretační vzor bych ozna
čila kontratenoristu Andrease Scholla.
Jaký styl či žánr hudby máš nejraději?
Nedokážu označit jeden žánr jako nejoblí
benější, různé žánry se hodí k různým si
tuacím. K poslechu si v poslední době nej
více vybírám jazz a world music, k provozo
vání barokní a soudobou hudbu.
Pamatuješ si, jak dlouho vedeš salvátorský pěvecký sbor?
To jsou vlastně dvě odlišné události. První
kontakt si pamatuji jako návštěvu bohoslu
žeb u Salvátora, kam jsme s rodiči často
jezdili z Říčan„ na Sváťu“. Zpíval sbor a já
se rozhodla, že se zkusím zeptat, jestli bych

naší milou, půvabnou dirigentkou
Jak dlouho se věnuješ zpěvu a hudbě jako
takové?
Jakožto dcera písničkáře se hudbě věnuji
asi od narození :), táta hrál doma na ky
taru neustále a podporoval nás ve spon
tánním muzicírování, kazetu, kde zpívám
svoje písničky, například s textem „tužky lí
taj nedýchaj“ mám z pěti let. :)
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do něho mohla chodit zpívat. To jsem byla
ještě na gymnáziu. První vedení si úplně
přesně nepamatuji, ale doteď si myslím, že
když jsem tu nabídku jakožto ani ne dru
hačka na vysoké od Jakuba Dvořáčka při
jala, bylo to velmi odvážné a od sboru moje
začátky vyžadovaly jistě velkou dávku sho
vívavosti.
Neodrazuje tě od práce malá profesionalita u některých členů ve sboru?
Naopak se mi líbí, že je sbor namixovaný
po všech stránkách, důležitá není profesi
onalita, ale zodpovědný přístup, radost ze
zpívání a chuť učit se novému. Nicméně
v poslední době je znát, že stárneme a po
třebovali bychom mezi námi více mladého
entuziasmu.
Tak trochu z jiné stránky se tě zeptám –
co ti dává křesťanský život a kdy jsi přišla
k víře?
K víře jsem měla cestu snadnou, protože
mě k ní vedli rodiče upřímně bez nějakých
zákazů a příkazů. Oni byli v církvi nová
krev, začali do ČCE chodit díky kamará
dům. U mě potom dál zafungovali přátelé
v období puberty, kdy jsme měli moc fajn
partu kolem mládeže v Uhříněvsi u Ireny
Škeříkové a trávili jsme spolu postupně víc
a víc času i mimo kostel. V té době jsem
také hodně četla C. S. Lewise, který mě
tehdy hodně ovlivnil. Křesťanství pro mě
znamená především návaznost na evrop

ské kořeny a hodnoty, pomoc druhým, na
ději.
Obdivuji tě, jak dokážeš skloubit zpěv
a rodičovské povinnosti.
Na tom nic obdivuhodného nevidím :) Je
to tak, že když si můžu vybrat, jestli se budu
věnovat hudbě, nebo uklízet a vařit, dám
přednost tomu prvnímu :) Nicméně, ne
vždy si vybrat mohu. A když se můžu ve
čtvrtek věnovat sboru, je to pro mě aktivní
odpočinek od každodenního frmolu kolem
dětí.
Na závěr bych tě poprosila, abys popsala
aktivity našeho salvátorského sboru
a snad také doplnění, který hlas ve sboru
chybí.
Salvátorský pěvecký sbor udržuje tradici
salvátorských nešpor, které založil Rena
tus Schiller. Vystoupení v kostele tedy vždy
směřuje k neděli před Vánoci a před Veli
konocemi. Příležitostně zpívá také při běž
ných bohoslužbách, vyjíždí za pozváními
ke koncertům po celé republice i do zahra
ničí a hostí mnoho evropských sborů na
společných koncertech U Salvátora. Často
zpívá barokní hudbu. V současnosti mezi
námi rádi uvítáme nové hlasy do sopránu,
tenoru i basu.
Děkuji, že sis našla čas na tento rozhovor.
Naďa Kočnarová
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Nabídka akcí v létě a na podzim
Varhanní podvečery
Nedělní bohoslužby
každou neděli; 4. 7., 1. 8. a 5. 9. s vysluho plánujeme obnovit od 1. září
váním večeře Páně
Setkání s drážďanskými
během společného výletu do Děčína v so
Táborový pobyt ve Strměchách 18.–25.7.
má ještě několik posledních volných míst. botu 2. 10.
Přihlášky u T. Trusiny.
Sborový víkend na Modravě 22.-24.10.
Odložený společný pobyt rodin a jednot
Táborový pobyt v Hradišti 7.–14. 8.
je již téměř zaplněn. Informace a přihlášky livců. Rezervováno 24 míst, hlaste se u sbo
u Báry Cejpové.
rové sestry.

SVÁŤA FEST 31. 7. – 13.30 U SALVÁTORA A 16.00 V LAHOVIČKÁCH
Slibované setkání, kde se budeme moci bez Od 16.00 následuje koncert v Lahovičkách
omezení rozloučit se Sváťou Karáskem, za
vzpomínat a společně se radovat u jeho pís
niček, se bude konat v sobotu 31. července.
V 13.30 se sejdeme k děkovným bohoslužbám
v kostele
Promluví faráři Zdeněk Bárta a Jobík Be
neš. A krátce vzpomenout na Sváťu mohou
další.
Kontakty:
Návštěvní hodiny v kostele o prázdninách: čtvrtek od 16:00 do 18:00.
Sledujte https://www.kostelusalvatora.cz/ a youtube kanál Evangelický Salvátor.

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.

