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LIST VELIKONOČNÍ A VÝROČNÍ

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze
všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
1K 15,19-20

Má cenu mít odvahu

J

ežíšovo vzkříšení je
fantastická, úžasná
zpráva. Událost, která zna-

mená, že z hrobu vstal
navždy. Stalo se to, co měl
Bůh na paměti od počátku,
tak o tom svědčí Bible a tak
své vzkříšení prožíval podle
svědectví svých nejbližších
i sám Ježíš. Jaký dopad má
tahle zpráva na svět. Co
mohla znamenat tehdy
a co znamená dnes?
Vzkříšení k věčnosti je
událost, která jde nad dějinami a naším lidským konáním. Když si přestavíme
různé důležité historické
osobnosti či hrdiny dávných
bájí a pověstí a podíváme se
na jejich životní příběhy,
mohlo by mezi ně docela dobře zapadnout i Ježíšovo vzkříšení. Nelze ho
dosvědčit ani dokázat. Dalo by se říci, podobně jak to už můžeme najít v Bibli,
že jen někdo jeho tělo odnesl z hrobu a jeho učedníci o něm rozhlásili, že byl
vzkříšen.
Pro jedny tak může být Ježíšovo vzkříšení jen výmysl nešťastných učedníků
a pro jiné zase důvodem náboženského uctívání. Ale jak popírání vzkříšení,
tak náboženské obřadnictví je jen způsob, kterým moc Kristova vzkříšení nepustíme ke slovu.
Kdyby byl Ježíš vzkříšen jen proto, abychom ho slavili a nic by se v na
šem životě nezměnilo, byli bychom nejubožejší ze všech lidí, říká apoštol.

Znamenalo by to, že se svým vlastním vzkříšením nepočítáme, že Kristus pro
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nás má cenu jen jako objekt uctívání, aby nám zajistil spokojený život. Ježíšovo vzkříšení je však motorem a obnovou všeho života na zemi a tedy i každého jednotlivého lidského života.
Začalo nové období, Bůh vzkřísil Ježíše jako prvotinu těch, kteří zemřeli.
Pro křesťana je tedy realitou vzkříšení všech lidí. Křesťan počítá s tím, že

se jednou setká s těmi, se kterými měl a má vztahy, s těmi, které má a měl rád,
i s těmi, které nesnášel a se kterými byl ve sporu. Víra v Ježíšovo vzkříšení
proměňuje naši zkušenost zmaru. Všechno, z čeho jsme bezradní a smutní
dostává vzkříšením nový rozměr. Pohled na vzkříšeného Ježíše vede křesťana
ku pokoji a zbavuje ho dotěrné úzkosti
Co bude s mými dětmi, co bude s mou manželkou, mým manželem, co si počnu, když nezvládnu tento úkol? Nejistoty a strachu se nezbavíme, dokonce
i bolest smrti zůstává bolestí, ale nepropadáme se do zoufalství a vždy očekáváme dobré věci, které Hospodin připravil pro ty, kteří ho milují.
Kdyby Ježíšovo vzkříšení neznamenalo i vzkříšení naše, opravdu bychom
byli nejubožejší z lidí, neměli bychom nic ani z vlastního pozemského života.
Ale Ježíš vstal z hrobu a s ním je prozářeno všechno lidské utrpení a každá
bolest dostává svůj nový a hluboký smysl. Naděje vzkříšení je nadějí našeho
každého dne a jeho smyslu.
Má cenu mít odvahu nepodlehnout zlému, ať je kdekoli, v komkoli a útočí
na nás kdykoli. Nepodlehnout zlému a místo toho se dívat na Ježíše a počítat
s jeho zachraňující mocí, znamená do svého života pustit světlo a přivítat do
svého života pokoj.

Lýdie Mamulová, farářka

Jako součást
nedělních bohoslužeb 1 3.3.201 6 se koná
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
s volbou farářky Lýdie Mamulové.
Všichni jsou zváni k rozhovoru
o situaci našeho sboru.
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Dohoda nebo většina?

L

idové shromáždění - věčě - pak
zasedalo i několik týdnů, dokud
nebyly projednány všechny otázky
a přesvědčeni i ti, kdo nesouhlasili“,
píše M. Biháriová o zapomenutých
zdrojích kolektivní moudrosti v Novém prostoru. Na příkladu středověké
Rusi ukazuje pozoruhodnou sílu lidové samosprávy, již musel respektovat i kníže, „nemohl zkrátka
spravovat město bez podpory věče,
natož proti jeho vůli”. Nešlo přitom
o žádnou elitní záležitost: „Svolat vě
če měl z vážných důvodů právo
kdokoli z obyvatel Novgorodu, třeba
prostá nemajetná žena.“ Pro nás nejzajímavější byl pak způsob jednání.
“Rozhodnutí se nepřijímala pouhou
prostou většinou hlasů, usilovalo se
o jednomyslnou shodu - konsenzus.“
My zase rádi hlasujeme, synody
máme už každoročně a s jednacím řádem v ruce si vychutnáváme volební
taktiky. Naše správní grémia se mění
v hlasovací a schvalovací maratóny,
hlasuje se i elektronicky, v seniorátních výborech jako ve staršovstvech.
Náš obdiv má manažérská splavnost
odhlasovaných bodů jednání. Často
jen mechanicky fungujeme v „demokratickém“ kolotoči. Fyzicky jsme
spolu, ale svá jednání jako bychom
brali vážně jen skrze další hlasování.
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„V moderní době se rozbila komunikace mezi lidmi, chybí blízkost
druhých a upřímné podněty,“ řekl by
R. Honzák.
Společně sdílenou moudrost ničí též
všudypřítomná polarizace. M. Balcar
z Amnesty International při adventní panelové diskuzi Mýty a fakta
o uprchlících v našem kostele řekl
jasně: „Radikální štěpení názorů prochází i našimi rodinami. Přestaňme se
dělit na sluníčkáře a rasisty a vzájemně si naslouchejme. Církve by
měly být příkladem!“ My evangelíci
však spíš jen opakujeme neduhy politiky kolem nás. Vždyť ve všech jejích
patrech nacházíme stejné příkopy
mezi dočasně vládnoucí většinou
a opozicí. Hlavně si odhlasovat své,
co na tom, že příští garnitura obrátí
věci naruby. Společná dohoda o dlouhodobém směřování chybí. Naše
demokracie dnes nutně potřebuje
otevřený rozhovor, fungující instituce
a ono neviditelné podhoubí, jež nazýváme kulturou. Diktatura většiny
sama zdravou atmosféru nevytvoří.
Když J. Karafiát nazýval reformované sbory malými republikami,
neměl na mysli světské nešvary, ale
dělné klima sboru posvěcované Duchem svatým. Nejde totiž o nic
menšího než o ovzduší, které se vzná-

