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Adventní sborový list

V tmách čekáme, tvůj Kriste, jas,
kéž tvoje hvězda vede nás,
když zimní cestou jdem.

Ty rok co rok jsi přicházel,
tys naší bídou s námi šel

ve světě ztrápeném.



V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas

Za okny přibývá tmy, ale z písní a adventního poselství se už line světlo. Ten kontrast –
venku stále hustější temnoty, kdežto uvnitř už přibývá jasu – ten není náhodný. Vyja-
dřuje cosi z podstaty křesťanské víry, biblického poselství. I když na nás stále citelněji
doléhá realita, i když se světa, v němž žijeme, zmocňují cynici, násilnící, lidská zloba,
i když se nám život vykolejil a neplatí navyklé jistoty – přece to neznamená, že musíme
nutně propadnout rezignaci, beznaději, nebo rovnou nářku a pláči. Smíme a máme se
upnout k světlu, jež tmy zhasnout nedokážou, byť by na něj dorážely sebevíc, k světlu vy-
svobození, odpuštění, slíbené Boží blízkosti, moci předivné, jak ji ztělesňuje příběh toho
o vánocích narozeného. Tady potkáváme skutečnost nejskutečnější – skutečnost lásky
Boží. A ta staví na nohy a chce vzpružit utahané žití právě už ve chvílích, kdy ještě podle
všech projevů vládnou tmy. Čerpat z toho bude ovšem víra, která se neváže jen na vnějš-
kové projevy svátků. Víra, která – slovy písně, jíž jsme nadepsali toto zamyšlení, – prosí:
„Dej poznat ve vánoční dny víc nežli klamnémarné sny, zjev pravdu, prosíme.“ Pro tuto
víru čerpejme povzbuzení a inspiraci v adventu – a pamatujme, že s její nadějnou energií
můžemeamámevykročit z rozzářenýchkostelů, domovůčiduší skutečně„tamven“, kde
vládnousebejisté tmy lží, nenávistí, beznaděje a rezignace.V poslední slocepísně489 (ve
starémEZ 304) o tom zpíváme: „Snad bude někdy cesta zlá. Kdo s tebou jde, ten odolá a
budevítězem.“Takhlenezlomnévíře chceamůžedát vyrůstdobrodiní adventníhosvětla.
A k té se v adventu a o vánocích dejme povzbudit a vyprovokovat.

Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás,
daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhod-
lání jít ti vstříc: navštívit nemocného,obdarovat chudého, zastat seutištěného,povzbudit
zklamaného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.

Tomáš Trusina
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Podzimní salvátorská kronika

Zářijová ekklésie

byla poněkud netradičně věnována uve-
dení knihy Dalibora Antalíka a Jáchyma
Gondáše Zdaleka, zblízka, z hlubin i z vý-
šin, dnes. Poněkud zdlouhavý nadpis se
snaží naznačit, že jde o různé rozměry bib-
lických souvislostí a vztahů. Knihu pořed-
stavil (anáramněpochválil) starozákoník z
ETFUKPetr Sláma, autoři přečetli úryvky,
zpěvačky zpívaly. a tak jsme si v zcela za-
plněné knihovně užili poučeně i šťavnatě
podaných průhledů do biblického světa.
Knížka je k zakoupení spolu s dalšími v sal-
vátorském předsálí.

Úterní Kavárnička
pokračuje díky obětavé službě Evičky
Mráčkové. V posledních letech nás opus-
tilo několik účastnic. Zveme všechny,
kdo mají v úterý čas a chuť si přijít po-
pvídat, zazpívat ze Svítáku, vyslechnout
krátký program (teď čteme apokryfy Karla
Čapka), nebo jen najít chvíli v teple s
milými lidmi. „Dostatečný věk“ není pod-
mínkou.

Letošní cyklus biblických hodin
je věnován výkladům starozákonní pro-
rocké knihy Jeremjáš. Potkáváme tu té-
mata, která sice „nepohladí po duši“, ale
řeší do hloubky témata jako jsou důsledky
zpronevěryBožího lidu, vláda tvrdého ego-

ismu v každodenním životě, neochota ke
proměně smýšlení, životních a duchovních
postojů. Účastníci živě reagují během vý-
kladu, je prostor pro osobní otázky i zku-
šenosti. Biblické výklady oba vaše faráře
nepochybně baví, rozhodně je nedělají jen
z povinnosti. „Naskočit“ či alespoň „nasát
atmosféru“můžete každé úterý od 18,30

Říjen s vikářkou
V říjnu nastoupila na vikariát sestra Šárka
Grauová. Mohli jste to slyšet v ohláškách
a mohli jste ji i potkatkávat. Bohužel se
ukázalo, že kvůli administrativním překáž-
kám bude muset prozatím svůj vikariát
ukončit. Stihla nicméně dvakrát kázat, po-
tkat se s členy našeho sboru na biblických i
jindy. Přejeme jí dostatek chuti k tomu, aby
dotáhla vše potřebné do konce, a těšíme se,
že se s ní potkáme za rok, tentokrát na celý
roční vikariát.

