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naši církev navšívili lutherští duchOvní z dánska
Těsně po velikonočních svátcích přijel do Prahy biskup Dánské
lutherské církve Niels Henrik Arendt v doprovodu devíti vikářů
(děkanů), aby se více dozvěděli o naší církvi a porovnali život
obou „lidových církví“ v sekulární společnosti.

Prvního přivítání se návštěvě z Dánska dostalo na půdě ústřední rady
z úst pražského biskupa doc. ThDr.
Davida Tonzara, jenž po úvodních
biblických verších a modlitbě předal
slovo prof. ThDr. Zdeňku Kučerovi.
Ve svém teologicko-historickém expozé prof. Z. Kučera přiblížil základní principy teologie naší církve v první generaci modernistických kněží,
přičemž poukázal na evropský rozměr tohoto myšlení i jeho recepci ve
formující se Československé církvi.
Zmínil významné osobnosti zakladatelské generace a poukázal posléze na
teologický obrat po druhé světové
válce. Zdůraznil spojitost Buberova
personalismu s naší současnou teologií a v závěru své přednášky podtrhl
potřebu takového zvěstování, v jehož
centru stojí živý Kristus. Zmínil též
základní princip Ducha Kristova v liturgii. V návaznosti na vyřčené poukázala ve svém příspěvku dr. Hana
Tonzarová na aktuálnost odkazu Cyrila a Metoděje v naší církvi ve smyslu zvěstování nejen srozumitelným
jazykem z hlediska jazykového, ale i
co se obsahu týče. To znamená i stále
těžší rozhovor se současnou filosofií a
vědou, který vedly první generace
církve. I v současnosti je nám proto
tento dialog výzvou, aby nám sekularizovaný svět, který v kontextu současné vědy a filosofie žije, skutečně
mohl „rozumět“. Podtrhla dále vý-

znam M. J. Husa, jak pro formující se
novou církev, tak pro současnost včetně nástinu plánovaného Husovského
triénia k jeho 600. jubileu v r. 2015,
k jehož zdůraznění by se naši dánští
přátelé rádi připojili i u sebe doma
v souvislosti s jimi a dalšími lutherskými církvemi připravovaným jubileem M. Luthera v r. 2017. Dr. H.
Tonzarová otevřela také otázku služby žen v naší církvi, což tradičně vyvolalo v hostech úžas, jak co se týče
délky služby vysvěcených farářek
(od. r. 1947), tak co se počtu žen ve
službě na všech úrovních církve týče.
Následná více než hodinová diskuse,
kde se otevřely další otázky ohledně služby – sociální, vzdělávací, ale i
struktury církve i jejího finančního
zabezpečení, ukázala skutečný zájem
hostů, kteří se v závěru shodli na již
dříve prof. Z. Kučerou vyřčeném apelu, že církve nesmějí rezignovat na
své „lidové“ kořeny, byť se pravidelných bohoslužeb – jak v Čechách, tak
v Dánsku - účastní malé procento
členů. A dále, že církev zde nesmí být
pro sebe sama, ale především pro
druhé, pro společnost. S tímto apelem
předal biskup Dánské lutherské církve knihu A. M. Alchina o N. F. S.
Grund-tvigovi, jehož myšlenky
mohou být právě v této otázce i pro
nás inspirativní.
Odpolední program naplánoval odbor
Dokončení na str. 3

Na návštěvě v Židovském městě

O prOhlOubení liturgické zbOžnOsti
V přítomnosti prožíváme v naší
společnosti soutěžení rozličných
kulturních a náboženských proudů. Za této situace každé církevní
společenství si klade otázku po své
totožnosti. Mezi výrazné znaky církevní totožnosti patří liturgie,
chrámová hudba a zpěv i liturgic-

ze 130. zasedání ústřední rady
Pobožností na texty Ž 57,2-12, Ko
3,1-4 a Mt 28,1-7 (píseň č. 163) zahájil 130. zasedání ústřední rady, které se
konalo v sobotu 14. dubna v PrazeDejvicích, zástupce olomoucké diecéze br. Vít Koutný.
Vlastní jednání pak pokračovalo ideovým referátem, který vedl br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Ústřední rada
vzala na vědomí jeho zprávu o jednání s ředitelem Střední průmyslové
školy kamenické a sochařské v Hořicích, který nabídl vytvoření sochy Jana Husa v rámci studentských klau-

zurních prací. Ústřední rada pak pověřila br. patriarchu a komisi k jubilejnímu roku 2015 dalším jednáním o ideovém pojetí a přípravě sochy. V dalším jednání pak ústřední rada mj. doporučila církevnímu zastupitelstvu
jmenování ses. Mgr. Sylvie Stretti spirituálkou HTF UK. Ústřední rada také
schválila náměty pro vysílání křesťanského magazínu - středisko Nazaret,
dětský domov v Dubenci, zvonkohra
v Hradci Králové, celocírkevní setkání mládeže a práce s Romy v Husitském centru Praha-Žižkov.

Rekonstruovaný Sbor Jana Želivského v Humpolci - viz. str. 3

V organizačně-právním referátu, který
vedla místopředsedkyně ústřední rady
RNDr. Ivana Macháčková, ústřední
rada mj. vzala na vědomí svolání diecézního shromáždění k volbě plzeňského biskupa na sobotu 21. dubna.
Ústřední rada také schválila náboženské obci Blansko zakoupení pozemku
pro výstavbu fary.
Ve finančním referátu, který vedla finanční zpravodajka ses. ing. Miroslava Niemec Studenovská, ústřední rada
mj. projednala přehled hospodaření za
březen 2012.
V ekumenicko-zahraničním referátu,
který vedl brněnský biskup br. ThDr.
Petr Šandera, ústřední rada mj. schválila Mgr. Sandru Silnou jako delegátku na 9. valné shromáždění ECEN
(Evropská křesťanská síť pro životní
prostředí).
V referátu liturgický, pastorační a svátostný život církve, který vedl královéhradecký biskup br. Štěpán Klásek,
ústřední rada mj. schválila termín a
rámcový program teologické konference, která se bude konat 17.-20. 9.
2012 v Brně.
Příští zasedání ústřední rady se bude
konat v Janských Lázních.
(red)

