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ADVENTNÍ LIST

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení,
jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
Izajáš 59,1

Adventní Hosana
„HOSANA! Požehnaný který přichází ve jménu Páně!
Požehnané přicházející království!“
K tomuto společnému očekávání i vyzpěvování nás advent zve. Vítat Ježíše.
S touhle adventní písní si můžeme uvědomit: Nemusíme jen pořád dokola, čím
dál unaveněji, prosit „přijď tvé Království“, nám se také nabízí příležitost
s vděčností a velikou úlevou volat Požehnaný Přicházející! Díky, že jsme se dočkali, díky, že jsi všem přines
spásu a že ona přichází také
k nám. Díky, že právě s tebou,
králi na oslátku, přijel vlak Boží,
který naloží všechny utrápené,
domlácené, odkopnuté, ponížené, slepé, chromé, odsouzené k živoření či věčnému
pocitu viny. Díky, před tebou se,
požehnaný Králi králů,
dobrovolně skláníme.
Z muzikálu Jesus Christ Superstar máme to „Hosana heysana“ zažité jako davové vítání náboženské celebrity, ale to volání je ryzím výkřikem víry: „Spas, zachraň, prosím!“
Neprosíme přitom jen ve smyslu „SOS“ (Pomoc! Potřebujeme zachránit!).
Tohle žalmové volání zároveň znamená: Když už jsi tady, Ježíši, když ses teď
na oslátku zjevil jako ztělesnění mesiášských zaslíbení, jako ztělesnění přicházejícího království, konej to, proč jsi přišel: zachraňuj, spas. Proto jsme na
1. adventní zváni k večeři Páně, vždyť co jiného příchod a blízkost spásy připomene hmatatelněji? Koneckonců, ono „Hosana, požehnaný, který přichází,“
je píseň, která právě ze slavení večeře Páně v prvotní církvi pochází.
Ten tradiční příběh z první neděle adventní o králi na oslátku má ovšem i svou
podvratnou polohu. Ti lidé, kteří se takhle odvázali kolem odvázaného oslátka,
vítají Ježíše jako pravého Pána svých životů. Pána záchrany, svobody, naděje
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a v neposlední řadě spravedlnosti. Přitom vjezd na oslu parodoval velikášství
přehlídek vítězství mocných, při nichž císař či jiný papaláš na bílém oři uprostřed vojsk, ale také vedených zajatců předváděl svou moc a sílu. Ježíš na oslu
spíš „triumfuje – netriumfuje“, představuje se jako mocný – bezmocný, do královského „oděný – neoděný“ tak trochu jako královna Koloběžka.
Přijmout ho s důvěrou neznamená, že jsme automaticky na straně toho, který
už to všechno vyhrál. Koneckonců, právě tohoto krále - nekrále zanedlouho
mnozí opustí, zklamaní jeho bezmocí. Přesto má smysl se mu s důvěrou svěřit.
A vítat ho s vírou, že právě jeho záchrana se uprostřed našich dní ukáže jako
to, co nese, drží, vysvobozuje, obdařuje nadějí a proměňuje život k spravedlnosti a lidskosti. Vítej, králi náš.
Tomáš Trusina, farář