Sobotní nábožka
představují trochu jinou formu setkávání
děti a jejich rodin. Pokračovala od října.
Schází se k nim rodiny s dětmi všeho věku.
V biblické části se vždy potkáme s urči-
tou biblickou postavou, kterou přidáme do
Zástupu svědků. Potommámevolnější pro-
gram–vříjnunámsestravikářkavyprávěla
amazonské pohádky, v listopadu se promí-
taly fotky a videa z tábora. Těšíme se na
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pokračování a zveme další rodiny s dětmi.
Klidně přijďte i s batolaty nebo naopak s
většími dětmi!

Bohoslužby s dětmi a víkendovkou
se konaly 16. října. Vyprávěli jsme si o
Petrově neúspěšném rybolovu, o tom, jak
zmrzlým učedníkům nachystal Ježíš sní-
dani u ohýnku a také posloužili křtem.

Po bohoslužbách následovala alespoň jed-
nodenní víkendovka s dětmi, některé při-
jely docela z dálky. Stopy po příběhu hle-
daly a nacházely děti v širokém okolí od
Salvátora až po František. Díky všem, kdo
vyráběli ryby a chystali program!

Listopadová ekklésie
V listopadubylnašímhostemLukášVendl,
salvátorský varhaník a odborník na hu-
dební teorii baroka.Přednášel o souvislosti
Bachových kompozičních postupů a čí-
selné symboliky. Přednášku samozřejmě
doprovodily jak ukázky Bachových parti-
tur, tak úryvky z komentovaných děl. Dě-
kujeme Lukášovi za inspirativní vhled do

tajůBachovyhudby a takéPavluUrbanovi,
který pomohl zajistit přednášku po tech-
nické stránce.

Adventní modlitba za Ukrajinu
Úvodní fotografie adventního sboro-
vého listu připomíná setkání iniciativy
Modlitba za Ukrajinu, které se v našem
kostele konalo na první adventní odpo-
ledne. Slyšeli jsmeHelenuKlímovou, která
promluvila o tom, jak se mění „duše“
české společnosti, a Eugenii Číhalovou,
která pochází z rodiny Rusů, kteří našli
v Československu domov díky velkorysosti
našehoprvníhoprezidenta.A pakužnásle-
doval obvyklý „rituál“, účastníci zapalovali
svíce, rovnali je do tvaru UA a přtom pro-
nášeli své prosby. Za mír, za spravedlnost,
za obránce, ale i za docela konkrétní lidi.
V adventu to znělo obzvlášť nadějně.

Pomoc Ukrajině (nejen) u Salvátora
dlouhodobě vykrystalizovala dvěma
směry: poskytli jsme prostory pro výuku
češtiny. Teď na podzim se vyučuje jednou
týdně, ale výhledově budepotřeba zvýšit na
dvojnásobek.
A spolupracujemes iniciativouHlavák.Ta
teď prosí o sbírku následujících věcí:
* drobné vánoční dárky pro dobrovol-
níky, kteří letos pomáhali uprchlíkům
* trvanlivé potraviny, ideálně konzervy
masové, fazole v omáčce, rajčatové apod. –
budou poslány naUkrajinu.
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* vitamíny a léky (na bolest, nachlazení,
proti průjmu) – budou poslány na Ukra-
jinu.
Termín sbírky: 4-14. prosince 2022
Sběrné místo je domluveno na recepci v
přízemí Skautského institutu na Staro-
městském náměstí 4/1.

Obětavost
Blíží se konec roku. Nezapomínejme pro-
sím ani na potřeby sboru. Pokud je pro
vás velký výdej v této době těžkomyslitelný
(důvodů je víc než dost), doporučujeme za-
čít s pravidelným odvodem třebas malých

částek formou trvalého příkazu každý mě-
síc. Na účtě vám tolik neubude a sboru
to pomůže. Stále ještě nám výnosy z hos-
podářské činnosti „dotují“ vlastní církevní
provoz – jako jsou odvody za faráře, na po-
třeby seniorátu a církve, energie za sborové
aktivity v kostele a pod. Opravy kostela či
sborového domu do těchto položek neza-
počítáváme. Pamatujte prosím i na to, že
sborový život a duchovenská služba také
cosi „materiálně“ stojí. Přehledné infor-
mace dostanete před výročním sborovým
shromážděním.