ký prostor v chrámu. Církev československá husitská zakouší Liturgii Karla Farského jako důležitý výraz své duchovní orientace.
Tak to vidí i lidé z vnějšku.
Konference „Liturgie jako oslava
Boha, sjednocení církve, poselství
spásy světu“, konaná 17. ledna
v ústřední budově církve v PrazeDejvicích, prokázala, že liturgika
v současném teologickém pojetí je
řádně pěstována v různých duchovenských generacích.
Dokladem toho je kolektivní monografie referátů a studií, pronesených na konferenci, jež je připravována k vydání jako tisk pro
všechny obce. Konference byla
dobře navštívena. Její ohlas jeden
z účastníků vyjádřil jako povzbuzení k službě.
Kultivace aktuální liturgické služby Církve československé husitské pokračuje konferencí, na-zvanou „Vzhůru srdce – slavení liturgie v praxi“. Ta se bude konat
dne 12. června opět v ústřední
budově církve. Její zaměření bude tentokrát převážně praktické.
Tomu odpovídá název i moderní
metoda práce prostřednictvím tří
„liturgických dílen“.
Dílnu o užívání bohoslužebných
knih, liturgických předmětů, rouch
a gest povede bratr patriarcha
ThDr. Tomáš Butta.
Dílnu, zabývající se teologickou a
meditativní přípravou bohoslužby, jmenovitě slavením večeře
Páně v praxi náboženských obcí,
bude moderovat bratr biskup
ThDr. Petr Šandera.
Na kůru dejvického Husova sbo-

ru za varhany zasedne bratr farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík, aby
s duchovními procvičoval přednes
hudebních částí Liturgie a zpěv
duchovních písní.
Kurz bude ukončen slavením Liturgie, již povede bratr patriarcha. Při ní bude vykonána vzpomínka na výročí bratří patriarchů ThDr. Karla Farského a prof.
ThDr. et PhDr. Františka Kováře.
Konference je v odborné a organizační gesci naukového odboru
úřadu ústřední rady. Rámcový
program je v jednotlivostech pečlivě připravován. Vítané jsou podněty a přání ze strany duchovních
i laiků církve. Zašlete je, prosíme,
na známou adresu poštou nebo
elektronicky – podobně jako i přihlášky, které běžně zaznamenáváme.
V církvi a s církví usilujeme o
rozhovor nad Božím darem v Liturgii, o nalézání společné – nikoli však uniformní – výsluhy a přípravy k liturgické službě. Zejména ve víře toužíme po skutečné
přítomnosti Ducha Kristova k oslavě Boha, k ustavení jednoty církve i předjímky věčného života,
pro nás otevřeného obětí Ukřižovaného a oslavou Vzkříšeného Ježíše Krista.
Naukový odbor
úřadu ústřední rady
Prof. ThDr. Zdeněk Kučera,
přednosta
zdenek.kucera@ccsh.cz
Mgr. Kristýna Mlýnková,
referentka duchovní péče
kristyna.mlynková@ccsh.cz
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spravedlnost, existuje ještě?
V současné době zažíváme tzv. krizi společnosti, kterou vnímáme
jako krizi ekonomickou, avšak její příčiny jsou mnohem hlubší a
stejně tak následky, neboť se tato krize projevuje rozvratně v mnoha
aspektech společnosti. Nejde jen o ekonomiku, ale zažíváme i krizi
autorit, neboť zodpovědnost, poctivost a čest se vytratila mezi těmi,
kteří se jako autority staví. Také můžeme spatřovat krizi rodin a
vzájemného soužití, neboť se lidé stávají stále více individualističtí a
společenství a rodina se stále více štěpí a vzájemně se oddaluje.
Vždyť porovnáme-li chápání rodin např. před 50 lety, kdy rodina
zahrnovala rodiče, děti, babičky apod., tedy více generací společně
žijících pospolu, dnes je rodina vnímána jako společně žijící rodiče a
děti, často však jen jednoho rodiče a děti. Mohl bych tak dále jmenovat aspekty života, kde současná společnost pociťuje jistou devalvaci a jedním aspektem je krize spravedlnosti. Vždyť podíváme-li se
okolo sebe, budeme-li poslouchat zprávy v televizi, vidíme, jak
mnoho závažných skutků zůstává nepotrestáno, práce soudů a
soudců je liknavá a laxní. Jednání se prodlužují někdy na mnoho let,
a výsledek bývá žalostný, neboť nebývají uspokojena práva toho,
kdo byl poškozen nebo jinak znevýhodněn. V českém trestním právu
je pak tento stav markantnější, neboť zákony jsou postaveny tak, že
nejvíce práv dávají viníkovi nějakého činu a staví ho nad toho, komu
bylo ublíženo. V mnoha případech tam, kde měla být nařízena vazba,
soudci rozhodnou jinak, zvláště jedná-li se o známého či movitého
člověka. Výsledky soudů pak také bývají žalostné, často tam kde
hrozí až desetiletý nepodmíněný trest, je viník odsouzen podmíněně a závažné činy, které jsou provázeny násilím apod., jsou trestány
méně než třeba neplacení daní. Pokud člověk žije ve společnosti, kde
je obtížné dovolání, neboť soudní náklady jsou vysoké, nebo vidí, že
činy zůstávají nepotrestány, prožívá pak krizi spravedlnosti. U části
společnosti tato krize může způsobit vědomí, že mohou konat, co
chtějí, nemusí se na nic a nikoho ohlížet a stejně se jim nic nestane.
Takové jednání pak krizi spravedlnosti ještě prohlubuje. U většiny
společnosti však tato krize působí malomyslnost, neboť jsou přesvědčeni, že nemají dovolání a pokud se jim něco stane, jsou odkázáni sami na sebe, neboť společnost jim neposkytne dostatečnou
pomoc a zadostiučinění. Také pokud je určitá skupina z důvodu
majetku, politické nebo i etnické příslušnosti zvýhodňována nad tzv.
běžnou většinovou populací. V lidech a společnosti se hromadí
skepse. A ač dnes kolem sebe vidíme skepsi, přesto v krizi spravedlnosti máme naději. Spravedlnost totiž není závislá jen na lidských
zákonech a lidech, ale nad touto spravedlností společnosti stojí vyšší
spravedlnost Boží, neboť on spravedlivě a každému stejně odplatí
podle jeho provinění. Bůh neupřednostňuje ani jednotlivce, ani skupiny, ale s každým jedná čestně a rovně. Jistě každý zná přísloví:
„Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“ Toto přísloví vystihuje podstatu té pravé spravedlnosti a dává nám naději, že pokud si lidská
spravedlnost nedokáže s něčím poradit, spravedlnost Hospodina je
vždy jistá, na ni se můžeme spolehnout, této spravedlnosti můžeme
důvěřovat. Přiznám se, že osobně mám s Boží spravedlností zkušenosti, že tam, kde zůstaly věci zdánlivě nepotrestány, si Hospodin
našel cestu trestu a ten trest nepřišel pomalu, jak je zmíněno v tom
přísloví, ale poměrně dost rychle. To, že si uvědomujeme vyšší spravedlnost, neznamená, že bychom se neměli o tu lidskou, prostřednictvím zákonů a čestnosti a nestrannosti těch, kdo o spravedlnosti
rozhodují, snažit, ale naopak bychom měli mít v této vyšší spravedlnosti vzor. Uvědomění si vyšší, tedy Boží spravedlnosti, nás také
chrání před záští, nenávistí a malomyslností, neboť máme-li pocit, že
lidskou spravedlností nebyl nějaký zlý skutek potrestán, můžeme
mít víru i jistotu, že Hospodin tento skutek nenechá bez trestu a my
můžeme zůstat klidní a nenechat se sžírat touhou po pomstě.
Rostislav Kotrč

