
farní sbor ČCE U Salvátora

l istopad 201 5

LIST ADVENTNÍ

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste
procitli ze spánku; vždyťnyní je nám spása blíže, než byla tenkrát,
když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto
skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Římanům 13, 11n
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SLOVO FARÁŘKY SBORU

Milí přátelé,
noc pokročila a den se přiblížil. Jako snad každá generace zaží-

vá v životě těžké období i my, když slyšíme o noci, která pokročila nemůžeme
nemyslet na ohrožení, které právě v současné době prožíváme. Je to teror
nenávisti, který zaplavil Evropu a mnoho dalších míst ve světě, jsou to davy li-
dí, kteří jsou ohroženi na životě přímo ve své zemi a svých domovech, jsou to
naše obavy a nejistota v očekávání věcí přicházejících.
Advent znamená příchod. My si připomínáme příchod světla v přiblížení se

Božího království v narození Ježíšově a současně čekáme na druhý příchod
Krista a s ním už plnou vládu Božího království. Náš život je vzhledem k ději-
nám Země a historii vesmíru velmi krátký. Vrcholí v naší současnosti temno-
ta? Zakusíme osobně něco, co by nás přesvědčilo, že noc pokročila a přiblížil
se den? Že zlé věci odchází a dobré vládnou?
Možná ještě budeme svědky události v dějinách, která dosvědčí přicházející

světlo, ale já s tím spíš nepočítám. S čím však jistotně počítám, jsou projevy
Boží lásky v životě svém i v životě lidí, které znám. Není to mámení blikající
baterky, ale světlo, které už mezi nás vstoupilo. Světlo Božího slova a zku-
šenost s Jeho nezaslouženými dary.

Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.



3

Proč se pronárody bouří,
proč národy kují marné plány?

Srocují se králové země,
vládcové se spolu umlouvají
proti Hospodinu a pomazanému

jeho:
"Zpřetrháme jejich pouta,

jejich provazy pryč odhodíme. "
Ten, jenž trůní v nebesích, se směje,

Panovníkovi jsou k smíchu.
Jednou k nim promluví v hněvu,

ve svém rozlícení je naplní děsem:
"Já jsem ustanovil svého krále

na Sijónu, na své svaté hoře!"
Přednesu Hospodinovo rozhodnutí.

On mi řekl: "Ty jsi můj syn,
já jsem tě dnes zplodil.

Požádej, a národy ti předám do
dědictví,

v trvalé vlastnictví i dálavy země.
Rozdrtíš je železnou holí,

rozbiješ je jak nádobu z hlíny. "

Nuže, králové, mějte rozum,
dejte na výstrahu, soudcové země!

Služte Hospodinu s bázní
a jásejte s chvěním.

Líbejte syna, ať se nerozhněvá,
ať na cestě nezhynete,
jestliže jen málo vzplane hněvem.

Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Žalm 2
Patřík bohoslužbám na Stědrý den

Proč se pronárody bouří

Věčný Bože, chceme, aby naše
myšlenky a skutky byly zakotveny
v tvé přítomnosti, která je zdrojem
naší naděje. Svěřujeme ti oběti útoků
v Paříži a Bejrútu i jej ich rodiny
a přátele, kteří truchlí. S věřícími
všech náboženství vzýváme tvé jméno
a prosíme: ať tvůj pokoj přijde do na-
šeho světa.
BratrAlois, modlitba 14. listopadu

Taizé Slavnost světla

V našem kostele se 17. listopadu
sešlo množství převážně mladých
křesťanů sdružených kolem
francouzské ekumenické komunity
Taizé. Přijali jsme s nimi možnost, jak
oslavit státní svátek v pohnutém čase
společnou modlitbou a zpěvy.

Autorem fotografií, na titulní straně
a uvnitř listu, je Jakub Šerých, který
nám je laskavě věnoval za portál:
www.ClovekaVira. cz. (jam)

Zdroj:

www.taize.fr/cs



NOVÁ SYNODNÍ RADA BYLA INSTALOVÁNA

Kristus likviduje naše viny

To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a po-
věřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboťv Kristu Bůh usmířil
svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat
toto smíření.

2 Korintským 5,18n

Proto Bůh nepočítá naše selhání. Haleluja. A proto, že je vše takto velkolepě
připraveno, proto se smíme smířit s Bohem, s lidmi i sami se sebou.
Jinými slovy – Bůh jedná ve prospěch života. Činí vše, co dobrý život podporuje.

Činí to tak dobře, že ani smrt nezpůsobí naše vysmeknutí ven z Boží náruče.
Tomu, milí přátelé, sestry a bratři, věřme. Vzkříšený Kristus se nás dotýká.

