Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 97
číslo: 19
7. května 2017
Cena: 8 Kč

Položen základní kámen
lesní kaple ve Škodějově
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 byl ve Škodějově symbolicky položen
a poklepán základní kámen lesní kaple dr. Karla Farského. Při této
příležitosti proběhla krátká bohoslužba za účasti br. patriarchy
Tomáše Butty, br. královéhradeckého biskupa Pavla Pechance,
semilské farářky Lady Kocourkové a libereckého vikáře
Benjamina Mlýnka. Akce se zúčastnili věřící z okolních náboženských obcí a autor návrhu Ing. arch. Jiří Gebert.
Kaple má být slavnostně uvedena 17. června, kdy se koná ve
Vysokém nad Jizerou a Škodějově „Farského den“ s celocírkevní
poutní bohoslužbou u příležitosti 90. výročí úmrtí prvního patriarchy CČS(H). Kaple je prvním krokem v zamýšlené obnově přírodního areálu rodiště Karla Farského u příležitosti 100. výročí
Církve československé husitské. Podrobnější informace včetně
vizualizace přineslo minulé číslo Českého zápasu.
VD

Neděle díků a modliteb
Májové dny jsou slavné a právem vyzdobeny květy šeříků,
jabloní a třešní.
První májový svátek byl už oslaven, mj. i jako svátek lásky.
Pátý květen připomíná povstání, jímž
se i náš národ připojil k boji proti
zvůli a nesvobodě.
Osmý květen je oslavou vítězství
nad temnými silami, ničícími lidské
životy a lidskou důstojnost.
Je tu ještě druhá květnová neděle,
která se opět slaví jako svátek matek,
který se výrazně vyjímá. Neboť do
všech těchto dnů má žena-matka co
říci. Vždyť kdo jiný by mohl víc mluvit o lásce nežli právě bytost neustále
milující, i tehdy, když milovat je
mnohdy těžkou a slzavou obětí. Kdo
jiný by víc mohl mluvit o práci než
právě ta bytost, která nesmí počítat
hodiny a jejíž chvíle odpočinku jsou
tak velmi neúměrné času námahy.

Kdo jiný víc trpěl v dobách války či
persekucí, kdy nestačilo jen se chvět
o život synů a manželů, ale když
došlo k nejhoršímu, bylo třeba převzít jejich povinnosti a zastat hlavu
rodiny. Je tu matka na modlitbách,
která přichází k Ježíši prosit za své
dítě. Markovo evangelium uvádí, že
ta žena není z dcer izraelských, ale
matka odvážné víry a bojující lásky.
A pak tu máme matku z největších,
matku Ježíšovu. A i další, ty, které
bojovaly dobrý boj víry. Protože boj
modlitby nejen vytrvalé, ale i vyslyšené. Právě v Den matek na tyto
bytosti modlící se nesmíme zapomenout. Zvláště tehdy ne, když mnozí
měli to štěstí, že se za ně maminky
modlily. Proto má být Den matek
především nedělí díků a modliteb.
Obr.: Josef Čapek, Matka s dětmi,
NG, Wikipedie
-czka.

Pozvání do Taizé
Ze srdce zveme mládež a rodiny na společnou cestu do francouzského Taizé. Krása tohoto místa je
dána hloubkou modliteb i obrovskou veselostí, kterou přináší setkání s věřícími ze všech konců světa.
Síla mladé energie i síla ticha a meditace se na tomto místě krásně propojují a prohlubují zážitek
víry i blízkosti Pána. Pokud cítíte, že by tato cesta mohla být pro vás nebo vaše blízké posilou, budeme rádi, když se přidáte.
Více informací najdete na krátkém webu http://spolecna-cesta-do-taize.webnode.cz/
Irena Marková

Husův sbor v Praze 7 slaví 80 let
Rok 2017 se u holešovických
husitů nese ve znamení oslav.
V květnu si totiž připomínají 80.
výročí otevření svého sboru.
Ačkoliv se zde místní společenství
začalo utvářet již v raných dvacátých letech minulého století a bohoslužby probíhaly na různých místech venku či v tělocvičnách, svůj
svatostánek si mohli slavnostně
otevřít až 9. 5. 1937. To vše za účasti patriarchy a několika tisíc lidí.
Základní kámen byl sice položen již
o deset let dříve, nicméně hlavním
problémem bylo sehnat potřebné
finance na stavbu, což se nakonec
za pomoci různých sbírek, darů a
hypotéky podařilo a na jaře 1936 se
začalo stavět.
Projektu se chopil architekt Ing.
František Kubelka, před kterým
stál nelehký úkol navrhnout dostatečně velký činžovní dům ve funkcionalistickém stylu s velkým počtem (39) nájemních bytů na pokrytí hypotečních splátek, ale také
s velkou modlitební místností, kolumbáriem (kapacita pro 5500
uren), divadlem a dalšími nebytovými prostory pro potřeby společenství. Samotná stavba trvala
necelý rok. Dům byl na svou dobu