z kazatelského plánu

druhá neděle pO velikOnOcích
Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla
učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja.
ŽAlM 66,1–2
První čtení: Skutky 3,12–19
Tužby:
2. Za uzdravení každé rány na duši i na těle, modleme se k Hospodinu.
3. Za spravedlnost, svornost a mír v naší zemi, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Spravedlivý Bože, děkujeme ti, že sis nás osvojil za své děti. Naplň naše
srdce slovy věčného života, abychom vydávali svědectví o vzkříšení tvého
Syna! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Janův 3,1–7
Verše k obětování: Žalm 98,1.2
Verše k požehnání: Lukáš 24,46–47
Modlitba k požehnání:
Tvůrce života, děkujeme ti, že v lámání chleba jsme poznali vzkříšeného
Spasitele. Prosíme tě, stále nás nasycuj tímto svátostným tajemstvím, abychom žili ve světě jako tvoji svědkové! Ve jménu Ježíše Krista, našeho
Pána. Amen.
Vhodné písně: 9, 163, 182, 330

z nOvOzákOnních výkladů
uzdravOvání
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uzdravení ochrnutého Mt 9,1-8; Mk 2,1-12; l 5,18-26
Pokračování z minulého čísla
Výklad Matoušovy verze
William Barclay: The Daily Study Bible, The Gospel of Matthew,
vol. 1, The Saint Andrew Press, 1.
ed. 1956, revised ed. 1975, reprint
1977, 1979, 1982, 1983, 1985, 1986
Z Markova evangelia 2,1 víme, že
se tato událost stala v Kafarnaum.
Je zajímavé, že do té doby byl Ježíš
tak často spojován s tímto městem,
že se o něm mluvilo jako o jeho
městě. V tomto stadiu jeho působení bylo Kafarnaum centrem jeho
práce.
Jednou přinesli k Ježíšovi ochrnutého člověka. Několik přátel ho neslo
na lůžku. Zde je nádherný obraz
člověka, který byl zachráněn vírou
svých přátel. Kdyby nebylo jich, nikdy by se nedostal do uzdravující
přítomnosti Ježíšovy. Možná, že ten
člověk už smutně rezignoval, byl
v poraženecké beznaději. Možná, že
ho nesli k Ježíšovi proti jeho vůli.
Aťr to bylo jakkoli, byl určitě
zachráněn vírou svých přátel.

W. B. Yeats ve své hře „The Cat and
the Moon“ (Kočka a měsíc) má
větu: „Už jste někdy slyšeli, že by
svatý muž měl za kamaráda špatného člověka?“ /pro skutečně svatého
člověka je charakteristické, že na
člověka špatného nebo nemyslícího
působí tak dlouho, až ho přivede do
přítomnosti Ježíšovy. Když máme
přítele, který nezná Krista nebo se o
Krista nestará nebo je dokonce vůči
Kristu nepřátelský, je naší křesťanskou povinností nepolevit, dokud
ho nepřivedeme k Ježíšovi.
Nemůžeme ovšem člověka přinutit,
aby Krista přijal proti své vůli.
Coventry Patmore jednou řekl, že
nemůžeme učit druhého náboženské pravdě; můžeme mu jen ukázat
cestu, na které ji může najít sám.
Nemůžeme z člověka učinit křesťana, ale můžeme učinit všechno, co
jen je možné, abychom ho přivedli
do Kristovy přítomnosti.
Ježíšův přístup k ochrnutému nás
může překvapit. Ježíš začal tím, že
jej ujistil, že jeho hříchy jsou mu
odpuštěny. V Palestině se obecně
věřilo, že veškerá nemoc je výsled-

kem hříchu a že vůbec žádná nemoc
nemůže být vyléčena, dokud není odpuštěn hřích. Rabbi Ami řekl: „Neexistuje žádná smrt bez hříchu a
žádná bolest bez prohřešku.“ Rabbi
Alexander řekl: „Nemocný nevstane ze své nemoci, dokud mu nebudou odpuštěny jeho hříchy.“ Rabbi
Chija ben Abba řekl: „Žádná nemocná osoba není vyléčena ze své
nemoci, dokud jí nejsou odpuštěny
všechny hříchy.“ Toto pevné spojení mezi utrpením a hříchem bylo
v Ježíšově době součástí ortodoxní
židovské víry. Proto bez jakékoli pochybnosti tento ochrnutý nemohl
doufat v uzdravení, dokud byl přesvědčen, že je nemocný pro své hříchy. Možná to byl opravdu hříšník a
bez ujištění o odpuštění nemohl být
nikdy uzdraven.
V této věci by moderní medicína
plně souhlasila s tím, že mysl může
ovlivňovat a také ovlivňuje fyzickou kondici těla a že člověk nemůže mít nikdy zdravé tělo, když jeho
mysl není docela zdravá.
Připravila Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad písmem

