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Ještě jednou se ohlédnout
za prázdninovým touláním…

a pak vstříc dalším dnům



Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1,14)

Tento verš bychomklidněmohli přeložit: „Prvotní princip (řecky logos) vstoupil domasa
(řecky sarx) a přebýval mezi námi.“ Máme před sebou jeden ze zemitých obratů, ja
kých biblická mluva neužívá zřídka. Samotný Logos, Boží Praslovo, ústrojný Princip
všehomíra, který nikdy nikdo nespatřil, se zjevuje. Boží moudrost a rozumnost sestu
puje doprostřed naší lidské pošetilosti. A bere na sebe podobu člověka z masa a kostí.
Ne poloboha z antických bájí, ani nadčlověka z mýtů novodobých, ani éterické bytosti
z imaginace náboženských kutilů, ale úplně normálního jedince. Protože Bůh nepotře
buje kromobyčejného prostředníka. Sklání se k člověku v člověku – v Ježíši.
Tím nám evangelista Jan sděluje dvě věci. Na jedné straně z toho, že Bůh se stává „ma
sem“, plyne, kým vlastně jsmemy: živočišným druhem, tvory jako jiní, součástí přírody,
pouhým zlomkem z nekonečnosti Božího stvoření. Bytostmi povětšinou zabředlými
vmalosti a nízkosti, jen občas zvedajícími hlavu k nebesům.Neexistuje větší propast než
ta, která je mezi Stvořitelem a stvořením. Za druhé nám však slovo o Slovu tělem uči
něném ukazuje, jak Boží dílo v Ježíši Kristu tuto distanci překlenuje. Jak mezi Bohem
a člověkem staví most našemu živočišnému druhu pro cestu k Bohu. Vede právě přes
onen dokonalý obraz pravého božství a zároveň pravého člověčenství. Vede přes toho,
který obé spojil v jedno – vždyť Syn a Otec jedno jsou, jak evangelista Jan nepřestává
zdůrazňovat. Tato jednotamezi božstvíma lidstvím,meziDuchemsvatýmaduchemčlo
věka, mezi Stvořitelem a stvořením, není omezena pouze na jakousi vnitřní příbuznost
mezi Ježíšem a Pánem nebe i země, ale je určena i pro náš „masitý“ druh, pro všechno
stvoření, pro každého. Vždyť se tak modlil sám Ježíš, když myslel na své následovníky:
„Neprosím jen zaně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo vemneuvěří, aby všichni byli jedno
jako Ty, Otče, vemně a já v Tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mne po
slal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich
a Ty vemně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že Ty jsi mně poslal
a zamiloval sis je jako mne“ (Jan 17,20–23). A že takováto jednota, souznění v lásce, že
takovýto soulad s řádem všeho bytí je možný, že není jen vyšinutou vizí snílků, je zřejmé
z Božího slova, to jest ze Slova – Praprincipu v Ježíši vtěleného. Z Ježíšova učení, z jeho
pozemského příběhu, z jeho života, smrti i vzkříšení.

Dalibor Antalík
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Jak se po prázdninách rozbíhá život u Salvátora

Nedělní bohoslužby (od 9,30)
Při nedělních bohoslužbách budeme až do
poloviny adventu sledovat na pokračování
příběh putování vysvobozeného Izraele
do zaslíbené země (podle knih Exodus a
Numeri). Navážeme tak na postní oddíly
o velikonočním vysvobození Božího lidu
z otroctví v Egyptě. Příběh vysvobození
a putování do zaslíbené země je „páteří“
biblického svědectví o cestě víry. Připomí
náme si ho s očekáváním, že ho i v našich
životních okolnostechmůžemepotkat jako
cestu naděje, zdroj pravdivého životního
nasměrování i jako pozvání potkat Pána
Boha při díle.
Každou první neděli v měsíci zveme k ve-
čeřiPáně.Záznamybohoslužebnajdetena
sborovém webu jako písemný i zvukový
záznam.

Nedělní škola
tedy dětské shromáždění během bohoslu
žeb, dostala během covidových omezení
„zabrat“.Proto jinyníobnovujemeazveme
sem děti předškolní i školní. Opět se bude
konat při bohoslužbách, děti do ní odchá
zejí po ohlášení většinou při druhé písni.
Máme radost, že se podařilo „omladit“
tým nedělkářek o novou krev z řad vedou
cích táborů. Starozákonní dějepravou bu
dou děti provázet postavy Judit a Tobiáše,
které děti možná znají z podvečerníčků.

Úterní kavárnička
Starší generace se schází při úterní ka-
várničce od 15,00. Zpíváme ze Svítáku,
čteme na pokračování podnětnou litera
turu (skončili jsme se spiskem J. A. Ko
menského Jedno potřebné). Kavárnička
je společenstvím rozhovoru i sdílení,
nicméně probíraná literatura brání, aby
to byla pouhá „drbárna“. Zveme zájemce,
kteří jsou mobilní, a přitom tak intenzivně
nezažívají „důchodcovskou vytíženost“ :)

Biblická hodina – setkání nad biblí
V úterý od 18,30 se koná pravidelná bib-
lická hodina. Letos se věnujeme četbě
a výkladům evangelia podle Jana (jako
ochutnávka viz úvodní slovo D. Antalíka).
Zveme do tohoto společenství živého roz
hovoru pravidelné i nepravidelné zájemce,
jak ty, kdo se s biblí seznamují amají nad ní
otázky, tak ty, kdo ji mají „pročtenou“.