pluralitě hájíme nedotknutelnost
„vlastních“ názorů, čím vyhraněnějších, tím důležitějších. Možná máme v sobě každý kus Mistra Jana
Husa, který tak odvážně bránil pravdu. Jenže jemu šlo především o veřejné slyšení – a koncil mu ve své
aroganci tuto možnost upřel. Možná
jsme z Kalvínovy Ženevy s presbyterními zásadami přijali i něco z ducha městské buržoazie, pro níž čas
jsou hlavně peníze. Vyjednávání pravé
shody se však na termíny neohlíží.
Malá sborová společenství mají přitom ideální podmínky ke konsenzuálnímu soužití, vždyť evangelium
přesahuje generace a nabízí jedinečnou stmelující energii. Jen nesmí
vzniknout dusno náboženského
spolku, v němž se strany trumfují při
volbách a vedou svá jednání jako
správní rada místního pivovaru. Ne
náhodou dnes mnoho hledajících
nachází přijetí v neziskovkách a různých zážitkových programech či výcvikových komunitách, kde zkušenost
s vytvářením společné shody patří
k tomu nejcennějšímu. Jako když
spolu sedíme kolem ohně, nikam nechvátáme a vzájemně se bereme
vážně. Kéž bychom takovou trpělivost se sebou samými i vzájemnou
důvěru uměli s Božím požehnáním
nalézt i na adrese Salvátorská 1.

ší mezi námi. Zda jde o sjednocující
moc Ducha, nebo pachuť nedorozumění. A. Molnár používal pro
křesťanskou víru pojem koinonická,
společenstevní, a měl na mysli starou
Jednotu, pro níž bylo tak důležité
o věcech víry společně rokovat. Sama
procedura hlasování je potom jen příslovečnou třešničkou na dortu, podstatné je dát Duchu prostor aby nás
formoval. Stačí potom jen volební
aritmetika osobních preferencí – jakou sledujeme na teploměrech ve-

Stačí Duchu svatému jen
volební aritmetika
osobních preferencí?
řejného mínění –, nebo má jít spíše
o upřímnou rozpravu v naslouchajícím modlitebném ovzduší?
„Smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí
a zároveň získat maximální možnou
podporu těch, kterých se to týká. Dosažení konsensu obvykle vyžaduje
zodpovědný přístup každé ze zúčastněných stran a téměř vždy ochotu
ke kompromisu,“ říká o tomto pojmu
Wikipedie, největší dosud známá veřejná encyklopedie, fungující právě
na základě spontánní shody mínění.
Možná, že naše zábrany vůči hledání nejširší shody působí strach
z minulé totality, možná v touze po

Jan Mamula
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ZPRÁVY STARŠÍCH O ŽIVOTĚ SBORU V ROCE 201 5
Současné složení staršovstva: Pavel Janeček, kurátor, Jana Cejpová,
místokurátorka, Michál Bednář, Jitka Bělorová, Meret Brandner, Michal
Čejka, Martina Havlíčková, Juanita Kansil, Jana Knoppová, Naďa
Kočnarová, Dušan Kučera, Jana Lukeš, Jan Pičman, Petr Stránský,
Martina Šrubařová, Pavel Urban, náhradníci Zdena Kafková, Helena
Voverková, Marie Žárská.

Členové staršovstva se angažují podle svých schopností a časových možností
v různých formálních i neformálních skupinách (statutární zastupování sboru,
hospodářsko-technická komise, záležitosti kolem bytového domu, opravy
v kostele, tradiční bazary, příprava pohoštění při velkých akcích, pěvecký sbor,
děti a mládež, senioři, výlety, tábory, varhanní koncerty, výzdoba kostela atd.)
Největší podíl práce i největší zodpovědnost však leží na kurátorovi Pavlu
Janečkovi. Jako na statutárního a nejviditelnějšího zástupce staršovstva na něj
směřuje i největší část různých kritických připomínek. Staršovstvo si je vědomo, že být kurátorem salvátorského sboru v současné nelehké době je náročné, děkuje Pavlu Janečkovi za jeho nasazení a vyjadřuje mu svou podporu.