i vy buďte svědky!
Uběhlo 14 dnů od Velikonoc - my
se však vraťme na chvíli do časů Ježíšovy doby. Lidé všeobecně a
zvláště učedníci byli zmateni. Znali
Ježíše – Mistra, který uzdravoval,
učil Boží zákon, ale i odpouštěl hříchy ve jménu Otce-Boha. Věřili, že
je to Mesiáš - tedy Zachránce. Najednou viděli Ježíše mučeného, trestaného, zkrvaveného, odsouzeného
k smrti mezi dvěma lotry. Co si mají
myslet? (A jistě cítili, že dav lidí,
který nejprve volal hosanna, proměnil svůj řev v ukřižuj, a stalo se, to
vedlo k zmatení.) Co si myslet?
Všichni zapomněli, že jim Ježíš
mnohokrát připomínal, že Syn člověka i Boží bude trpět, zemře, ale
třetího dne vstane mocí Boha-Otce
k životu, zapomněli i učedníci, a
proto se báli a byli zmateni. Potichu
reptali proti nespravedlnosti.
A jednoho dne ty, kteří byli pospolu, Ježíš pozdravil a stál uprostřed.
Oni jasně viděli a slyšeli: "Pokoj
vám!" Shromáždění se místo radosti zděsili. Ježíš však nechtěl, aby
učedníci žili ve strachu, a tak dává
lidem další argument o Boží moci
nad mocí hříchu. "Podívejte se na
mé ruce a nohy - stopy po ukřižování - jsem to já." Pak žádal o něco
k jídlu a vzal si kus ryby. Ježíš při
jídle ještě připomněl, že vše říkal a
vše bylo psáno v Žalmech a v Písmu. Jim pak dosvědčil: "Vy jste toho
svědky."
Celé čtení /23,36-48/ je plné svědectví pro každého z nás. Dnes.
První pravdou jest, že i my křesťané jsme často bezradní a nespokojení. Buďme alespoň mezi sebou
naplněni jistotou, že Bůh je s námi,
a buďme tedy pokojní a dávejme

poznat, že naše cesta je radostná,
neboť nás posiluje Bůh. Dávejme
lidem kolem sebe poznat, že umíme
přijmout Boží nabídku, kterou předává Vzkříšený dnes: "Pokoj přeji
vám."
Mohu osobně dosvědčit, že pevná
víra v Boha i Ježíše Krista dává
naději, pokoj i radost. To jsou dary
od Boha. Přijměme je všichni.
To druhé, co chce evangelium zmínit, je odpovědnost za život i práci
vůči Bohu. Kolikrát můžeme slyšet
a slyšíme: - proč já mám trpět, proč
právě mě to či ono potkalo - podívejte se okolo, jak si ti lotříci žijí
dobře. Já si to nezasloužím.
Ježíš byl jediný, kdo i jako člověk
zůstal bez hříchu, byl svatý. A přeci
kvůli hříchům bližních musel trpět
mučení, potupné odsouzení a smrt
na kříži mezi dvěma lotry. Na kříži
trpěl jako každý člověk, jen ne za
své, ale naše hříchy. Zůstává svatý i
v utrpení a umírání a dokonce prosí:
"Otče, odpusť jim - nevědí, co činí."
Po smrti byl pohřben do hrobu.
Bůh nyní koná spravedlnost. Nikdo
v tom hrobě nebyl než Ježíš a Bůh
ho vzkřísil. Aby nikdo z těch, kteří
ho viděli umírat na kříži, nebyl na
pochybách, ještě nějaký čas se zjevuje v těle. To je třetí moment zvěsti. Nezvítězil lidský hřích a lidská
zloba, ale Bůh se svým milosrdenstvím a odpuštěním. A každý, kdo
věří a následuje Krista za života, má
naději na odpuštění svých hříchů při
setkání s Bohem v den svého přechodu do věčnosti.
I my, jako tehdy učedníci, žijeme
v nějaké době a jsme svědky mnohých událostí. I my smíme mocí
víry poznávat, že Bůh vítězí všude

lukáš 24,36-48
tam, kde se opravdu o Boží zákon
modlí a životem aspoň těch pár
spravedlivých kráčí. Nenechme se
klamat médii, že kolem jsou jen lidé
naplnění zlobou atd. Vzpomeňme
na ty, kteří poctivě pracují pro své
bližní, vzpomeňme na dobrovolníky, kteří pomáhají často zadarmo
těm nejpotřebnějším. To jsou ti,
kteří jsou svědky pro lidi našeho
světa.
Rada pro každého z nás - buďme
svědky pro Boží cestu, buďme těmi,
kteří podle možností a schopností
budeme těmi dobrovolníky konání
dobrých věcí i pro své bližní, aniž
hledáme kariéru, peníze a slávu.
Buďme světélkem - byť slabým těm, kteří cestu Boží neznají a jsou
bezradní.
A na závěr citát: "Člověk ví, co chce Bůh ví, jak to dopadne."
Jaroslava Švábová

Bože, Otče!
Žijeme v této době
- často chaotické.
Žijeme často
i se strachem
a jsme nespokojeni.
Proto prosím,
dej nám poznání,
že půjdeme-li životem
podle Božích pravidel,
bude to
k našemu dobru
a tvé slávě.
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naši církev navšívili lutherští...
Dokončení ze str. 1
pro vnější vztahy naší církve již se
zkušeností s předešlými zahraničními
návštěvami „po cestách české reformace“ v centru Prahy. Tradiční začátek této cesty se uskutečnil v Betlémské kapli, kde dr. H. Tonzarová ve výkladu o M. J. Husovi seznámila hosty
nejen se základními daty Husova
života, ale stručně též s eklesiologickým modelem Husa (jeho církví bojující a vítěznou, viz spis De Ecclesia),
jenž klade etický apel na každého jednotlivce v jeho odpovědnosti života
před Bohem. Hosté byli seznámeni i s
některými výroky z Husovy knížky O
šesti bludech, které lemují zdi Betlémské kaple, a tradičně si mohli z úst
dr. H. Tonzarové a dr. Kateřiny Děkanovské vyslechnout i na stěnách
Betlémské kaple zapsané písně Jezu
Kristě ščedrý kněže, Navštiv nás
Kriste, Ktož sú boží bojovníci a Povstaň, povstaň veliké město pražské.
To již se přesunul výklad k husitskému revolučnímu hnutí a následné
rekatolizaci, jež končí se vznikem
Československé republiky a v ní i
vznikem naší církve, jakož i Českobratrské církve evangelické, kterou
se naši hosté rozhodli v následujícím
dni rovněž navštívit. Do kostela právě
touto církví spravovaného sv. Martina
ve Zdi, jednoho z prvních míst, kde se
v Praze podávala večeře Páně sub
utraque specie (pod obojí způsobou),
zavedla dr. K. Děkanovská hosty po
skončení prohlídky Betlémské kaple.
(Hosté nevynechali ani muzeum
v prvém patře, kde je názorně i obrazy, fotografiemi a kopiemi listin vylíčen Husův tzv. první i druhý život.)
Další cesta vedla ke kostelu Panny
Marie Sněžné, kde v souvislosti s následující zastávkou u Novoměstské
radnice byli hosté seznámeni s revolučností pražského husitského hnutí
v jeho počátcích. Vždyť Jan Želivský
vedl průvod z výše uvedeného chrámu do Novoměstské radnice, kde se

