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PRÁZDNINOVÝ LIST

Ježíš řekl: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo
pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou
nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.
Kdo má uši k slyšení, slyš!“
Marek 4,2123

OZNÁMENÍ
Milé sestry a milí bratři, tento prázdninový sborový list je
znamením, že se v našem sboru něco chystá. Staršovstvo pod vedením bratra
kurátora Pavla Janečka připravilo na 11. září 2016 volby nových farářů pro
salvátorský sbor.
Po téměř ročním hledání, nacházení a zase ztrácení kandidátů jsme se
domluvili se dvěma kazateli.
Prvním farářem sboru budeme volit bratra faráře Tomáše Trusinu, toho času
farářem v Benešově. Bratr Trusina, pokud bude zvolen, začne v našem sboru
sloužit od 1. září 2017. Zpočátku na jen na polovinu úvazku. Polovinu úvazku
bude mít ještě v Benešově, ale od září 2018 již bude pracovat v našem sboru
na úvazek celý.
Druhým farářem sboru bude volen bratr farář Dalibor Antalík, nyní farář v
Bukovce a učitel religionistiky na Filosofické fakultě UK. Bratr Antalík bude
volen na tři čtvrtě úvazku, protože zůstane i nadále religionistou na Karlově
univerzitě. Zpočátku jako první farář sboru a po nástupu br. Trusiny jako farář
druhý.
Při volebním shromáždění dojde také na mne, abych mohla dál ve sboru
sloužit, zejména dokud nenastoupí bratr Trusina. Na návrh staršovstva bude
tedy volena Lýdie Mamulová do konce roku 2017.
Volit faráře mohou jen členové sboru s hlasovacím právem, proto na nástěnce
v předsíni kostela najdete seznam členů sboru s hlasovacím právem. Prosíme,
zkontrolujte v něm své jméno a o požadavcích na případnou změnu v seznamu
informujte členy staršovstva. O změnách musí staršovstvo rozhodnout
nejpozději na své poradě 7. září.
Přeji Vám všem krásné léto a pokojné dny.
Lýdie Mamulová, farářka sboru
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Deci a půl
Faráře bolela hlava a břicho. Šel k doktorovi. Doktor řekl: Kristova léta. . .
Měl by sis najít nějakého koníčka, třeba šachy, vaření, nebo sbírej známky.
Kolegyně mu přinesla své odznáčky. Aby měl do začátku. Ale farář cítil, že to
není ono. Pak držel v ruce hrneček: Keramika!
V létě začal jezdit do sousední
vesnice učit se zpracovávat hlínu,
bouchat s ní o dlaně, bouchat s ní
do kruhu, šlapat, brzdit, točit,
udržet, tvarovat, odřezávat. . . Nosil
zelené montérky s květinou, otáčel
čepílkem, měl hnědé uši od hlíny
a doma říkal: Jsem šťastný.
Jedna paní mu pravila: Kdybyste
okopával brambory, byla by to
také práce s hlínou.
Konečně kterýsi večer vše už začištěné, přepálené naglazoval, užíval si jen to
slovo, a narovnal do pece. Paní keramička pec zavřela a zapnula: Děj se vůle boží. . .
Začalo se mluvit o tom, že farář reagoval na odluku církví od státu a učí se
řemeslu. Buď se snaží málo, nebo doufá, že ještě nějakou dobu bude moci dělat
jen faráře. . .
Ptala se jej stará paní, které donesl misku na tři oříšky: A není to škoda hlíny? Je.
Také tvrdil, že se mu líbí to točení kruhu. Že ho to uklidňuje. To buben
v pračce také.
Manželka mu navrhovala, aby jezdil na keramiku na kole. Kdyby nic, alespoň
zhubneš.
Dostával už i zakázky: půllitrový hrnek. Lehce znervózněl a vysvětloval: Jsem
zatím u deci a půl.
Pak přestal stíhat a zase začal polykat růžové prášky.
Ondřej Macek

Ukázka z připravovaného Evangelického kalendáře 2017 s tématem
Vyrobeno s láskou, kde kromě esejů, teologických reflexí, uměnovědných
úvah, jedné povídky a mnoha zajímavých zpovědí tvořivých řemeslníků
najdete i tento fejetonek. Právě odevzdáno redakci Kalicha. (JaM)
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Srdečně zveme k bohoslužbám v našem kostele U Salvátora:
BOHOSLUŽBY
1 7.7. 9.30
24.7. 9.30
31 .7. 9.30
7.8. 9.30
1 4.8. 9.30
21 .8. 9.30
28.8. 9.30
4.9. 9.30
11 .9. 9.30

Dalibor Antalík
Zdeněk Susa
Pavel Ruml
Lýdie Mamulová
Blahoslav Hájek
Tomáš Adámek
Lýdie Mamulová
Lýdie Mamulová
Lýdie Mamulová

VŠECHNY ČLENY SBORU
a zejména členy s hlasovacím právem
ZVEME NA VOLEBNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ,
které se bude konat
V NEDĚLI PO BOHOSLUŽBÁCH 11 . ZÁŘÍ 201 6
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;
janecek7@seznam.cz; J. Knoppová, sborová sestra a pokladnice: 731 1 73
925; H. Voverková, koordinátorka pronájmů kostela: 731 620 239
Návštěvní hodiny v kostele po dobu prázdnin: čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Staré město
Praha 1 , Salvátorská 1 045/1 , 11 0 00 Praha 1 , IČ: 45701 81 4
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