Zpráva kurátora o práci staršovstva

Jana Cejpová

Staršovstvo se pravidelně schází ke svým schůzím 2. středu v měsíci. Účast
na schůzích je až na výjimky téměř stoprocentní, atmosféra ve staršovstvu je
dělná, řada úkolů, které si staršovstvo na začátku svého období vytyčilo, je
buď již splněno, nebo se plní.
Rád bych zmínil práci hospodářsko-technické komise, na jejíž bedrech ležela
rekonstrukce elektrických rozvodů v našem domě, stará se o management
a údržbu domu, zařídila výměnu osvětlení, revizi kotelny atd.. Na začátku našeho období jsme zjistili, že na elektrické a plynové instalace neexistují žádné
revizní zprávy, dnes mohu říci, že máme platné revize prakticky na všechno.
Nezanedbatelným úkolem hospodářsko-technické komise je dbát, aby naše
účetnictví bylo vedeno transparentním způsobem, ale o tom již bude mluvit
bratr Pičman.
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Pravidelné varhanní koncerty pořádané varhanní komisí každou první středu
v měsíci se již staly fenoménem pražského kulturního života. Navštěvuje je
pravidelně i řada lidí, pro které jsou naše varhanní koncerty vlastně prvním
kontaktem s církví či křesťanstvím, chcete-li. Tak třeba paní učitelku ve školce
mého vnuka zaujaly natolik, že nevynechá jediný.
Chtěl bych také připomenout velké nasazení presbyterek, ale i některých
nečlenek staršovstva při pořádání velkých akcí v našem chrámu. Salvátor plní
pro naši církev funkci katedrály a synodní rada nebo jiný organizátor ne vždy
zcela domyslí nutný rozsah prací při přípravě občerstvení a následného úklidu.
Všem sestrám, které se na této službě podílejí, chci poděkovat.
Nejaktuálnějším problémem našeho
sboru je neobsazené místo prvního faNestaly se konflikty
ráře. Bratr Pavel Dvořáček odešel konvýplní našeho prázdného cem září do sboru U Klimenta.
sborového života?
Staršovstvo se dohodlo se sestrou Lýdii
Mamulovou na zvýšení jejího úvazku na
tříčtvrtinový, což sice spolu s hostujícími kazateli pokrývá sborový program,
ale je evidentní, že jde o pouhé provizorium.
Staršovstvem jsem byl pověřen k jednání s vhodnými potenciálními kandidáty na místo 1. faráře. V průběhu května a června minulého roku jsme zahájili rozhovory s bratrem farářem Petrem Gallusem a Ondřejem Kolářem.
Vše se vyvíjelo velmi slibně - staršovstvo se rozhodlo navrhnout sboru oba
kandidáty a nechat na sborovém shromáždění, aby samo rozhodlo o budoucím salvátorském kazateli. Již při našich rozhovorech se ovšem tito kazatelé
netajili svou ambicí stát se učiteli na ETF UK. Naneštěstí pro náš sbor vyhlásila ETF UK v srpnu loňského roku výběrové řízení. Oba naši potenciální
kandidáti byli vybráni a oba na další jednání z pochopitelných důvodů
rezignovali.
Pokračujeme v jednání s dalšími kazateli. Poslední lednovou neděli u nás
kázal bratr Tomáš Trusina. S jeho názory jsme měli možnost se seznámit na
diskuzi po bohoslužbách. Od několika členů našeho sboru jsem obdržel pozitivní reakci a předpokládám, že by bratr Trusina mohl být vhodným kandidátem na místo 1. faráře našeho sboru. Problémem jeho kandidatury však je
skutečnost, že by chtěl k Salvátoru nastoupit až v roce 2018. Bratr Trusina nás
vyzval, abychom pokračovali v hledání kazatele. Což činíme, dali jsme inzerát,
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pokračujeme však také v jednáním s ním a chceme ho pozvat na dubnovou
schůzi staršovstva. O výsledcích vás budeme informovat.
Kromě bratra Trusiny jsme oslovili již přes tři desítky kazatelů naší církve.
Situace je však velmi složitá: Dovolím si vlastní analýzu toho, proč tomu tak
je: ETF a Diakonie odčerpává kvalitní kazatele na vrcholu jejich profesní kariery. Jiní dávají přednost životu ve venkovských sborech Pro řadu farářů naší
církve je výzvou spíše práce v terénu nebo přímo v takzvaných vyloučených
oblastech, tam cítí, že je jejich místo, že jsou potřeba. Naše církev má například řadu skvělých kazatelů v severních Čechách, ti by však odchod do
Prahy vnímali jako útěk z první bojové linie do zázemí, možná na jakýsi prestižní post, o nějž vlastně nestojí. Pro některé je situace v našem sboru, eufemisticky řečeno, nepřehledná. Bylo pro mě překvapujícím zjištěním, že práce
pro Salvátor pro ně není výzvou.
Myslím si, že bychom měli využít sborového shromáždění k diskuzi na téma: co chceme u Salvátora dokázat, kam chceme spolu s novým kazatelem
vlastně směřovat? Často zde diskutujeme o našich vzájemných osobních
vztazích, ale není právě toto téma důsledkem naší bezvýchodnosti? Nestaly se
konflikty a řešení těchto konfliktů výplní našeho prázdného sborového života?
A nebylo by právě společné směřování a společná práce tím nejsnazším východiskem z nich?