odehrála následně první pražská defenestrace. Po krátké pauze v Lucerně,
kde mohli hosté pocítit závan pražské
secese, se vydala skupina na Staroměstské náměstí - nejprve k Týnskému chrámu, v němž kázali tzv. Husovi
předchůdci (Konrád Waldhauser, Jan
Milíč z Kroměříže) a v době husitské
zde působil i první volený pražský
arcibiskup Jan Rokycana. Hosté byli
upozorněni i na zlatý kalich v průčelí
chrámu, z něhož byla v době protireformační odlita kurunka Marie, jež je
v kostele Matky Boží před Týnem, jak
zní oficiální název tohoto chrámu,
dodnes. Se zmínkou o snahách o zboření a znovu vybudování Mariánského sloupu byla pozornost našich
hostů obrácena k pomníku Mistra Jana Husa včetně nápisu, z něhož vychází i heslo Husovského triénia, a dále k místu popravy 27 českých pánů,
kterou si i naše církev připomíná každoročně tradičně 21. června. Závěr
cesty vedl tradičně do chrámu sv.
Mikuláše, kde svým výkladem posloužil hostům v překladu dr. K. Děkanovské místní kostelník br. M. Kejř.
Druhý den hosty uvítal bratr Oliver
Engelhart na synodní radě Českobratrské církve evangelické a seznámil je
s dějinami protestantské reformace
v českých zemích a vzniku Českobratrské církve evangelické jako sjednocené církve lutherské a reformované.
Pohovořil též o životě a práci církve
v současnosti. Spolu s dr. K. Děkanovskou, která hosty na synodní radu
doprovázela, pak odpovídali na dotazy o financování církví a společných
výzvách pro církve v současné české
společnosti. Hosté z Dánska na závěr
konstatovali, jak mnohé máme jako
církve společného s jejich dánským
kontextem, zejména co se týče potíží
s personálním obsazením a administrováním malých sborů, ale také v oblasti aktivizace laiků v práci v rámci
sboru – pastorační péče a návštěv členů sboru, organizace aktivit pro veřej-

nost či podíl na šíření evangelia v běžném životě a tím rozšiřování členské
základny církve. Ačkoliv Dánská lutherská církev je církví státní a hlásí se
k ní 80 % Dánů, čelí velmi podobným
potížím jako církve české.
Po návštěvě a rozhovoru na synodní
radě se rozhodli naši dánští hosté
s další pracovnicí úřadu ústřední rady
dr. Klárou Břeňovou navštívit Židovské město. Prohlídka židovského muzea zahrnovala Maislovu synagogu,
kde se skupinka seznámila s počátky a
historií naší židovské komunity, Pinkasovu synagogu – památník obětí
holocaustu, Klausovu synagogu představující židovské zvyky a tradice
včetně svátků, nádhernou Španělskou
synagogu postavenou v maurském
stylu, která hosty zaujala především
instalací varhan, budovu pohřebního
bratrstva a starý židovský hřbitov. Dozvěděli se o „golemovi“, jenž je podle
pověsti ukrytý na půdě Staronové synagogy a na protější budově židovské
radnice jejich pozornost upoutaly hodiny s hebrejskými písmeny místo číslic, které jdou pozpátku. Čas našich
hostů však naopak běžel rychle kupředu, a tak se po krátké návštěvě dřívějšího židovského ghetta vrátili ke svému internímu jednání v úřadu ústřední rady, kam je přišel pozdravit bratr
patriarcha dr. Tomáš Butta. Svůj pozdrav zakončil výzvou ke spolupráci
při Husovském triéniu, na niž naši
dánští hosté reagovali kladně. Symbolickým zakončením návštěvy bylo
proto předání svíček s vyobrazením
M. J. Husa bratrem patriarchou.
Věříme, že návštěva dánského biskupa s vikáři přinese do budoucna dobré
plody nové spolupráce, kterou zahájíme společným připomenutím Mistra
Jana Husa a jeho 600. výročí v r. 2015
i v Dánské lutherské církvi.
Hana Tonzarová
s přispěním Kateřiny Děkanovské
a Kláry Břeňové

Může nás i dnes inspirOvat neheMiáš?
Nehemiáš, velice zbožný Žid, žil
nějaký čas mimo Jeruzalém, svůj duchovní domov. Sloužil jako číšník u
perského krále Artaxerxe I., na hradě
v Šúšanu. Na počátku zimy roku 446
př. n. l. za ním přišel jeden z jeho bratrů, Chananí, a ještě několik dalších
mužů z Judska. Nehemiáš se jich
ihned zeptal na Judejce i Jeruzalém.
Velice ho zajímalo a záleželo mu na
stavu, ve které se nachází – a to nejen
město Jeruzalém jako takové, ale i
Boží lid. Tehdy mu odpověděli:
“Lidé jsou ve veliké nouzi a potupě a
hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a
brány spáleny.“ Jakmile Nehemiáš
tato strašlivá slova uslyšel, usedl a
celé dny plakal a naříkal. Postil se a
modlil se k Bohu nebes za záchranu
synů Izraele a za obnovu Jeruzaléma,
duchovního domova izraelského
lidu.
Na jaře roku 445 př. n. l. si král
Artaxerxes všiml, že Nehemiáš vypadá velmi utrápeně. Zeptal se ho, co
se děje. „Jak nemám mít ztrápenou
tvář, když město, v němž jsou hroby
mých předků, je rozbořeno a jeho
brány zničil oheň a jeho lid je ve veliké nouzi?“ Král měl zřejmě Nehe-

miáše v oblibě, a proto se ho velkoryse zeptal, co od něho žádá. Odpověděl: „Modlil jsem se k Bohu nebes a chtěl bych po králi toto: kdyby
král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost – pošli mě do Judska, do
města v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl“. Král
Nehemiášovi vyhověl a ten po nějakém čase doputoval do Jeruzaléma.
Vyhledal zbožné muže a i přes
mnohé překážky a těžkosti se jim
s Božím požehnáním podařilo Jeruzalém znovu obnovit k jeho slávě,
ikdyž cesta byla vskutku trnitá.
A teď si položme otázku z nadpisu,
kterým tento článek začíná: „Může
nás i dnes inspirovat Nehemiáš?“
Domnívám se, že v mnoha aspektech
zcela jistě ano. Podobně jako byl za
Nehemiášových dob jeho duchovní
domov, kterým byl Jeruzalém, v troskách, nachází se i naše církev v obdobné situaci. Náš duchovní Jeruzalém, ruku na srdce, na tom není v celkovém měřítku vůbec dobře. Mnohé
naše sbory chátrají a co hůře, jsou
navštěvovány pouze jedenkrát týdně
(někdy ani to ne), hrstkou bratří a
sester, převážně pokročilého věku.