Opracovává naši mysl, změkčuje naše srdce. Působí pokoj . Smíme se nadech-
nout a uklidnit. Už nejde o to, kdo je víc, nejde o to kdo je lepší.
Bůh nepočítá lidem jejich provinění. No. Nepřehnal to ten Pavel, když to tak

jednoznačně píše? Nemělo by se někde shora, třeba ze synodní rady, do-
hlédnout na to, aby se s tím moc neplýtvalo? Co kdyby si to řekl každý? Jak
by to vypadalo? A vůbec, co by tomu řekli lidé?
Ale není co korigovat. Bylo by to stejně pošetilé, jako by Kristus zemřel a

byl vzkříšen jen tak trochu, aby to moc nebolelo a nebylo to tak paradoxní…
Tak skutečně jako on zemřel a byl vzkříšen, tak skutečně Bůh nepočítá naše
viny. Jistě, jsou mu – tak svědčí Písmo – ty naše viny velmi odporné.
No a právě proto, jak věřím, nás z nich vysvobozuje. Proto, že skutečně jsou
odporné.
A Bůh nám uložil toto smíření zvěstovat…
Až potud se o tom kázalo – jakž takž. Ale teď jde do tuhéhio. Dosud to bylo

více o Bohu. My jsme přij ímali. Nyní máme něco dělat. Bůh nám uložil
zvěstovat toto smíření.
Kudy na to?
Inu, nezbývá, než to prostě říkat. Mluvit o tom. Nenechávat si to pro

sebe. Povědět to těm, kdo netuší, že j im Bůh nepočítá jej ich provinění.
A tlak viny a nezdarů je sžírá a kroutí, místo aby je odpuštění vin sílilo
a narovnávalo.
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Říkat to druhým. Tak jak umíme. A žít z této víry. Žít společně, a přesto kaž-
dý za sebe, tak jak nám to jde či nejde.
To nám moc přeji, do dalších dní a let. Abychom se nebáli žít víru v Krista.

Originálně, tak jak každý svede. Společně při bohoslužbách a rozhovorech,
v rodině, bez rodiny, v ruchu všedního dne. Přejme si vzájemnou velkorysost,
snesme se vedle sebe navzájem. Uvnitř církve českobratrské evangelické,
i spolu s ostatním křesťany uvnitř církve Kristovy. Važme si sebe navzájem.
Síleni Duchem svatým, který nás stále přistrkuje k tomu, co Kristus vykonal,

pak smíme žít otevřeně, nápaditě, skromně.
Okusíme svobodu nebát se, že nám Bůh dal málo, a že se naše životy zhroutí,

když se o dostatek, který máme, rozdělíme s druhými.
Smíme být solidární se všemi, kdo ztratili svobodu, ztratili svůj domov, ne-

mají nic, přicházejí, klepou na dveře a prosí o pomoc.
Duch svatý, silný Kristovou přítomností, nám pomůže přemáhat strach.
Dá odvahu bojovat proti všemu, nebo se vším, co chce setbrat svobodu. Proti

každému, kdo by chtěl svobodu ulamovat kus po kousku, a tak ji nepozo-
rovaně sebrat celou.
Oba totalitní režimy minulého

století tuto metodu užívaly. Nosit
Davidovu hvězdu na hrudi – většina
mlčela, to přece není tak strašné. Ne-
vycházet večer ven – většina mlčela,
to přece není tak strašné. Postupně,
kousek po kousku, až – přij ít v urči-
tou dobu na nádraží s malým
kufříkem – většina mlčela, bála se.
Smíme bránit svobodu proti každé-

mu, kdo by ji chtěl sebrat. Ať je to
Čech nebo Rus, ať je to křesťan nebo
muslim, ať je bílý nebo černý, ať patří
k většině nebo patří k menšině, ať je
z řad uprchlíků nebo z milionářského
sídliště na kraji českého města, ať je
z mé rodiny nebo z druhého konce
světa.

5



Smíme se bránit uplatňování kolektivní viny. Podobně jako nechceme, aby za
krutosti křesťanů v minulosti či přítomnosti, byli pro jistotu, aby se to už ne-
opakovalo, vyhubeni všichni křesťané od polárního kruhu až po Gibratlar.
Když už, tak už, no co.. .
Síleni Duchem svatým, který nás stále přistrkuje k tomu, co Kristus vykonal,

smíme vybřednout z mámivé malosti evangelického mindráku. Smíme být hrdí
na tradici své církve. Smíme vyznat vše, zač se stydíme v životě své církve.
Smíme podporovat vzdělání a umění. Mohou se stávat dobrými nástroj i, kte-

ré kreativně tvoří pod taktovkou Ducha svatého.
Smíme přát dobré okolním zemím, podporovat Evropu, aby nebyla protkána

ostnatým drátem na hranicích jednotlivých států. Modlit se za ty kdo žij í na
ostatních kontinentech, ptát se j ich, jak se mají a zda nepotřebují naši pomoc.
Smíme se přestat bát nedostatku peněz, smíme o penězích mluvit klidně, bez

častého křesťanského tiku, který velí se tu a tam o penězích vyjádřit posměšně,
aby si snad někdo nemyslel, že mě moc zajímají…
Smíme mít sbory radostné, malé i velké. Smíme hledat jak v místní rovině pra-

covat s ostatními křesťanskými církvemi, i s těmi kdo právě spravují stát a obce.
Smíme mít bohoslužby tak jímavé a tak krásné, že nás bude jo mrzet každá

naše nepřítomnost na nich.
Smíme se těšit z práce Diakonie a škol Evangelické akademie a podporovat

je.
Smíme toho mnoho.
Proč?
Kromě jiného také proto, že nám Bůh nepočítá naše provinění. Pro Kristovy

zásluhy.
To je dobrá zpráva. Nenechávejme si j i jen pro sebe.