Pavel Janeček, kurátor

Děti u Salvátora

CO SE UDÁLO
Letní pobyt v Hradišti 15.22.8.2015: Zúčastnilo se kolem 35

dětí, mládežníků a dospělých. Celotáborovou hra byla inspirována dětskou knihou
Inkoustové srdce, bylo třeba se všemi silami postavit zlu a dobro nakonec
opravdu zvítězilo. I když nám skoro celý tábor propršel, zvládly i nejmenší děti přespat jednu noc venku a společně s většími kamarády si sami připravit
celodenní jídlo, každá skupina na svém ohništi. Tento „samostatný den“ už je
tradicí a patří k nejoblíbenějším. Menší děti měly mimo to každý den biblická
a zpívací posezení s Tomášem Cejpem, s mládeží na křesťanských tématech
pracovala Lýdie Mamulová. Pravidelně jsme měli i podvečerní bohoslužby
s liturgií a svíčkami v potemnělém hradišťském kostele, postupně po zaučení
se vedení bohoslužeb ujímala mládež.
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Táborovou hru připravovali za vydatné pomoci dalších Lída Čejková, Jana
Cejpová, Bára Cejpová, Šimon Kapic. V kuchyni pro nás do úmoru pracovaly
a luxusně vyvařovaly, pekly a smažily Martina Havlíčková a Martina Šrubařová. Atmosféra byla výborná, zvláštností těchto pobytů je intenzivní soužití
malých a větších dětí, teenagerů i mladých a starších dospělých. Obohacující
se mi tento prvek zdá pro všechny věkové kategorie. Vyhnuly se nám i epidemie a závažnější zranění. Příští srpen už máme v Hradišti zamluvený!
Nedělní škola školní děti

Trochu se obměnil tým, po dlouhých letech neúnavné a velice obětavé služby
se rozloučily Eva Mráčková a Lydie Šilarová. Nově přibyla čerstvá síla
v podobě Pavla Janečka Juniora. Jsme hrdí na to, že muži mají v naší nedělní
škole padesátiprocentní zastoupení ! Zároveň bychom ještě minimálně jednoho
učitele potřebovali, někdy je těžké některé termíny obsadit. Kdo byste o takovém angažná uvažoval, budete víc než srdečně vítán. Můžete se obrátit na
mě nebo na farářku Lýdii Mamulovou.
Jednou měsíčně se scházíme k přípravě témat na celý měsíc pod vedením naší farářky, takže můžeme vše probrat pod
profesionálním dohledem. Účast dětí kolísá mezi jedním až osmi až deseti, někdy
je to tedy velmi komorní, jindy se tak tak
vejdeme ke stolu. I věkem kolísáme mezi
třemi a dvanácti lety.
Nyní učíme ve složení Naďa Kočnarová,
Jaroslav König, Pavel Janeček ml, Jana Cejpová.
Nová místnost pro děti

Naďa Kočnarová a Jana Cejpová zprovoznily v listopadu v levé věži (na úrovni
terasy) novou dětskou místnost. Je milá a útulná, děti jsou v ní rády. Přijďte se
podívat ! V levé sakristii provoz nedělní školy kolidoval s kavárnou, která se sem
přesunula kvůli starším a špatně pohyblivým členům sboru. Také zvuková izolace
místnosti nebyla např. při zpěvu s kytarou úplně dostačující. Místnost ve věži využívají děti i při své pondělní biblické hodině s Lýdií Mamulovou.
Pondělní dětské biblické hodiny

Vždy v 15.30-16.30, vede farářka Lýdie Mamulová
Nedělní školu předškolních dětí (v pravé věži) vede a organizuje Lucie Hajtmanová.
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CO CHYSTÁME

Výlet do Slavonic 6.-8.5.2016. O něm
informace jinde. Zmiňuji ho proto, že je
určen všem generacím, tedy i rodinám
s dětmi!
Tábor v Hradišti 13.-20.8.2016 – noví
účastnící jsou vítáni!!! Děti i mládež se
mohou hlásit u mě, sborové sestry nebo
Lídy Čejkové.
Za tým spolupracovníků, kterým tímto
zároveň velmi děkuji,

Další sborové akce

Jana Cejpová

Jarní a předvánoční trhy v kostele:

Společně s Lídou Čejkovou organizujeme v našem chrámu 2x v roce prodej
výrobků, pečiva a polévky. Výtěžek je věnován křesťanské službě a loni se
též přispělo na práci s uprchlíky. Tradičně se prodává fair trade zboží obecně
prospěšné společnosti Jeden svět. Jak jistě víte, v minulém roce obchůdek
vyhořel a dobrovolníci budovali vše od základů. Fair trade – spravedlivý obchod chceme podporovat celoročně. Od března zahájíme prodej zboží z obchůdku každou neděli po bohoslužbách, jak je zvykem v některých sborech
u nás a v cizině. Budeme nabízet potraviny a drobné dárky. Uvítáme nové
pomocníky.
Varhanní podvečery:

Již čtvrtým rokem pokračují každou první středu v měsíci varhanní podvečery. Raduji se ze zvětšujícího se počtu účastníku a rostoucí úrovně koncertů.
Posluchači se skládají z členů našeho sboru, jiných sborů a od samého začátku
přicházejí i lidé z mimocírkevních kruhů. Několikrát do roka pořádáme po
koncertě setkání s interprety a pohoštěním. Je zde prostor k rozhovorům
o hudbě, nejen o ní a také k vzájemnému seznamování.
V minulých letech zazněly varhanní skladby mnoha autorů. Důraz je kladen
na autory německého a francouzského baroka, abychom mj. využili barevný
zvuk našeho nástroje. Pro zpestření je někdy použita jako doprovod trubka,
hoboj, flétna nebo zpěv.
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Zhodnocení naší dlouhodobé pomoci:

Před 16ti lety začala pom9oc některých našich rodin a jednotlivců rodinám z Afghánistánu. Nejdříve návštěvami v uprchlických
zařízeních, sháněním oblečení, lékařské pomoci, později, když rodiny získaly trvalý pobyt
v ČR, s hledáním ubytování, doporučení se
vzděláním dětí, hledáním zaměstnání pro rodiče atd. Rodinám Nahibových a Rakinových se
podařilo začlenit do naší společnosti. Jejich
děti přijaly naší kulturu, osvojily si náš jazyk
a s výbornými výsledky vystudovaly. K naší velké radosti nás Rakinovi pozvali
v sobotu 6. 2. 2016 na otevření své rodinné restaurace Behsud, přejeme jim
mnoho zdaru. Restaurace se nachází v Praze 2 V Tůních, doporučujeme návštěvu.