Co by asi udělal Nehemiáš, kdyby
toto viděl? A pojďme ještě dál – co
by udělal Farský a ostatní zakladatelé moderní církve, kdyby dnes procházeli naše sbory? Domnívám se, že
prakticky to samé, co tehdy udělal
Nehemiáš: “Jakmile jsem ta slova
uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal
a naříkal. Postil jsem se a modlil se
k Bohu nebes…“
Jenže, milé sestry a milí bratři, Nehemiáš, tento hluboce zbožný, citlivý
a stavem Božího lidu zraněný člověk,
který tak těžce nesl duchovní stav své
doby už tu není. A už tu také není
Farský, člověk, který se před Bohem
nespokojil se stavem tehdejší Římskokatolické církve a rozhodl se
s dalšími bratřími s tím rázně něco
udělat. Nicméně i tak mám pro nás
pro všechny dobrou zprávu: „Ještě
jsme tu MY a právě TEĎ se můžeme
k současné situaci postavit podobně,
jako to tehdy udělal Nehemiáš a jak
se jistě často modlil i Farský. Můžeme upřímně plakat nad stavem naší
církve, můžeme se modlit k Bohu
nebes, aby naklonil své ucho k modlitbám svých služebníků, kteří opravdově ctí jeho jméno a kteří celým

Šedesátiny oslavil 19. března náš bratr vikář Mgr. Miroslav Kubíček
z Brna. Popřáli jsme mu my, členové církve z Hustopečí a Velkých Němčic, všechno nejlepší a v den jeho narozenin jsme na něj rádi vzpomínali. Bratr vikář dojíždí 1x měsíčně do evangelického kostela v Hustopečích, kde máme svůj "azyl" pro konání našich bohoslužeb. Je nás sice
hrstka, ale jsme nesmírně vděční za každé slovo. Bratr Miroslav je velice
obětavý, přijede za každého počasí a rád. Přejeme mu požehnaná další
léta v kněžské službě a hodně zdraví i životní pohody.
Za členy církve z Hustopečí
Iva Štěpánková

návštěva br. patriarchy v humpolci
Několikrát na mě naléhal bratr patriarcha, že by se rád podíval do Humpolce a
navštívil tamější náboženskou obec. Několikrát jsem jeho zájem odmítl s tím,
že interiér sboru je v “dezolátním” stavu. Liturgická síň má obě podélné stěny
otlučené až na cihlu a kámen, protože je společným záměrem náboženské obce
i města Humpolec snížit podstatně vlhkost stěn v budově Sboru Jana Želivského, která je kulturní památkou. Díky nevšednímu a nesamozřejmému zájmu
města Humpolec a jeho zastupitelstva se od roku 2008 postupně, rok co rok,
uskutečňuje obnova venkovního vzhledu sborové budovy. Po všechny ty roky
přispívá svým dílem na tyto práce také kraj Vysočina. V roce 2008 se na financování stavebních prací podílelo i Ministerstvo kultury ČR. V listopadu 2011
byla obnova vnějšího vzhledu budovy dokončena. V roce letošním přichází
řada na práce v interiéru budovy. Na naše církevní poměry významným způsobem pomohla humpolecké náboženské obci ledečská náboženskéá obec, když
Humpoleckým darovala 50 tisíc Kč.
Tolik k uvedení do kontextu, ve kterém se nakonec přece jen návštěva bratra
patriarchy Tomáše Butty v Humpolci v neděli 11. března uskutečnila. (Nemohl
jsem bratra patriarchu již dále od návštěvy odrazovat, aby na nás nepadlo podezření, že v tomto koutě Vysočiny žijeme nějakým pochybným náboženským
životem.)
O nadcházející návštěvě patriarchy církve jsme s předstihem dopisem informovali členy náboženské obce a s napětím jsme očekávali, kolik se nás v náhradních prostorách (velká místnost bývalé židovské školy, sborová budova totiž
svým původem a určením byla synagogou, v níž se do 2. světové války shromažďovali humpolečtí židé) sejde. Na naše poměry nás bylo dost (10 včetně
patriarchy a místního faráře), což v poměrech jiných náboženských obcí je asi
hanebně málo. Patriarchu uvítal předseda rady starších bratr František Novák.
Ač bez hudebního doprovodu, nenechala se tato hrstka husitů zahanbit a bez
váhání plným hlasem zpívala písně č. 106 a 49 i Liturgii Karla Farského.
Protože návštěva Tomáše Butty byla cílena ke konkrétnímu datu, jímž bylo
výročí popravení husitského revolučního kněze Jana Želivského, zakomponoval bratr patriarcha zamyšlení nad touto neopominutelnou postavou husitství
v Čechách do svého kázání biblicky určeného texty podle kazatelského plánu
připadajícími na 2. neděli postní.
Jan Hálek
Dokončení příště

Na opravy a údržbu
Památníku Mistra Jana Husa v Husinci
můžete přispět i vy
na účet:
43-570420277 / 0100
Variabilní symbol: 9 + číslo náboženské obce
svým srdcem touží po obnově našeho duchovního domova i života.
Ve svém článku „Evangelizace“ (ČZ
č.16) jsem naznačil některé možné
cesty vedoucí k oživení naší církve.
Jistě jsem však zdaleka nevyčerpal
všechny možnosti a věřím, že se
najde mnoho dalších Nehemiášů,
kteří se aktivně zapojí do opětovného
budování našeho duchovního Jeruzaléma – Církve československé husit-

ské. Na modlitbách osobních i v našich společenstvích promýšlejme,
jak se stát znovu církví moderní, přitažlivou pro dnešního člověka, jak
oslovit evangeliem Ježíše Krista dosud neoslovené lidi, podobně, jako to
zamýšlel a úspěšně realizoval Farský
a jeho současníci ve víře.
V lásce Kristově
Aleš Toman
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zprávy
Smutná zpráva
Oznamujeme, že 3. dubna zemřela
sestra Jaroslava Kalenská. Její manžel, br. Jiří Kalenský, byl farářem
v Radotíně a řadu let působil v úřadu ústřední rady v ideovém a sociálně-právním odboru.
(red)

