
farní sbor ČCE U Salvátora

prosinec 2020

adventní sborový list

…kostel se začíná chystat, že zas
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Boží milost rozsvícená na plné pecky

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo,

nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Izajáš 9,1

Naši otcové a matky ve víře načasovali Vánoce hezky na období zimního slunovratu.

Takže nejen svíčky adventního věnce, nýbrž i celá příroda se smí připojit k prorockému

vidění a podpořit tak vyznání, že tím pravým světlem je Ježíš Kristus. Ten, který přichází

do našich temných nocí, který se rodí do našich dlouhých stínů. A svítí v nich silou ne

zhasitelnou. Jak napsal evangelista Lukáš o pastýřích: „Sláva Páně se rozzářila kolem

nich“ (L 2,9). Proto jsou Vánoce tak radostné, proto je narození betlémského dítěte tak

pozitivní: právě o nich se Boží milost rozsvítila na plné pecky, takže už ji nelze vypnout.

Prozařuje naše dny, týdny a roky. Našim zmatnělým existencím vrací poztrácený glanc.

Prorok Izajáš, jemuž za tento obraz Ježíšova významu původně vděčíme, vyhrocuje

onen kontrast ještě výrazněji: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo, / nad

těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“ Nejde tedy jen o pomíjivý záblesk naděje

do našich chmur, jen o proužek světla do našich pesim, natož jen o postupné prodlu

žování dne ve zšeřelé přírodě. O Vánocích jde o jasnou záři pro nás, kteří jsme přivykli

tmám. To znamená pro nás, kteří temnýmnocím občas i podléháme a propadáme a kteří

dlouhé stíny někdy dokonce sami vytváříme – jakkoli se jich přitom děsíme. A za toto

velké, nevyhořitelné, kristovské světlo buď díky BohuOtci i Synu i Duchu svatému.

Dalibor Antalík, farář

Obnovení služeb Božích v salvátorském kostele

Od neděle 6. prosince se opět scházíme k bohoslužbám v kostele u Salvátora. Podle sou

časnýchvládníchnařízení jsme jehokapacitusnížili na120účastníků, cožznamená, žese

naprosto nemusíte rozpakovat na bohoslužby přijít. Vzhledemk epidemiologické situaci

při bohoslužbáchnezpíváme(varhanyalehrají aúčastníci si textpísně čtouze zpěvníku).

Důsledně dbáme na dostatečné rozestupy. Roušky noste sebou, pro ty, kdo zapomenou,

máme náhradní. Dodržovat za současné situace přiměřenou opatrnosti považujeme za

výraz naší ohleduplnosti.
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Během korontény…

Děkujeme všem, kdo se zapojili do náhrad

ních činností. Předtáčení bohoslužeb se

našim spolupraovníkům stalo výzvou, aby

zvyšovali jak úroveň doprovodu a písní,

tak samotného natáčení. Výhodou je, že

máme kvalitní ozvučení, z nějž se dá zvu

kový záznam připojit k videu. Lukáš Vendl

zase nic neodpustil zpěvákům, takže jsme

ve finále mohli slyšet písně ve vícehlasém

provedení. Kdeže jsou jarní „punkové“ za

čátky! Biblické hodiny jsme pořádali na

konferenčnímprogramuZOOMa zároveň

přenášeli na sborový facebook.Mládežmá

vlastní konferenční skupinu. Bohoslužby

nyní najdete jako video na youtube, jako

podcast na Spotify nebo Anchoru a samo

zřejmě na sborovém webu. Pro děti vysí

láme podvčerníčky a adventní zpívání.

Osobní rozhovor, návštěvu do rodiny

nebo do nemocnice lze domluvit telefo

nicky či emailem přímo s některým z fa

rářů nebo sborovou sestrou.

Nemůžeme zapomenout ani na pod

zimní službu Pražské pomoci. Z našeho

kostela jsme poslali asi 60 balíků s rouš

kami do dětských domovů po celé repub

lice. Podíleli se na tom mnozí, za všechny

děkuji Karlovi Snášelovi, který se stal „sal

vátorskou tváří“ této prospěšné iniciativy.

Aktuální informace a j. najdete na sbo

rovém webu http://salvator.evangnet.cz

nebo na facebooku.
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Volba staršovstva v neděli 4. října

Výroční sborové shromáždění odložené

z jara volilo i devět presbyterů a čtyři ná

hradníky našeho staršovstva. Staršovstvo

teď pracuje v tomto složení:

Jana Cejpová, Jiří Čáp, Michal Čejka,

Bára Čistecká, Lucie Hajtmanová, Jana

Knoppová, Naďa Kočnarová, Dušan Ku

čera, Jan Kučera, Jana Lukeš, Pavel Řepa,

Karel Snášel, Petr Stránský, Martina Šru

bařová, Pavel Urban, Helena Voverková.

Náhradníci: Jana Havlínová, Petra Ko

línská, Lydie Šilarová, Karel Riegel.