vybaven velmi moderně, a to výtahem, podlahovým vytápěním, domovním telefonem, prádelnou.
Dominantou kostela je čtyřmetrový
měděný kalich umístěný na střeše.
Prvním farářem, který zde sloužil
bohoslužby, byl Josef Sainer.
Za druhé světové války byl dům obsazen německými rodinami. Nacisté
na střeše zbudovali střílny, ze kterých kontrolovali vzdušný prostor
nad Prahou. Bohoslužby sice probíhaly, avšak veškeré spolky byly sil-

ně okleštěny či zrušeny. Za komunismu se zde konaly mimo obvyklých bohoslužeb také ty studentské.
Po roce 1989 s příchodem demokracie se vytvořily vhodné podmínky pro navázání na prvorepublikové tradice. Pořádají se zde často
koncerty, přednášky a jsou zřízeny
různé spolky. Celkově je do budoucna snaha ze sboru opět vytvořit kulturní a společenské centrum a
zpřístupnit sbor více veřejnosti.
Jan Daniel Došek

Olga Pešková-Kounovská: O svátku matek
Svátek matek jest dnem, kdy v shonu a chvatu života se zastavujeme, abychom se zamyslili nad velikou čistotou mateřské lásky, nad tím, co znamená mateřství s celým svým čistým obsahem pro lidské pokolení, a abychom projevem vděčnosti splnili dluh této lásce na světě nejčistší. Dary květů májových jsou symbolem tohoto
vděku…
Olga Pešková-Kounovská, první žena v naší církvi vysvěcená na kněze
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KDO JE NÁŠ BLIŽNÍ
Miroslav Matouš
Dělej, co můžeš, a Bůh přijde na pomoc tvé dobré vůli.
Tomáš Kempenský
Když skončila druhá světová válka, dopouštěli se mnozí čeští občané
z nenávisti mnoha krutostí i zločinů na německých obyvatelích, kteří
předtím nikomu neublížili: stačila jen jejich národní příslušnost.
Zastávat se Němců a chránit je bylo nebezpečné.
Naše dobrá přítelkyně se rozhodla za palby během květnového
povstání navštívit rodiče, kteří bydleli na Václavském náměstí. Když
vstoupila do domu, přišlo jí podívat se ke schodům do suterénu. Tam
dole se krčil mladý německý voják a se sepjatýma rukama jí dával
znamení, aby ho neudala. Marie, tehdy dosud svobodná, ho přivedla
k rodičům. Nebyli nadšeni, když je prosila, aby mládenci v německé
uniformě poskytli azyl, nicméně dceři vyhověli. Když se poměry uklidnily, přivedla vojenskou hlídku, která vojáka odvedla. Ještě předtím
dal své zachránkyni navštívenku. Byl graduovaný matematik. – Jakoby
kdosi jiný děkoval místo něho: „Hladověl jsem a dali jste mi najíst,
žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem pocestný, a ujali jste se mne.“
Několik let po skončení války trávila Marie, už vdaná, dovolenou
v krušnohorské obci Rudná. Seděla v pokojíku venkovské vilky, zakoupené po Němcích, a naslouchala německému vysílání z Mnichova.
Pojednou uslyšela jméno, které jí připadalo známé. Nemýlila se.
Onen vojáček, teď už v zahraničí známý vědec, vydal knihu, kterou
věnoval s díky přátelům v Praze. Nejmenoval, aby nikoho neuvedl
v nebezpečí, neboť to bylo za doby politických procesů v padesátých
letech. Nebylo třeba jmenovat. Nevznikají hluboká přátelství mezi
znepřátelenými národy především takto?