Výstava u sv. Mikuláše
V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí můžete od 5. dubna
zhlédnout zajímavou výstavu kopií
Kodexu vyšehradského. Připravila ji
náboženská obec Praha 1 - Staré Město spolu s Vyšší odbornou školou grafickou a Střední průmyslovou školou
grafickou v Praze, Hellichově ulici.
Výstava byla zahájena 4. dubna v 17 h
a potrvá do 30. září. Úvodním slovem
při vernisáži přivítala všechny přítomné sestra farářka Eva Cudlínová a poté
ředitel školy PhDr. Jan Sehnal. Vystavované kopie Kodexu vyšehradského
jsou dílem studentů z oboru restaurátorství a při tvoření těchto děl se studenti seznamují také s historickým i
náboženským podtextem díla. Vernisáž opět provázel Dismanův dětský
rozhlasový soubor, zazněly varhanní
skladby v podání našeho varhaníka
Petra Tvrdka. Milé posezení v modlitebně pak završilo tento pěkný večer.
Výstava je počátkem spolupráce mezi
školou a náboženskou obcí Praha 1Staré Město.
Eva Cudlínová, farářka

Dialog na cestě
Pravidelný přednáškový cyklus Setkání třetího věku, který připravuje
Městská část Praha 8 ve spolupráci
s náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 8 - Karlíně a
Literárně dramatickým klubem Dialog na cestě, bude pokračovat v úterý
24. dubna od 15,00 hodin přednáškou
nazvanou Kde domov můj?
Ke 150. výročí úmrtí Františka Škroupa, autora hudby české národní hymny, připravila PhDr. Zlata Fořtová
pásmo, v němž s využitím hudebních,
literárních a výtvarných ukázek bude
hovořit o životě a díle tohoto hudebníka, dirigenta a skladatele a také o jeho
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pobytech v Nizozemí, kde 7. února
1862 v Rotterdamu zemřel.
Nesmrtelnost zajistila Škroupovi právě hudba ke hře Josefa Kajetána Tyla
Fidlovačka, která měla premiéru ve
Stavovském divadle 21. prosince
1834 a později se stala českou státní
hymnou. Přednáška se bude konat
v zasedací místnosti náboženské obce
v Karlíně, Vítkova 13.
Fotoreportáže z minulých přednášek a
besed naleznete na www.husiti.cz/dialognaceste.
Z. Havelková

Blahopřání
Ve středu 25. dubna se naše sestra
varhanice Jitka Soldánová dožívá významného životního jubilea. Za celou náboženskou obec v Litovli bych
jí ráda u této příležitosti poděkovala
za její dlouholetou službu při nedělních bohoslužbách. Naše náboženská obec nemá, kdo by J. Soldánovou
nahradil, a tak naše sestra varhanice
- v době nemoci, nepřízně počasí, i na
úkor svých vlastních aktivit - přichází každou neděli, aby na varhany doprovodila liturgii. Patří jí naše velké
díky a k jejím sedmdesátým narozeninám také přání - aby ještě mnoho
společný let služby a práce bylo před
námi, aby jí Pán Bůh nadělil zdraví,
svou milost a požehnání.
Mgr. Lucie Haltofová, farářka

„Jak dál v církvi...“
Zveme ke vzájemnému sdílení, hledání i inspiraci, jak dnes oslovit evangeliem. Sejdeme se 18. května v 10 h
v Komenského sále v Praze 6-Dejvicích (Wuchterlova 5). Prosíme nerezignované duchovní i laiky, aby nám
do 30. dubna oznámili svou účast i své
podněty k danému tématu, a to na adresu: dejvicky.sbor@seznam.cz nebo
písemně na Farní úřad CČSH Wuchterlova 3, 160 00 Praha 6-Dejvice.
(fú)

Divadlo MANA
Zveme vás na komponovaný večer
o izraelské písni v proměnách věků
„A píseň nová zní…“ Pátek, 20. dubna
v 19 hodin, velký sál. Večerem s ukázkami živé a reprodukované hudby
z židovských tradic provází Štěpánka
Soukupová. Hraje židovský orchestr

prO děti a Mládež
Nahraďte obrázky písmenky podle klíče.
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(Řešení z minulého čísla: Věřím.)
Jana Krajčiříková
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Přednáška ve zlíně
Náboženská obec ve Zlíně pořádá
přednášku Mgr. Jiřího Plháka z Vysokého Mýta "Dřevěné kostely perly Podkarpatské Rusi", která představí tyto církevní stavby jak v původní domovině, tak ty, které byly
přeneseny na území naší vlasti. Přednáška s videoprojekcí se uskuteční
v neděli 29. dubna v malém sále
evangelického kostela na Štefánikově ul. ve Zlíně. Začátek je v 15 h.
(zk)

Doteky - plochy poznání
120. setkání v Liberci se koná na faře
27. dubna v 18 h. Talk show "Fenomény v čase, čas jako fenomén". Hostem je profesorka Anna Hogenová,
hudební doprovod vokální soubor
"Cantemus". Scénář, režie a moderování - Stanislav Kubín.
(sk)

Autorům Blahoslavu
Prosíme autory Kalendáře Blahoslav 2013, aby své příspěvky posílali nejpozději do konce května na
adresu Mgr. Ervína Kukuczky.
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 23. 4. - 20 hodin
Bach, Dvořák, Liszt, Gershwin
From Baroque to Jazz,
Prague Brass Ensemble,
A. Bárta - varhany
* 24. 4. – 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 25. 4. – 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák, Widor
J. Jonášová - soprán,
B. Rabas - varhany
* 26. 4. – 17 hodin
Bach, Mozart, Telemann,
Händel
V. Vlna - hoboj,
F. Šťastný – čembalo, varhany
* 27. 4. – 14 hodin
Benefiční koncert
Nottingham University (UK)
* 27. 4. – 17 hodin
Dvořák, Bach, Vivaldi, Buxtehude

tehdy jim otevřel mysl
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Šarbilach. Stylové občerstvení součástí pořadu, duchovní úvaha David
Frýdl. Vstup volný.
Divadlo Mana, Husův sbor Vršovice,
Moskevská 34/967.
(red)