Pěvecký sbor
Ve čtvrtek od 18,30 se schází salvátorský
pěvecký sbor. Dirigentka M. Vojáčková
(viz rozhovor vminulém listu) i osazenstvo
uvítají nové zájemce o sborový zpěv, posí
lit potřebují zejménamužské hlasy. Zpěvá
kům děkujeme za výpomoc během epide
mických omezení a těšíme se, až je usly
šíme v plné síle – ať při bohoslužbách nebo
při tradičních nešporách.
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Ohlédnutí za létem… Sváťa Fest

V sobotu 31. 7. jsme si s vděčností připomínali Sváťu Karáska. Při bohoslužbách nám ho
přiblížili jeho souputníci, faráři Zdeněk Bárta a Jobík Beneš. Potom se část osazenstva
přesunula do Lahoviček a připojila se k návštěvníkům vzpomínkového koncertu. Přítomné
pozdravily Sváťovy děti, Charlie Soukup zpíval s Vejškou…

Sváťovy písně hrál Karel Vepřek… …kapela Svatopluk i mnozí další
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Na podzim plánujeme a zveme

Společný výlet s drážďanskými 2. 10.
V sobotu 2. října půjdeme na společný
výlet s našimi přáteli z partnerského
sboru v Drážďanech. Setkáme se v Dě-
číně, kde zahájíme krátkou společnou po
božností v místní modlitebně ČCE, trasa
výletu po Růžovém hřebeni nad kaňonem
Labe je pak naplánovaná zhruba na 7–8 ki
lometrů a není náročná.
Vlak jede v 9,26 hod zHlavního nádraží,
sraz je v 9,10 u pokladen. Pokud by někdo
jel autem, pak je sraz v 11,30 u fary ČCE
vDěčíně (Bezručova 90).

Brigáda na vyklizení kostela 9. 10.
Nasobotu9. říjnaodpoledneplánujenaše
„Hátékáčko“ (hospodářsko technická ko

mise) brigádu k vyklizení půdy a dal
ších prostor kostela. Zveme všechny fy
zicky zdatnější zájemce. Brigády jsou pří
ležitostí nejen svépomocí udělat něcoprak
tického pro sbor, ale i poznat se s dalšími.

Sobotní nábožko 16. 10.
V posledních dvou letech se do určité
míry rozpadla zavedená práce s dětmi.
Místo tradičního každotýdenního nábo
ženství nabízíme jednou za měsíc sobotní
setkání rodin s dětmi, „sobotní nábožko“.
K prvnímu zveme rodiny s dětmi na so-
botu 16. října od 10,00. Nejprve bude pa
ralelně biblický program obou farářů pro
děti i pro dospělé. Po společném obědě
(z vlastních zdrojů) nabízíme dětem mož
nost vyřádit se se slečnou tanečnicí, nebo
se zapojit do výtvarné dílny s Janou Lu
keš. Budeme vyrábět z přírodnin a korálků.
Rádi bychom tuto formu setkávání s dětmi
obnovili. Máteli zájem, napište, zda jste
ochotni se zdržet i na program po obědě,
abychom zhruba věděli, kolik nás bude (na
adresu trusina@volny.cz).

Sborový víkend na Modravě
Ovíkendu22.–24. října sebudekonat od
ložený sborový víkend na Modravě. Bu
deme společně ubytováni v penzionuMod
rava. Cena za jednu noc činí 750 Kč. Při
hlásilo se zatím asi 10–15 lidí. Přihlašujte
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se u sborové sestry, která sdělí kapacitu po
kojů. O potvrzení přihlášky prosíme i ty,
kdo se na pobyt v minulosti přihlásili. Vět
šina se dopravuje autem, pokud budete
chtít někdo vzít, ozvěte se, určitě se najde
místo.

Víkendovka pro děti
Atentýžvíkend22.–24.10. jsmenapláno
vali víkendový pobyt dětí v Soběhrdech.
Během víkendovky vyprávíme biblické pří
běhy, hrajeme hry, zpíváme, sedíme tá
boráku, v neděli se účastníme bohoslužeb
pro děti. Nechtěli jsme víkendovku překlá
dat na pozdější termín, kdy jsou prázd
niny a pak už listopadové krátké dny. Do
Soběhrd děti pojedou s vedoucími, kapa
cita je cca 25 dětí. Na akci pošleme extra
přihlášky.

Osobní rozhovor,
návštěvu do rodiny nebo do nemocnice
lze domluvit telefonicky či emailem přímo
sněkterýmz farářůnebo sborovou sestrou.
Pro zájemce nabízíme i individuální pří
pravu ke křtu či rozhovor o otázkách víry.
Aktuální informace i odkazy na you
tube a j. najdete na sborovém webu
http://salvator.evangnet.cz nebo na fa
cebooku.

Díkčinění s Vojenem Syrovátkou 3. 10.
V neděli 3. října bude naším hostem
farář Vojen Syrovátka. U Salvátora se
v 60. letech jako bohoslovec staral o mlá
dež. Za svou bohatou životní cestou – dí
těte z persekvované rodiny, organizátora
práce s mládeží, disidujícího faráře i ini
ciátora diakonické služby – se ohlíží ve
vzpomínkové knize Pohled zpět, kterou
v rámci bohoslužeb představí farář Ště-
pánHájek, sámorganizátorkulturníchak
tivit.

Sborová sestra Jana Knoppová
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Z táborových pobytů: v Hradišti (Odysseovy cesty)

Malí Odysseové v zemi Fajáků

Ze zombíků ve farářově autě…

…se vyklubali obětaví vedoucí

Poslední bitva tentokrát vzplála na Ithace

Legendární kuchařky M+M nahrazujeme
svépomocí…

…ale za výsledky se nemusíme stydět
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Z táborových pobytů: ve Strměchách (Jozue ten porazil…)

Každé pokolení mělo svůj erb

Jericho se dobývalo i bránilo

Odhalování mafiánů vměstečku Palermu

A na závěr čekáme hostinu

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 9–12 hod. a čtvrtek 16–18.

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.