Martina Šrubařová

Zpráva o hospodaření staršovstva za rok 201 5
Fiskální rok 2015 jsme uzavřeli s tím, že příjem byl celkem 3 724 278 Kč a
vydali jsme 2 677 411 Kč. Rozdíl je 1 046 867 Kč.
Příjmy

Ty byly vyšší, než jsme rozpočtovali. Více jsme vybrali v hospodářské
činnosti. Dva byty jsou nově pronajaté komerčně za vyšší cenu. Jeden firmě
INCONEX za 26 500 Kč a druhý (byt faráře ve třetím patře) na kratší dobu
paní VYKYDALOVÁ za 17 500 Kč. Na podzim jsme zvýšili o 10 % nájemné Krčmě, zvýšili jsme ceny za pronájem kostela.
Oproti tomu byl výrazně nižší příjem z „peněžní obětavosti“ členů sboru.
Letos se ve sbírkách pro sbor vybralo 652 824 koruny, to je 18% z celkových
příjmů, vloni to bylo 903 408, což bylo 25 % z celkových příjmů.
Letos na všechny jmenovité sbírky přispělo 113 lidí. Počet salárníků oproti
loňskému roku klesl (vloni 141 lidí). Ale je potřeba vypíchnout, že nižší počet salárníků dal na salár a dary celkem 476 918 korun. V průměru je to
částka 4 220 korun na jednoho platícího. Vloni jsme na totéž (salár a dary) vybrali 501 399 korun a průměr byl 3 556 korun. Všem, kteří přispěli, chceme
vyjádřit velké poděkování. Vážíme si toho.
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Výdaje

Ty byly nižší, než jsme rozpočtovali.
Ušetřili jsme na mzdových prostředcích, neplatíme již samostatného
pokladníka. Sborová sestra vykonává funkci pokladníka ke své práci bez nároku na zvýšení odměny. Od října pro nás pracuje nová účetní firma za 5 700
měsíčně. Zrušili jsme smlouvu bývalé účetní, které jsme dávali 10 000 měsíčně.
Nedočerpali jsme peníze na opravu kostela. Nechali jsme opravit kotle
u topení v chrámu a doplnili některá jejich bezpečnostní zařízení. Zatím jsme
jen začali s opatřeními na vysoušení kostela. Hotová je etapa I (celá akce počítá se třemi etapami).
V ostatních kapitolách jsme čerpali rozpočet dle plánu.
Vyměnily se reflektory za nové s příjemnějším odstínem
osvitu.
V domě se opravily páteřní rozvody elektřiny. Ze třech nabídek jsme vybrali dodavatelskou firmu AGILA, práce stály
404 000 Kč. A v této částce je ještě původně nezamýšlené vymalování domu.
Vydali jsme sice víc peněz za nákup služeb (úklid, administrativa kolem koncertů, správa domu). Tyto vyšší náklady
souvisí s vyšším příjmem z hospodářské činnosti.
Ještě naposledy jsme museli zaplatit tzv. daňovému poradci
celkem 13 000 korun. Jeho služby na další období jsme již
odmítli.
Vydali jsme na odvody naší církvi letos předepsaných 289 033 koruny. Protože od poloviny října nemáme obsazené 1,5 místa faráře, ale jen 0,75 místa
faráře, máme přeplatek v personálním fondu ve výši 14 800. Požádali jsme
o vrácení na náš účet. Přeplatek jsme již v lednu 2016 dostali zpět.
Pomohli jsme darem ve výši 49 800 dvěma sborům, sboru v Předhradí jsme
darovali 20 000 korun, sboru ve Hvozdnici 29 800 korun. Poslali jsme dar
20 000 pro Nadaci Generace 21, která pomáhá komunitám křesťanů uprostřed
muslimského světa. Částkou 5 840 korun jsme přispěli našemu pěveckému
sboru. Podpořili jsme částkou 9 000 korun Obchůdek organizace Jeden svět,
ops. Na celocírkevní sbírku JJ jsme odvedli opět částku 60 tisíc, přestože
členové sboru v archové sbírce přispěli jen 14 250 Kč.
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Uhradili jsme daň z příjmu právnických osob za rok 2014 ve výši 71 tisíc korun.
V letošním roce jsme dvěma mandatorními částkami posílili fond na opravu
varhan. V březnu 2015 jsme převedli 220 000 Kč (za rok 2014) a v prosinci
2015 jsme z předpokládaného přebytku roku 2015 převedli 220 000 Kč (za
rok 2015). Na fondu na opravu varhan je nyní 1 126 775 korun. Příspěvek na
fond varhan již třetím rokem hradíme z peněz, které v tom roce získáme. (Dříve se přesouvaly z účtu na účet, ale fakticky se z přijatých peněz neušetřily.)
Účty

K příjmům i vydáním používáme v zásadě jen jeden účet u FIO banky č.
2300244858/2010. Na něj posílají členové sboru všechny platby (dary, salár).
K účtu má dispoziční oprávnění sestra farářka, bratr kurátor a dále Jitka Bělorová, Jan Pičman a Jana Knoppová. Každý příkaz k úhradě z banky autorizují dva z výše uvedených členů staršovstva.
Další účet u FIO slouží k uložení kaucí od nájemníků, jsou na něm tedy
peníze, které sboru ve skutečnosti nenáleží.
Na třetím účtu u FIO jsou prostředky určené na případnou opravu nově zrekonstruovaných varhan. K 31.12.2015 je to již 1 126 775 korun.
Na dalších dvou účtech u GE a jednom účtu u ČS jsou rezervní prostředky
sboru. - Z těchto pěti účtů jsme během roku 2015 nic nevybrali.
Bankovní účty k 31.12.2015
Fio TV krčma
2200467552/2010
CS dům
1943495349/0800
GE term
193663889/0600
GE ko BÚ
193663838/0600
FIO TV varhany
2200346208/2010
běžný FIO kostel