A. Vršinská - mezzosoprán,
M. Šestáková - varhany
* 27. 4. – 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková - housle
* 28. 4. – 17 hodin
Bach, Mozart, Franck, Dvořák
ČVUT MIXED CHORUS
* 28. 4. – 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková - housle
* 29. 4. - 17 hodin
Haydn, Mozart, Beethoven,
Dittersdorf
STRING TRIO PRAGA
* 29. 4. – 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle

z ekuMeny
VATiKáN

PřiJAl POŽeHNANé PlzeňSKé PiVO PRO PAPeŽe

Speciální velikonoční várku piva Pilsner Urquell ve Vatikánu z rukou českého
velvyslance Pavla Vošalíka a Jana Šolty, manažera značky Pilsner Urquell, převzal kardinál Tarcisio Bertone. Slavnostního předání se rovněž zúčastnil emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Dar Plzně a České republiky ve
formě 2012 lahví plzeňského ležáku doprovodil kromě certifikátu o původu
piva také originální pivní pohár určený papeži Benediktu XVI.
Zásilka požehnaného piva Pilsner Urquell věnovaná Svatému stolci čítá 2012
lahví, symbolizujících letošní rok. K předání velikonočního daru došlo ve středu 4. dubna před dvanáctou hodinou přímo v Apoštolském paláci a za vatikánskou vládu ho přijal kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce, a
ministr zahraničí Msgr. Dominique Mamberti. Pilsner Urquell navazuje na loňský velikonoční dar, kdy u příležitosti blahořečení Jana Pavla II. Vatikán přijal
2011 lahví požehnaného plzeňského piva. "Naše plzeňské pivo se už dříve ve
Vatikánu nepravidelně objevovalo a my se nyní snažíme na tuto tradici navázat
a vybudovat pravidelnou velikonoční zvyklost požehnaného daru z Plzně.
Například již v roce 1890 plzeňský ležák při své rekonvalescenci pravidelně
požíval papež Lev XIII.," vysvětlil manažer značky Pilsner Urquell Jan Šolta, a
dodal: "Musím přiznat, že velikonoční atmosféra je zde ve Vatikánu cítit na každém kroku a samotný akt předání našeho prémiového ležáku byl velmi působivý." "Patří ke krásné tradici, že jednotlivé země se u apoštolského stolce prezentují tím nejlepším, co patří k jejich národním pokladům. S hrdostí jsem tedy
i v letošním roce předával ve Vatikánu dar požehnaného plzeňského piva. A těší
mne, že tento dar současně představuje přirozenou spolupráci církve a společnosti v naší každodennosti," uvedl velvyslanec ČR při Svatém stolci Pavel
Vošalík. Dar doložený certifikátem opustil brány plzeňského pivovaru 26. března, kdy jej slavnostně vypravili plzeňský biskup František Radkovský a starší
obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka. Požehnaná várka byla
připravována dle tradiční receptury a pivo zrálo přibližně 5 týdnů, které symbolicky připadly takřka na celou postní dobu, jež trvá 40 dní před Velikonocemi.
Vzorky požehnaných surovin a kopie pivního poháru pro papeže jsou na památku uchovány také v Pivovarském muzeu v Plzni.
Radio Proglas

VRTHly DO KOSTelA A zAzPíVAly PUTiNOVi
PUNKOVOU MODliTBU, Teď JiM HROzí 7 leT VězeNí
Tři členky Pussy Riot, ruské feministické punkrockové skupiny, které 21. února
tohoto roku v rámci protestní performance vtrhly do moskevské pravoslavné
katedrály Krista Spasitele a zahrály píseň "Bohorodičko, vyžeň Putina", nadále
čekají ve vazbě na výrok soudu. Ten je viní ze zvlášť nebezpečného výtržnictví
a hrozí jim až 7 lety odnětí svobody, informuje o tom Český rozhlas.
Jekatěriny Samucevičové, Naděždy Tolokonnikovové a Marie Alechinové se
minulý týden zastala mezinárodní organizace Amnesty International, označila
je za vezeňkyně svědomí a požaduje jejich propuštění. Otázka hrozícího trestu
vůči aktivistkám, které mimo jiné chtěly svou performancí upozornit na stále
silnější propojení Putinova autoritativního režimu s pravoslavnou církví, rozděluje ruskou společnost. Například protodiakon Andrej Kurajev všechny účastnice punkové modlitby od počátku hájí. Naopak velmi ostře se vůči protestujícím na konci března vymezil moskevský patriarcha Kirill a k shovívavosti nevidí důvod: "Někteří lidé volají po mírném přístupu ke členkám kapely. Když to
slyším, je mi těžko a zároveň nerozumím, jak se mohou tito lidé nazývat pravoslavnými věřícími. Zneuctily tuto svatyni. Vysmál se nám sám ďábel," řekl
doslova. Část věřících ovšem tento postoj odmítla a patriarchovi ruské pravoslavné církve napsala dopis, ve kterém ho vyzvali, aby ukázal milosrdenství a
slitování. Ten to ovšem odmítl: "Kapela, jejíž jméno ani nemohu vyslovit, věří
v propagandu, sílu lží, internetu a médií, nic jiného."
Chrám Krista Spasitele byl postaven v současné podobě až v 90. letech. Původní chrám, který na místě dříve stával, nechaly ve 30. letech v rámci proticírkevního tažení vyhodit do povětří sovětské úřady, pro jejichž tajnou službu
KGB Vladimir Putin léta pracoval. Na místě chrámu pak až do 90. let stával
veřejný bazén, takže podle kritiků nemůže být o „znesvěcení“ ani řeč.
www.christnet.cz

PRAVOSlAVNý

KOSTel Ve

SKOPJe

HláSí zázRAK

Stovky věřících se 9. dubna shromáždily před pravoslavným chrámem svatého
Dimitrije ve Skopje, aby spatřily ikony, které prý samy od sebe začaly zářit. "Je
to skutečně zázrak, začalo to v neděli uprostřed ikonostasu, zlatá barva je jasně
viditelná," citovala AFP místního kněze. Podle zmíněného církevního hodnostáře začaly ikony a fresky zářit, jako by byly vyleštěny neviditelnou rukou.
Kněz dodal, že od rána jev pozoruje a že doposud byla zázračným způsobem
vyčištěna asi polovina ikon. "Nejdříve se objeví rudá barva, která se pak změní
ve zlatou. Můžete pozorovat, jak se ikony čistí od shora dolů.
Arcibiskup Stefan, který stojí v čele makedonské pravoslavné církve, chrám
rovněž 9. dubna navštívil. Záležitost ale nijak nekomentoval. Zhruba 80 % obyvatel této dvoumilionové bývalé jugoslávské republiky se hlásí k pravoslaví.
podle ČTK
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