Na první schůzi byla zvolena kurátor-

kou Jana Cejpová amístokurátorem Jan

Kučera. Přejeme jim i všem ostatním spo

lupracovníkům dostatek sil, vytrvalosti

a trpělivosti se salvátorskou pospolitostí.

Odložené akce na podzim
plánované…

Víkendový pobyt na Modravě jsme odlo

žili na jaro. Jak je tomu s termínem a vol

nýmimísty, zjistíte u sborové sestry.

Víkendový pobyt dětí a mládeže v So

běhrdech se pokusíme uspořádat v něja

kém rozumném termínu, po domluvě s ve

doucími.

Konfirmace – konfirmační slavnost na

plánujeme s předstihem nejspíše na před

jaří, podle možností konfirmandů.

Setkání seniorů. Milé sestry, bratři,

z léta odložené, tentokrát adventní setkání

seniorů jsme se se rozhodli kvůli epide

miologickým rizikům opět odložit. Pro ad

ventní podvečer nejsme schopni zajistit

v sakristii dostatečné rozestupy, kapacita

setkání by se snížila na minimální počet

účastníků.

Pro společné chvíle využijte zatím,

a nejenom zatím, úterní kavárničku U Sal

vátora, která se koná každý týden v 15 ho

din. Sejde se do deseti účastníků, i méně.

Po očkování proti Covid 19 budou naše

společná setkávání mnohem jednodušší

a bez rizik.

O salvátorských zvonech a zvonění

Po dobu nouzového stavu se zvony v kos

tele rozeznívají každý večer v 20:00 jako

poděkování zdravotníkům za jejich obě

tavénasazenípodobupandemie i jakopro-

jev spoluúčasti se zesnulými.

Zvoní se podle následujícího řádu:

První zazvoní nejmenší čtvrtý zvon

Ámos 12× údery hranou – následuje v po

řadí vzestupné velikosti Martin 12× údery

hranou. Dál pak následují společně zvony

Ámos aMartin údery na obě hrany, jakoby

tleskaly obětavému nasazení zdravotníků.

Poté pokračují zvony 12× údery hra

nou v tomto pořadí Ámos, Martin, Jan,

Salvátor, Ámos. Na závěr celého zvonění
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Ámos 12× údery na obě hrany. Celé zvo

nění s pauzami mezi jednotlivými zvony

trvá zhruba 8minut.

Při nedělním dopoledním zvonění

se v případě, kdy jsou bohoslužby v kostele

zapovězeny, zvoní v časech jako při boho

službách, tedy 9:00, 9:25 v délce 5 minut

a pak naposled v 10:00 ve vymezené délce

10 minut s tím rozdílem, že každé zvonění

začínápo způsobuPaterNoster, tedyúdery

hranou.

Zvoní se v tomto pořadí:

První zvoník vyzvání 12× údery hranou

Ámose, druhý zvoník se přidá zazvoně

nímMartina12×hranou,pakdruhýzvoník

předá lano prvnímu zvoníkovi, který pak

12×hranou vyzvání oba dva.Druhý zvoník

se pak přidává vyzváněním dalšího zvonu,

kterým je Jan, 12× údery hranou. Dál pak

společně tyto tři vyzvání současně každý

hranou jednuminutu.

Pak pokračuje ve vymezeném čase jejich

další zvonění již údery na obě strany spo

lečně se čtvrtým– největším zvonem–Sal

vátorem.

Ve věži kostela uSalvátora jsou zavěšeny

zvony s tímto laděním:

Ámos – d2

Martin – c2

Jan – b1

Salvátor – g1

Karel Snášel

Jak prožíváme čas nouzového stavu

K životu sboru patří sdílení, včetně tíživých

osobních situací.Dlouho jsme si nemohli po

vědět, jak na koho dopadají omezení daná

nouzovým stavem. Oslovili jsme několik čle

nek sboru s prosbou o odpověď na následu

jící otázky:

1. Jak jste prožívali čas nouzového

stavu? V čem dolehl těžce?

2. A co vám během něj pomáhalo?

3. Sledovali jste „internetové“ sborové

aktivity? Bylo vám to k něčemu?

4. Co vám chybělo?

5. Těšíte se na obnovená sborová shro-

máždění?

Eliška Vlasáková

1.Tentopodzimnínouzový stav, čili „druhá

vlna“ pandemie, mě a mého muže „do

stal“. Honza se nakazil při natáčení filmu

spříznačnýmnázvemDivočinaněkdeuSe

zimova Ústí, které se konalo 5. a 6. lis

topadu. Nikdo se tam nechránil rouškou,

a ani po nich nechtěli předem negativní

test na Covid. Honza pak šel na testy

10. listopadu v úterý a já 12. listopadu

ve čtvrtek. Oba testy vyšly pozitivně. Na

štěstí příznaky u nás obou byly celkem

mírné, typická ztráta čichu a chuti, větší

únava, ale bez teplot. Od té doby říkáme

naší televizi „strašidlo“,protožesesoustře

ďuje ve zprávách jen na ty nejtěžší prů

běhy.
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2. Za prvé vděčnost za naše hodné po

tomky, kteří se námsnažili karanténuuleh

čit. Vnuk David (25 let) si vzal k sobě

do Říčan na čtrnáct dní našeho psa, to

byla snad největší úleva, a dcera Anička

se nám ochotně starala o nákupy potravin.