2300244858/2010

Celkem bankovní účty

185 217,31
1 541 443,99
1 523 235,79
707 606,56
1 126 775,11
806 494,36

5 890 773,12

Na účtech a v pokladně k datu 31.12.2015 evidujeme 5 982 519 korun. Je
to o 828 140 korun více než k 31.12.2014. (Rozdíl v množství peněz k dispozici se zcela nekryje s účetním rozdílem, některé peníze mohou být tzv. na
cestě.)
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Účetnictví

Od října 2015 máme uzavřenou smlouvu na dodání služby – vedení podvojného účetnictví s paní iIng. Olgou Laňkovou. Jedná se o účetní z komerční
sféry, pomohla nám některé ukazatele nastavit věrněji, odstranila několik nedodělku z předchozích let. S uzavřením smlouvy s novou účetní jsme zrušili
plnou moc pro daňového poradce Ing. Milana Mareše, který o našem sboru
a finančních tocích věděl pramálo. I díky těmto krokům máme uzavřené
účetnictví za rok 2015 již v lednu a můžeme podat přiznání k dani PO za rok
2015 v termínu 31.3.2016.
Pro účely výpočtu daní rozlišujeme příjmy v hlavní činnosti (dary, salár, případně granty) a hospodářské činnosti (pronájem domu, pronájem kostela na
koncerty). Společné náklady na zajištění hlavní činnosti a hospodářské činnosti
rozdělujeme do obou kapitol staršovstvem schváleným poměrem. Takto je
rozdělené účetnictví již za rok 2014, (viz výsledovka, kterou zpracovala tehdejší účetní Jana Fučíkovská a která je uložena v kanceláři sboru).
Od roku 2015 je FS U Salvátora plátcem DPH, zálohy na DPH odvádíme
každý měsíc. Celkem jsme na dani z přidané hodnoty odvedli 62 027 a naopak
FÚ nám vrátil 79 176. DPH v hodnotě 14 540 korun nelze uplatnit, to jsme
uhradili z našeho rozpočtu.
Peníze půjčené jiným

Sbor v Poličce letos vrátil 25 tisíc, zbývá vrátit 30 tisíc. Sbor v Poděbradech
letos vrátil 80 tisíc korun a tím celou půjčku splatil. Jiné větší půjčky neevidujeme.
Rozpočtový přebytek

S přebytkem rozpočtu roku 2015 ve výši 1 046 867 navrhujeme naložit následovně:
Částka 220 000 korun je již převedena na fond na opravu varhan.
Zbylých 826 867 korun doporučujeme převést na běžný účet u GE – rezerva na kostel a dům, a to ve dvou splátkách. V dubnu 2016 částku 400 000
korun, v červenci částku 426 867 korun.

Návrh rozpočtu na rok 201 6

Jan Pičman

Předkládáme rozpočet na rok 2016. Očekáváme mírný nárůst dobročinnosti
členů sboru. Očekáváme pokles z pronájmu domu, protože v průběhu roku
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možná obsadíme farářský byt. Příjmy odhadujeme na částku 3 370 000 korun.
Rozpočet navrhujeme jako vyrovnaný s výdaji také ve výši 3 370 000 korun.
V rozpočtu je již ve výdajové části započítaná mandatorní částka 220 000 na
fond varhan.
V kostele chceme pokračovat se zaváděním opatření Ing. Červenáka ke
snížení vlhkosti. Počítáme s částkou 200 000 korun. Chceme nechat upravit
záchody v přízemí, aby byly větší a tím pohodlnější. Žádost o stavební povolení je v běhu. Odhad nákladů je cca 160 tisíc korun na jeden, na dva 320 000
korun.
V domě chceme opravit vadné (zkřížené)
vchodové dveře 85 tisíc. Uvažujeme o instalaci
televizní antény a přívodu signálu do jednotlivých bytů za cca 50 000 korun. Počítáme
s výraznější opravou bytu v 1. patře.
Pro odvody církvi počítáme s následujícími částkami. Pro personální fond
(na rok 2016 100% sbory odvádí za jedno farářské místo 92 300, Salvátoru je
určeno 70%) je to částka 66 610 korun , seniorátní repartice 33 790 korun
a celocírkevní repartice 71 153 korun. Sbírku JJ opět chceme navýšit na 60 tisíc, to znamená dodat 45 tisíc korun ze společných peněz.
Vzhledem k situaci v naší církvi (příprava na samofinancování a s tím „tréninkové“ zvyšování odvodů naší církvi) chceme výrazněji podpořit další sbor
našeho seniorátu. Který sbor by to měl, být nám může poradit náš seniorát. Na
tento účel můžeme vyhlásit v průběhu roku archovou sbírku (??) s cílem 30
000. Počítejme s podporou sborů Hvozdnici na personální fond 30 000, Podhradí opět 20 000, Obchůdku Jeden svět 10 000.
Nadaci Generace 21 na podporu křesťanů v muslimském světě jsme dali vloni 20 tisíc, mohli bychom dát příští rok až 30 tisíc. Třeba zase formou archové
sbírky.
Můžeme půjčit potřebnému sboru do 100 000 se splatností 3-5 let.
Výnosy z pronájmu domu (výsledovka analyticky z 24.1.2016) jsou 895 433
koruny.
2% - 4% z výnosu našeho domu jsou 18 – 36 tisíc. Ve výnosech jsou započtené i odpisy domu a rozepsány poměrnou částí společné náklady. Viz dopis seniora. Tuto doporučenou částku náš sbor několikrát překračuje.