www.wikipedia.org

SYMBOLY VÁNOC
Tradice adventních věnců byla založena v prvé polovině 19. století německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem v přístavním městě Hamburku. Wichern zde založil školu pro chudé děti a ty na něj
v předvánoční době ustavičně dotírali otázkou: kdy už budou Vánoce? Rozhodl se to tedy dětem znázornit a vyrobil pro ně jakéhosi předchůdce dnešních
adventních věnců: dřevěné kolo od vozu osázel devatenácti červenými a čtyřmi bílými svícemi a každý den jednu z nich zapálil. V neděli vždy bílou svíci.
Postupně se tento zvyk – různě modifikovaný – uchytil nejen v Hamburku, ale
i v ostatních protestantských částech Německa, a nakonec i v katolických regionech.
Ze severního Německa se věnec rozšířil hlavně zásluhou evangelického hnutí
mládeže. Mezi válkami pronikl za hranice německy mluvících zemí. Adventní
věnce se už nejen vyřezávaly ze dřeva a barvily
nazeleno, ale zhotovovaly se také ze zelených
větviček jehličnanů. Živý věnec symbolizoval
věřícím věčný život, kruhový tvar jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal
Krista jako světlo, ozařující plamenem lásky
každého člověka.
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Vánoční stromek
Křesťanský smysl vánočního stromku, tak jak ho známe dnes, nepochází ze
slavnosti zimního slunovratu, ačkoli ten hrál jistě také svou roli, ovšem nepřímou. Má svůj vlastní původ, který se zakládá na středověké tradici náboženského významu: jako předehra k vánočním oslavám byla před vchodem
do kostela během Svaté noci hrávána hra, která připomínala tajemství prvotního hříchu v Ráji.
Tyto hry jsou pravou kolébkou našeho vánočního stromku. Vedle zobrazení
pastýřů a jesliček – tuto tradici započal František z Assisi – existovala tato
představení událostí z Ráje, uváděné 24. prosince. Ve starých kalendářích
nalezneme 24. prosince jména Adama a Evy. Je pravděpodobné, že tato představení byla uváděna na více místech, nicméně jsou doložena především v Porýní. Vystupovali tam postavy Adama a Evu, pak ďábel, cherubín střežící
uzavřený Ráj a na scéně figuroval především strom, jehož plody svedly ke hříchu. V Bibli není uvedeno, o jaký strom se jednalo, tak byl podle té které oblasti ztotožněn s nějakým místním stromem. V Německu to byla jabloň a její
ovoce se prosadilo jako „zakázané“. Protože 24. prosince však bylo těžké najít
jabloň s listím, hledal se jako náhrada jiný strom. Evidentně se příhodně naskytla právě jedle, jejíž ratolesti se používaly k výzdobě během vánočních
svátků. A na jedličce pak bylo zavěšeno jablko (nebo více jablek).
Tento typ zobrazení dal vánočnímu stromku jeho křesťanský smysl: o vánoční
noci je lidský hřích vykoupen Kristovým vtělením. Stromu pokušení i jeho
ovoci je vrácena rajská, důstojnost, a tak se v tomto smyslu „strom poznání“
neodlišuje od „stromu života“ (Gen 2, 9), se kterým je pak v lidovém pojetí
často identifikován.
kompilováno podle internetu

VOLBA FARÁŘKY LÝDIE MAMULOVÉ
BUDE PŘI SBOROVÉM SHROMÁŽDĚNÍ
26.11 . 201 7 PO BOHOSLUŽBÁCH.
Volena bude na období od 1 . ledna 201 8 do 31 . srpna 201 8.
KÁŽE A VOLBU VEDE TOMÁŠ TRUSINA.
SRDEČNĚ ZVEME.
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DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Kalendář letošního roku způsobil, že dětská vánoční slavnost se bude konat již
třetí adventní neděli, tj. 17. prosince 2017. Jako obvykle bude probíhat při
nedělní bohoslužbě. Srdečně zveme všechny děti, které by se jí chtěly
zúčastnit. Budeme rádi, když rodiče a prarodiče dorazí s dětmi či vnoučaty na
bohoslužby, ale ještě raději, když se jejich ratolesti budou podílet i na přípravě
dětské vánoční hry. Role jsou přístupné jak pro zdatnější, tak i pro ty, které
ještě před více lidmi moc rády nemluví.
Srdečně zveme k nácviku všechny děti věku školního i předškolního.

Zkoušet budeme:
v pondělí 27. listopadu od 16:00 hod. ve věži kostela
v pondělí 4. prosince od 16:00 hod. ve věži kostela
v sobotu 9. prosince od 9:30 hod. v kostele
v pondělí 11. prosince od 16:00 hod. ve věži kostela
Generálka se bude konat v sobotu 16. prosince od 9:30 hod. v kostele.

Premiéra (a derniéra zároveň)
se bude konat během bohoslužby v kostele při 3. adventní neděli
1 7. prosince 201 7 od 9:30 hod.
Prosíme rodiče a prarodiče, aby své ratolesti poslali již na první zkoušku
v pondělí 27.11., případně aby se do tohoto data telefonicky spojili s farářem
sboru Daliborem Antalíkem (731 733 577).
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Již pošesté probíhá předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších
rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí
pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými
dárky k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě
mu udělá velkou radost.

Novinka 201 7: Krabice od bot online
Nestíháte zabalit dárek? Nemáte v okolí sběrné místo?
Pošlete dětem jednu krabici online. My za váš dar
pořídíme dárky pro azylové domy, kde žijí opuštěné
děti s maminkami. Vybereme, co je nejvíc potřeba
a zároveň to děti potěší. A napíšeme Vám to mailem.
Letak ke stazeni: http://www.krabiceodbot.cz/o
projektu/kestazeni/

Do 8.12. se obracejte na sestru Meret Brandtner.