Za druhé mi pomáhaly každodenní mod

litby ráno i večer a vědomí, že jsme i v těž

kých dobách stále v Boží náruči. Také jsem

vděčná Jirkovi Jandovskému, od nějž jsem

dostávala už v první vlně pandemie přepo

sílanápovzbuzení, ať už to byly chytré vtipy

nebo kázání od Tomáše Halíka. Vůbec vě

domí, že máme přátele, kteří na nás myslí

a dávají to najevo, je jasně velice pomáha

jící jev.

3. To sleduji a jsem za to také moc

vděčná. Hlavně cílím na biblické hodiny,

které jsou teď zaměřené na knihu Kaza

tel („Marnost nad marnost“). Ještě v září

jsme se scházeli v Salvátoru a teď jsem

moc vděčná za to, že jsme se mohli v nou

zovém stavu být aspoň virtuálně při tom.

Ovšem být při biblické přítomná skutečně

živě u stolu, to je skutečné štěstí, které si

člověk plně uvědomí teprve, když to není

možné.

4. K tomu musím říct, že mám radost,

jak náš milý Salvátor dělal během nouzo

vého stavu, co mohl a z jeho strany mi

nic nechybělo. Pouze vnímám jako svůj

dluh, že častěji nepřispívám do sborové

sbírky.

5. Že se ptáte? Těším se moc, Už od

příštího týdne zase začnu chodit, i moje

praktická lékařkami to schvaluje.

Podvečerníčkem provázejí Tobiáš a Judit

Milena Přecechtělová

1.Nedostatekkontaktuspřáteli, nemož

nost normální výuky.

2. Možnost udělat věci, na které jinak

není čas.Snažila jsemsenenechat seovlád

nout strachem a žít pokud možno „nor

málně“,chodila jsem na fakultu, jezdila za

dětmi a hodně jsem vařila i pro ně, protože

obě celou dobu chodily do práce.

3. Sledovala jsem bohoslužby a moc

jsem se na ně těšila, byl to výborný ná

pad takto je předtáčet a přenášet i na You

Tube, protože nejsem na žádné síti. Sledo
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vala jsem s velkou radostí na jaře, také na

bídku na celocírkevní úrovni.

4. Snažila jsem se situaci přizpůsobit

a uvažovat tak, aby mi po dobu tohoto ne

normálního stavu pokudmožno nic nechy

bělo.

5. Těším se moc, ale už aby se nemusely

nosit roušky amohlo se zpívat.

Naďa Kočnarová

Naďa je obvykle tazatelkou, teď jsme ko

nečně měli příležitost poprosit ji o odpovědi.

1. Nouzový stav – asociálno, nebyl zpěv,

což mně nejvíce chybělo, příprava na vá

noční setkání se zpěvem, vše snímspojené.

2. Komunikace s přáteli

3. Sborové aktivity – super: biblické ho

diny, kázání v neděli, díky.

4. Co mně chybělo? V této covid době je

to těžké říci, comně chybělo, řídím se zdra

votnickýmnařízením, i kdyžbychbyla ráda

spřáteli, ale snažímsedodržet určitápravi

dla. No vlastně, chyběli mně všichni!!! Mí

kostelní kamarádi!!!

5. Že se těším? To si pište, těším se jak

malé dítě na shledání s faráři a všemi lidič

kami v kostele.

Děkujeme všem za odpovědi. T.

V srpnu ukončila svůj vikariát u Salvátora Eliška Havelková. V září se vdala za Adama

Geisslera a od začátku října slouží jako farářkaČCE ve FrýdkuMístku. 6. 12.má ordinaci.

Eliško a Adame, držte se!
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Adventní a vánoční shromáždění

První adventní 29. 11.
jsme sledovali celocírkevní přenos boho

služeb, vedených synodním seniorem.

Druhá adventní 6. 12. 9.30.
Bohoslužby s večeří Páně,

vede Tomáš Trusina

Třetí adventní 13. 12. 9.30.
Bohoslužby vede Dalibor Antalík

Čtvrtá adventní 22. 12. 9.30.
Bohoslužby s dětskou vánoční hrou Hru

předtáčejí děti doma, v kostele ji společně

promítneme.

Štědrovečerní nešpor 24. 12. 16.00.
Bohoslužby vede Dalibor Antalík

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

vede Tomáš Trusina

Poslední neděle v r. 2020 27. 12. 9.30.
Bohoslužby vede Dalibor Antalík

První bohoslužby r. 2021 3. 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 od 9:00 do 12:00

a čtvrtek od 16:00 do 19:00.

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.