Hospodářsko technická komise
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STATISTIKA sborových akcí za rok 201 5
K bohoslužbám jsme se U Salvátora sešli 58 x s průměrnou účastí 107 osob.
Většinu bohoslužeb vedl náš bývalý farář Pavel Dvořáček, dále kázala farářka Lýdie
Mamulová a hosty na kazatelně byli Pavel Rejchrt, Daniel Freitinger (synodál), Ondřej Kolář, Petr Gallus, Martin Zikmund, Jan Mamula, Miloš Rejchrt, Miroslav Erdinger a při instalaci nové synodní rady synodní senior Daniel Ženatý. Nejméně nás
bylo asi 50 v neděli 19. 26.7., nejvíce asi 350 osob 24.12. na Štědrý den.
Svatá Večeře Páně byla v našem sboru vysluhována 7 krát s průměrnou
účastí 65 osob.
Svátostí křtu bylo v loňském roce poslouženo 6 x P. Dvořáček, L. Mamulová 2x..
Svatby vykonali 4x P. Dvořáček, 1x Lýdie Mamulová, 1x Hana Ducho.
Počet členů našeho sboru k 31.12.2015 byl 774 členů. Přistěhovali se – přistoupili 4, přístup křtem 8.
Zemřeli: Danuše Hellerová, Zdeněk Škvor, Anna Skořepová a Olga Mynářová.
Na saláru se vybralo 309 650,- Kč; na Jeronýmovu jednotu 14 250,- Kč;
dary sboru byly 167 268,- Kč; na archovou sbírku na zvony v loňském roce
přispělo 9 dárců částkou 46 575,- Kč.
Shromáždění v týdnu

DĚTI měli NŠ 44 x s průměrnou účastí 5 dětí.
KAVÁRNIČKA a hovorová skupina 50x, průměrná účast 12. Kavárnička běží
pravidelně každé úterý po celý rok a je zdrojem potěšení pro všechny zúčastněné.
BIBLICKOU HODINU PRO DOSPĚLÉ vedl většinou br. fr. P. Dvořáček
mimo prázdniny jednou týdně.
PŘI BIBLICKÝCH HODINÁCH S DĚTMI se střídali oba faráři podle úvazku a potřeby - 35x /3-5/
KONFIRMAČNÍ CVIČENÍ se konalo pravidelně 1x týdně a na Svatodušní neděli
24.5. bylo konfirmováno 10 konfirmandů. Přípravu vedl bratr farář společně se
sestrou farářkou. Někteří konfirmandi na přípravu docházeli už od roku 2013. Závěrečné soustředění se konalo v Poděbradech od pátku 24. do neděle 26. dubna.
PĚVECKÝ SBOR se schází 1x týdně ve čtvrtek, kromě 31/1 201Adventních
a Velikonočních nešpor, účinkoval 2x při bohoslužbách.
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA se schází jednou měsíčně v počtu 6-8 většinou
starších členů sboru.
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Další události a akce

MIMOŘÁDNÉ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ se konalo 18. ledna, kde
většina členů sboru podpořila bratra faráře Pavla Dvořáčka.
VEČER EKKLÉSIA se konal v dubnu s názvem Slovo k věci, kde byl naším
hostem Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel.
BESEDU na téma Co jsou fakta a co fámy? - Uprchlická krize nezkreslenou
optikou jsme konali v prosinci jsme spolu se studentským hnutím za solidaritu.
Besedy se zúčastnilo asi 50 osob.
BRATR KURÁTOR ZORGANIZOVAL březnové setkání s kardinálem Dominikem Dukou na téma - Situace v katolické církvi po zvolení nového papeže
Františka I. a v listopadu setkání s Daliborem Antalíkem docentem FF UK.
Tématem bylo zamyšlení - Motiv utrpení spravedlivého v Bibli a literaturách
starověkého Předního východu.
SPOLEČNĚ S DRÁŽĎANSKÝMI jsme naplánovali listopadový sborový výlet
do okolí Ústí nad Labem, ale nakonec se výletu zúčastnili pouze drážďanští.
SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ STARŠÍCH ČLENŮ SBORU kolem stolu s vysluhováním Večeře Páně se koná pravidelně 2x ročně. V květnu a v prosinci.
Účast na těchto setkáních bývá kolem 35 bratrů a sester.
SETKÁNÍ BÝVALÝCH SDRUŽENCŮ od Salvátora bylo tradičně v březnu
a v listopadu.
NOC KOSTELŮ byla 9. května. Během noci prošlo našim chrámem
cca 1 200 návštěvníků.
SETKÁNÍ TAIZÉ se konalo v našem kostele v lednu Pouť důvěry a další na
podzim 17. listopadu Slavnost světla. Vždy byl kostel plný.
VARHANNÍ PODVEČERY 1. středa v měsíci /10x/,
ZIMNÍ SBOROVÉ AKCE v Rakouském St. Wolfgangu a v Janských Lázních
V květnu byl jednodenní sborový výlet na Zdejcinu u Berouna, zúčastnilo se
přibližně 20 dospělých a dětí.
Konaly se jarní a adventní salvátorské trhy. Své zboží nabízel i Obchůdek
Jednoho světa.
Děkujeme všem, kdo náš sbor podporujete svou účastí na shromážděních a
finančními dary.