Rosy milosrdenství
Olga Nytrová
Jsme vděční za malá milosrdenství
za úsměv přítele
za souznění slov
za útěchu
Za polehčující okolnosti
našich velkých
a někdy tak zmatených
a pošetilých snažení
nejasných toužení
Kapka rosy milosrdenství
posílí unaveného poutníka
Rány biče osudu
se lépe hojí
Z knihy Být přítelem ticha

Z kazatelského plánu

Třetí neděle po Velikonocích
Jásej Bohu, celá země. Pějte chvály k slávě jeho jména. Jeho slávu šiřte
chvalozpěvem. Aleluja!
ŽALM 33,5–6
První čtení: Skutky 2,42-4
Tužby velikonoční (II):
2. Za dar osvícení, abychom moudrost Boží v Kristu Ježíši vírou přijímali
a zalíbení v ní nalézali, modleme se k Hospodinu.
3. Za dar síly, abychom sladké jho zákona Kristova na sebe ochotně brali
a věrně až do konce nesli, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, tvůj Syn je dobrý Pastýř tvého lidu. Pomoz nám, abychom
poznávali jeho hlas, jímž nás volá jménem, a nechali se jím vést! Osviť nás,
Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
Druhé čtení: 1. Petrův 2,19-25
Evangelium: Jan 10,1-10
Verše k obětování: Žalm 146,1-2
Verš k požehnání: Jan 10,11.17
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, kterou jsme s vírou přijali, nás
obnoví, posílí a posvětí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
Vhodné písně: 253, 64, 79, 143, 162, 189, 190, 289

Příběhy ze školní náboženské výuky
doby předúnorové II.

těžce zápasí se základy ruštiny, kterou mají nyní vyučovat... Při jejich
výuce jsem pak buď provokoval
nebo pod lavicí četl literaturu ve
škole nevhodnou.
To se příliš nelíbilo tatínkovi, abych
nezvlčil, či ještě hůře, nestal se
jakousi primadonou. A tak jednoho
dne rozhodl: „V příštím školním roce
se přihlásíš do anglické školy, aby
ses už pořádně učil.“ Znělo to zajímavě, neměl jsem tedy námitek; jen
když to nebude zavánět němčinou.
Byl zde ale zádrhel. Neznal jsem ani
zbla z jazyka Albionu. Začal jsem
tedy navštěvovat starší noblesní
dámu na Ořechovce, čtvrti s předválečnou výstavbou poetických domečků britské architektury. Vlévala
do mne trpělivě nejen základy jazyka, ale i podivných britských zvyků.
K výuce pravidelně podávala i čaj
o páté v porcelánu s opravdovými
britskými sušenkami, tehdy zvanými keksy.
Na podzim jsem vykonal jazykové
zkoušky a nastoupil do školy. Spolužáci byli velmi přátelští a školní
ovzduší se stalo zajímavějším také
tím, že šlo o školu smíšenou, nikoli
chlapeckou jako ty předešlé.
Náboženství tehdy patřilo mezi
respektované a regulerní předměty

školní výuky se všemi atributy. Tedy
cvičení, testy, opisování, zkoušení
i napovídání, pokárání za flinkárnu,
periodické klasifikace. Jen vyučující
bývali přátelštější a mírnější. Katolické, jež bylo žákovsky převládající,
vyučovalo se v době mezi předměty
ostatními, zatímco obě druhá se
žákovskými menšinami až na konci
rozvrhového dne.
Za katedru nastoupila dvě půvabná
děvčata, tedy frekventantky nových
lidových kurzů laických kazatelek,
věkově nepříliš vzdálené od nás
a bezpečněji se asi cítící spíše mezi
námi ve starých škamnách než na
stupínku. Však proto asi jejich šéfové vyslali dvě, aby se navzájem
posilovaly proti nebezpečím hrozícím od nevycválaných jinochů. A že
jich bylo nadmíru! Však proto již
starodávné české rčení hovořilo
o tom, co se škádlívá... Moderní psychologie by asi psala o rozvíjejících
se hormonech mladších teenagerů...
Pamatujete se na Svěrákův film
Obecná škola? Ty zobrazené lumpárny nebyla jen autorská licence.
To byla holá realita odehrávající se
na poválečných pražských školách.
A incident s kalhotkami paní učitelky? Zobrazený sport došel na školách takového rozšíření, že tehdejší
Nová škola vydala důvěrnou přílohu, ve které své abonenty varovala
před podobnými incidenty hrozícími
od žactva.
Slavomír Pícha
Pokračování v příštím čísle