Duchu svatý, dávej nám odvahu a moudrost žít radostně v církvi i ve světě. A
když začneme létat v oblacích, nebo se naopak příliš nimrat sami v sobě, vra-
cej nás k podstatnému. Ke Kristu, k lidem vedle nás, ke smíření a naději.
Amen.

Kázáníbratra synodního seniora Daniele Ženatého při příležitosti
instalace nové synodnírady u Salvátora, v sobotu odpoledne

21.11.2015
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OZNÁMENÍ

PO BOHOSLUŽBÁCH se pravidelně koná posezení u kávy a čaje. Nově
v levé dolní zákristii. Zváni jsou všichni.

SBÍRKY konané po bohoslužbách při vycházení z kostela
* První adventní sbírka je celoseniorátní a bude věnována na podporu Perso-

nálního fondu finančně slabších sborů v pražském seniorátu.
* Sbírka na Boží hod vánoční je celocírkevní a jako obvykle je určena na

podporu našich studentů bohosloví, vikářů a jáhnů.
* Sbírky při bohoslužbách v ostatní neděle budou pro potřeby našeho sboru.
SALÁR - je dobrovolný příspěvek člena sboru. Platí se buď pokladníkovi

sboru nebo pověřenému presbyterovi, může se poslat jednorázově na sborový
účet: 2300244858 / 2010 s uvedením jména odesílatele, nebo je také možné si
zřídit trvalý příkaz a posílat na tento účet menší částku peněz pravidelně. Vždy
na začátku roku vystavíme všem, kdo o to požádají potvrzení o daru církvi,
které lze uplatnit při podávání daňového přiznání nebo při výpočtu daní za-
městnavatelem.

ARCHOVÉ SBÍRKY konáme na základě vyhlášení staršovstva. Nyní běží
sbírka na úhradu výdajů spojených s instalování zvonů.

Hledáme prvního faráře

Milé sestry, milí bratři, krátce vás chci informovat o situaci v našem sboru
vzhledem k prázdnému místu prvního faráře u Salvátora. Vybraní kandidáti
bratr Petr Gallus a bratr Ondřej Kolář svou kandidaturu nakonec stáhli. Čeká
nás tedy další kolo jednání. Hledáním nového faráře/ky je staršovstvem pově-
řen bratr kurátor Pavel Janeček, který se soustředěně a intenzivně věnuje roz-
hovorům s mnoha kazateli a kazatelkami. V současné době však s žádným
farářem, farářkou nejednáme, ani nemáme kandidáta, který by se o náš sbor
ucházel. Prosíme vás o pochopení a trpělivost.

Za všechny vaše služby i finanční dary děkujeme.
Za staršovstvo sboru L. Mamulová
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Srdečně vás všechny zveme k adventním a vánočním setkáním
a bohoslužbám v našem kostele U Salvátora:

BOHOSLUŽBY
29.11 . 9.30 1 . adventní neděle – s Večeří Páně – L. Mamulová
6.1 2. 9.30 2. adventní neděle – Miloš Rejchrt
1 3.1 2. 9.30 3. adventní neděle – s Večeří Páně – L. Mamulová

1 9.00 Nešpory – zpívá náš pěvecký sbor
20.1 2. 9.30 4. adventní neděle – dětská vánoční slavnost
24.1 2. 1 6.00 Štědrý den – bohoslužby se svíčkami – L. Mamulová
25.1 2. 9.30 Boží hod vánoční – s Večeří Páně – L. Mamulová

27.1 2. 9.30 Poslední neděle v roce – Miroslav Erdinger
29.1 2. 1 5.00 Bohoslužby kolem stolu s Večeří Páně – L. Mamulová
3.1 2. 9.30 První neděle v kalendářním roce 201 6 – J. Mamula

SBOROVÉ AKCE
29.11 . 1 0.30 Adventní trhy
2.1 2. 1 7.30 Varhanní podvečer
1 5.1 2. 1 8.30 Beseda s hosty na téma:

Co jsou fakta a co fámy o lidech na útěku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Staré město

Praha 1 , Salvátorská 1 045/1 , 1 1 0 00 Praha 1 , IČ: 45701 81 4

Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. Technická redakce a sazba v programu SCRIBUS opensource JaM.

http://salvator.evangnet.cz

Kontakt:

kancelář: 222 31 3 884

salvator@evangnet.cz

farářka L. Mamulová: 603 525 431

lydiem@atlas.cz

kurátor P. Janeček: 603 260 1 73

sborová sestra J. Knoppová: 731 1 73 925

koncerty, pronájmy H. Voverková: 731 620 239

Návštěvní hodiny v kostele:

úterý od 9:00 do 1 2:00

čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00

Na návštěvě do rodiny nebo do

nemocnice se můžete domluvit

v kanceláři, telefonicky nebo

osobně s farářkou sboru před

nebo po bohoslužbách.