Sborová sestra Jana Knoppová a farářka Lýdie Mamulová
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SLOVO FARÁŘKY

Milé sestry, milí bratři, základní informace o práci
farářů v našem sboru jste si přečetli ve statistice sborových akcí. Od 11. října
jsem ve sboru farářkou sama a to na tři čtvrtě úvazku. Musím říct, že jsem
u Salvátora ráda a většina práce mě baví a těší. Také s lidmi si rozumím a daří
se mi i práce s jednotlivci. Přesto na mě stále doléhá smutek a napětí, které
uplynulý rok provázely a které jsou stále v našem sboru patrné. Obrazem jsou
prázdné lavice v přední levé části kostela. Prošli jsme náročným obdobím, kdy
vládly emoce, podezírání a nedůvěra. Není snadné začínat znovu, v klidu
a s důvěrou se dívat do budoucích dnů. Zůstali jsme bez prvního faráře a z počátečního nadšení, že snadno a rychle přijde nový a činorodý farář většina
členů sboru sboru vystřízlivěla. Proč se kazatelé a kazatelky do našeho sboru
nehrnou, si musíme zodpovědět sami.
Pro blízkost
Přemýšlím, že se to všechno neděje
Božího
království
náhodou. Řekla bych, že náš společný
nelze nic udělat
Pán o nás ví a dává nám čas si dát
násilím.
vztahy v našem sboru do pořádku. Pro
blízkost Božího království nelze nic
udělat násilím ani chytrostí ani pečlivostí ani pořádkem. Pro blízkost Božího
království je třeba obrácení, laskavé srdce a pak následuje smíření. Smíření tedy není možné bez odpuštění. Smíření přichází po odpuštění. A tady vyskakuje
červené světýlko. Dozrál salvátorský sbor ke vzájemnému odpuštění nebo se
stále jen pokoušíme zapomenout na to, co bylo? Dokážeme spolu mluvit vážně,
bez velkých emocí, s důvěrou, že „ten druhý“ mi může rozumět? Jsme schopni
jeden druhému říct, promiň, já jsem to přehnal/a, je mi to líto?
Jsme sborem, který vlastní největší kostel v ČCE a myslíme, že i nekrásnější,
ale nejsme schopni v něm společně a dobře žít. Myslela jsem, že pro naši vzájemnou blízkost by pomohlo se setkávat při biblických hodinách. Ale jsme
hodně zaměstnaní lidé a v týdnu máme málo času. Chápu, že biblická hodina
je jen pro někoho. Ale to neznamená, že musíme vzájemnou otevřenost vzdát.
Velmi bych si přála, aby lidé v našem kostele spolu nejen mluvili, ale aby se
setkávali i na duchovní rovině, tam, kde jsme zranitelní, tam, kde čekáme pomoc našeho Spasitele Ježíše Krista, kde se přestaneme bránit a urážet a dáme
prostor Duchu svatému.

Vaše farářka, Lýdie Mamulová
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POZVÁNKA
Sborový výlet do Slavonic
Na víkend 6.5 až 8.5. 2016 je naplánován sborový výlet do Slavonic.

Slavonice jsou velmi malebné městečko přesně na pomezí Čech, Moravy a
Rakouska (tzv. Trojmezní kámen může být cílem pěkného a zcela nenáročného
výletu). Město má bohatou a zajímavou historii stejně jako je zasazeno do
překrásné přírody. Okolí je vhodné k procházkám i k cyklovýletům a terén
není příliš náročný, proto je výlet vhodný pro všechny věkové a výkonnostní
kategorie.
V současné době řešíme ubytování, přihlašovat se lze u sborové sestry,
nejlépe do konce února, maximálně však do poloviny března.

Martina Havlíčková
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Srdečně vás všechny zveme ke všem setkáním a bohoslužbám v
našem kostele U Salvátora:
BOHOSLUŽBY
1 3.3. 9.30 Postní neděle – Jan Mamula
20.3. 9.30 Květná neděle – Lýdie Mamulová
20.3. 1 9.00 Nešpory – Salvátorský pěvecký sbor – J. Mamula
25.3. 9.30 Velký pátek, bohoslužby s Večeří Páně – L. Mamulová
27.3. 9.30 Boží hod velikonoční, bohoslužby s Večeří Páně – L. M.
3.4. 9.30 Magdalena Trgalová
1 0.4. 9.30 Lýdie Mamulová
1 7.4. 9.30 Lýdie Mamulová
24.4. 9.30 Freitingerovi
1 .5. 9.30 Roman Mazur, senior
SBOROVÉ AKCE
21 .3. 1 5.30 Velikonoční posezení dětí ve věži
22.3. 1 5.00 Velikonoční kavárnička
24.3. 1 8.00 Zelený čtvrtek - setkání ve věži se vzpomínkou na
poslední večeři Páně
30.3. 1 9.00 Ekklésia s Danem Drápalem
Kontakt:

kancelář: 222 31 3 884

Návštěvní hodiny v kostele:

úterý od 9:00 do 1 2:00
salvator@evangnet.cz
čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00
farářka L. Mamulová: 603 525 431
Na návštěvě do rodiny nebo do
lydiem@atlas.cz
nemocnice se můžete domluvit
kurátor P. Janeček: 603 260 1 73
v kanceláři, telefonicky nebo
sborová sestra J. Knoppová: 731 1 73 925 osobně s farářkou sboru před
koncerty, pronájmy H. Voverková: 731 620 239 nebo po bohoslužbách.
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

Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné. Technická redakce a sazba v programu SCRIBUS opensource JaM.
Barevnou PDF verzi najdete na: http://salvator.evangnet.cz