Tomáš Trusina a Jana Cejpová

Pořád máme o čem mluvit (Salvátor v Drážďanech)

Možná jste už někdy slyšeli, že Salvátormá
v Drážďanech spřátelený sbor. Dříve Jo-
hannesgemeinde, pocírkevní reforměaslu-
čování sborů před dvěma lety Johannes-
-Lukas-Kreuzgemeinde. Partnerství mezi
našimi sbory trvá již dlouhá léta, kořeny
má dokonce již v 17. století v pobělohor-
ské emigraci protestantů, ti salvátorští se
usadili právě v Drážďanech. V průběhu let
jsme ustavili pravidelný rytmus – jarní jed-
nodenní putování na česko�německémpo-
mezí a podzimní víkend střídavě v Praze
a vDrážďanech. Na řadě byla návštěva sal-
vátorských vDrážďanech, vypravili jsme se
tamo třetímříjnovémvíkenduvkomorním
složení:

7 účastníku v sobotu, 5 na celý víkend.
V sobotu nás drážďanští přátelé provedli
historickým centrem, pak jsme společně
navštívili nešpory – hudební bohoslužby
vKreuzkirche,které sekonajímnohoset let
bez přerušení každou sobotu odpoledne,
vyslechli jsme Bachovu kantátu, společně
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povečeřeli a pozdní večer strávili diskusí
o problémech a výzvách v našich sborech
v době covidové, postcovidové, válečné
a v energetické krizi. Úvodní slovo měl fa-
rář TomášTrusina, poté se rozproudila dis-
kuse, při níž jsme zjistili, že máme mnoho
podobných zkušeností, ale vzájemně inspi-
rativní byly i některé nové iniciativy.Dušan
Kučera vše spolehlivě tlumočil, takže nic
nezůstalo „ztraceno v překladu“.
V neděli jsme navštívili bohoslužby ve sbo-
rovém domě Johannesgemeinde, společně
kázali Carola Ancot a Tomáš Trusina.
Poté jsme si prohlédli nedávno dokonče-
noupůsobivouprostavbu ruiny kostelaTri-
nitatiskirche, ze které se stalo církevní cen-
trum pro práci s mládeží, před odjezdem
jsme ještě byli bohatě pohoštěni ve fair-

trade restauraci a odjížděli s pocitem, že
přetrvávající přátelství a rozhovor přes
česko�německé hranice mají stále smysl,
možná v dnešní rozkolísané době ještě víc
než dřív. a také jsme s překvapením zjistili,
že v Drážďanech se objevili vedle nám již
známých znalců zase další lidé, kteří mluví
plynně česky. Na jaře se potkáme při jed-
nodenním putování, můžete se přidat…

Jana Cejpová

Otec a bratři aneb o radosti
Obrázková knížka s pohyblivými prvky
pro děti od tří let na motivy Ježíšova pří-
běhu o otci a jeho dvou tak protikladných
synech, bratru ztraceném a nalezeném, a
bratru neztraceném, ale… (tradičně zva-
ného Podobenství omarnotratném synu).
Jedinečná Šormova výtvarná poetika, na-
víc v pohybu. Přece chcete, aby děti Ježí-
šovo podobenství bavilo (a vás taky)...
14 barevných stran. formátu 20 × 20 cm,
brož., u Salvátora za 265 Kč
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Adventní a vánoční shromáždění

Třetí adventní 11. 12. 9.30.
Bohoslužby vede Dalibor Antalík

Čtvrtá adventní 18. 12. 9.30.
Bohoslužby s dětskou vánoční hrou.
Letosnacvičují děti i dospělí, uvidímekom-
binovaný pořad scén živých a jedné předto-
čené.

Zkoušky vánoční hry
jsou plánované
na neděle 4. 12. a 11. 12. po bohosluž-
bách, „generálka“ bude v sobotu 17. 12.
od 10,00. Vede Tomáš Trusina

Štědrovečerní nešpor 24. 12. 16.00.
Bohoslužby vede Tomáš Trusina

Hod Boží vánoční 25. 12. 9.30.
Bohoslužby s večeří Páně,
vede Dalibor Antalík

Bohoslužby u stolu, středa 28. 12. 15.00.
Bohoslužby pro starší generaci s vysluho-
váním večeře Páně

První bohoslužby r. 2023 1. 1. 9.30.
Bohoslužby s večeří Páně,
vede Tomáš Trusina

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.

Osobní rozhovor, návštěvu do rodiny nebo do nemocnice lze domluvit telefonicky či
e-mailem přímo s některým z farářů nebo sborovou sestrou.

Pro zájemce nabízíme i individuální přípravu ke křtu či rozhovor o otázkách víry.
Aktuální informace i odkazy na youtube a j. najdete na sborovémwebu

http://salvator.evangnet.cz nebo na facebooku.
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.