Tátové jsou fajn
Vánoce a zejména Štědrý den. Jedinečná chvíle, která nás někdy naposledy
spojí s našimi blízkými. Nebo naopak chvíle, kdy nám blízcí budou nejvíc
chybět. Se Štědrým dnem je spojen jak sentiment rozzářených dětských očí,
tak přerušení bojů ve válce, dárky neznámým lidem a všeobjímající láska. Je
to trochu klidu před bouří. Ale díky i za ten malý pokoj.
Jednou jsme byly, my dvě holky, na Vánoce samy bez maminky, vlastně
jsme byli sami  jen s tátou. Maminka snad musela do nemocnice. Ve sku
tečnosti jsme se táty bály a maminka byla naší jistotou, že bude všechno
v pořádku. Nepamatuji se z těch Vánoc ani jestli byl sníh ani na kostel ba ani
na své dárky. Byly to zkrátka Vánoce, které mi, na rozdíl od mnoha jiných,
zůstaly v paměti.
S Miluškou jsme se rozhodly, že uděláme stromeček panenkám. Svázaly
jsme drátkem několik větviček, které táta ořezal z vánočního smrčku při
usazování do stojanu. Nastěhovaly jsme se otci do pokoje, svůj malý strome
ček jsme postavily na židli, ozdobily zbylými ozdobami a na větvičky přidrá
tovaly miniaturní svíčičky. Pod stromeček jsme naskládaly hromadu
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Z PORADY STARŠOVSTVA

zabalených mini dárků pro panenky
a panenky posadily kolem. Pak jsme
zapálily svíčičky a začaly zpívat Tichou
noc. Než jsme stačily dozpívat, strome
ček vzplál jasným plamenem. No měly
jsme co dělat, abychom ho uhasily. Ani
nevím, jestli si toho náš táta vůbec
všiml.
Večer jsme společně místo rybí hosti
ny pojídali obložené chlebíčky, které
jsme s Miluškou připravily. Celý večer
nám pak táta vyprávěl příhody ze svého
života a nebylo jich málo, vždy se ženil,
když mu bylo osmačtyřicet. Možná si
i trochu vymýšlel. Všechno odpuštěno.
Tehdy jsem pochopila jak mám tátu
ráda.
Josefka
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www.pngmart.com

* Naši konventuálové: Naďa Kočnarová, Meret Brandner, Dušan Kučera
a faráře Trusinu (je členem seniorátního výboru) zastupuje bratr kurátor Pavel
Janeček. Nově zvolení náhradníci jsou Jan Kučera a Jiří Čáp.
* Oprava fasády u věže kostela - staršovstvo se již minulou schůzi rozhodlo
zažádat o grant z Magistrátu HMP, zařizuje sestra Lukeš.
* Stůl Páně – bude vyměněna dýha a sjednocen vzhled celého stolu podle
nabídky Benjamína Šorma
* Starší budou dále pokračovat v rozhovoru o tom, kam zaměřit finanční
podporu pro potřebné.

BOHOSLUŽBY,
i ty sváteční jsou příležitostí uslyšet dobrou zprávu pro život, evangelia
Ježíše Krista; jsou příležitostí k setkání se známými i neznámými; jsou
příležitostí k zastavení a potěšení v nejistotách dnešního světa.
26.11 .
3.1 2.
1 0.1 2.
1 7.1 2.
24.1 2.

Po bohoslužbách volební
shromáždění
Lýdie Mamulová 1 . adventní s VP a se křtem
Tomáš Trusina 2. adventní
Dalibor Antalík 3. adventní - Dětská slavnost
slovo Mamulová Nešpory
Vystoupí Salvátorský pěvecký sbor

9.30 Tomáš Trusina
9.30
9.30
9.30
1 9.00

program bude upřesněn samostatnou pozvánkou

9.30 Tomáš Trusina 4. adventní
1 6.00 Dalibor Antalík Štědrý den

bohoslužby se svíčkami
25.1 2. 9.30 Lýdie Mamulová Boží hod vánoční s VP
28.1 2. 1 5.00 Tomáš Trusina Setkání seniorů u stolu s VP
31 .1 2.

9.30 Jan Mamula

Poslední neděle v roce

Kontakty: první farář Tomáš Trusina 607 588 61 8, trusina@volny.cz;

farář Dalibor Antalík: 731 733 577, dalibor.antalik@ff.cuni.cz; farářka Lýdie
Mamulová: 603 525 431 , lydiem@atlas.cz; kurátor Pavel Janeček: 603 260
1 73, janecek7@seznam.cz; Kancelář: 222 31 3 884 – salvator@evangnet.cz;
Jana Knoppová, sborová sestra a pokladnice: 731 1 73 925; Helena
Voverková, koordinátorka pronájmů kostela: 731 620 239
Návštěvní hodiny v kostele úterý od 9:00 do 1 2:00 a čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00.
Osobní rozhovor, návštěvu do rodiny nebo do nemocnice lze domluvit

telefonicky či elektronicky.

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.
Připravila L. Mamulová, technická redakce a sazba v programu SCRIBUS opensource JaM.
http://salvator.evangnet.cz