z dnešních médií známe tolik interpretací jednoho a téhož! Ostatně
kolik je výkladů Ježíšových slov,
tolik je rozdělených křesťanů i církví.
Pro obyčejného křesťana a čtenáře
evangelia jsou ta slova Pána Ježíše
nečekaně sebejistá, nezvykle sebevědomá a prapodivně pyšná. Copak
před ním nebyli dobří pastýři?
Jasně, jeho prapředek David, byť
dobrý král, si to s „ukradenou ovečkou“ Betsabé před Hospodinem
dost pokazil, jak mu to tvrdě řekl
prorok Nátan. Ale co třeba proroci
– Elijáš, Izajáš, Jan Křtitel? A když
budeme globálně neodbytní, co
třeba Buddha nebo...
Vlastně až z povelikonočního pohledu můžeme Ježíšovým slovům lépe
rozumět. Pán vstal, život dal, Boha
chval! Jeho slova jsou vlastně jen
obyčejným konstatováním skutečnosti Velikonocemi potvrzené.
No a ty dveře? Ježíšova slavná vyhlášení „Egó eimi – Já jsem“ jsou

taky jen konstatováním skutečností.
Není to žádné přirovnání – já jsem
jako dobrý pastýř, vinný kmen, světlo, chléb, dveře... On je! On je těmi
obyčejnými, až banálně samozřejmými a nepostradatelnými věcmi
každodenní potřeby a spotřeby. Bez
nich není života!
Kolikrát a kolika dveřmi jste za
dnešní den prošli? Ven a dovnitř.
Kolik to bylo typů dveří, materiálů
a systémů: od prosklených s fotobuňkami až po ty úřednické s koulí, kam
se sami dovnitř nedostanete... Ze svatých obrázků znám Pána Ježíše
s ovečkou na rameni u dveří s klikou.
Jistě oboustrannou! Pán Ježíš přece
říká, že budeme vcházet (s otázkami
a pochybnostmi) a vycházet (s pomocí a posilou).
A tak z celého dnešního evangelia
žijme v radosti, že Ježíš Kristus přišel,
abychom měli život a měli ho v hojnosti. Dokonce i ten věčný! No –
„nemáme kliku?“
Jana Šilerová

Odcházejí valem pamětníci doby protektorátního dětství, zvláště
pak přímí účastníci, kterým se dostávalo základní školní výchovy
v oné chmurné době. Několik vzpomínek, dnes mnohdy úsměvných, v oněch časech často dobrodružných.
Pokračování z minulého čísla
Nastaly dny pražského povstání.
Pro mne, kromě jiných dobrodružství, i první živá konfrontace základů mé ruštiny. V Praze se objevili
záhadní vlasovci. Slovanští bratři
v německých uniformách, kteří pomáhají vyčerpaným povstalcům
a sami nevědí, co se sebou počít.
Z Východu se jim dostane likvidace,
ze Západu jistého opovržení. Obraz
utrpení duší ruských národů. Ti
mnozí, kterým se nepodařilo z osvobozené Prahy odejít, jsou jako lovná
zvěř odstřelováni sovětskou NKVD.
Posléze se mi dostává poučení: o vlasovcích raději nemluvit. Nezvyklý
závěr první zkušenosti s ruštinou.
Nové dny ve škole byly radostné.
Začala výuka opravdového dějepisu
a zeměpisu, školní dny byly zpestřovány vítáním vracejících se československých vojenských jednotek
západních i východních, všech možných spřátelených činitelů politických, i častými návštěvami divadel
a filmů s válečnou tématikou. Škola
se stala spolehlivým zázemím pro
klany rozverných nevycválanců.
S jakýmsi zadostiučiněním jsem
pozoroval starší vážené pedagogy,
dobře znalé hlavních evropských
a mnohdy i klasických jazyků, jak

Nad Písmem

Přišel Pastýř
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím
vám: kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.“
Jan 10,1
Kdo pozorně naslouchal nebo četl,
asi nechápe, proč tu první část
Ježíšových slov učedníci nepochopili. I nám po dvou tisících let je
přece jasné, že kdo leze přes plot,
dobré úmysly míti nemůže. Pokud
si nezapomněl své vlastní klíče, pak
jde nepozván a krást. Slušný člověk
s dobrými úmysly zaklepe a jde
dveřmi.
A že jde pastýř před ovečkami? No,
to přece víme, že Pán Ježíš není
kovboj, který – jak známe z westernů – žene stádo krav či koní před
sebou. Pán Ježíš je Pastýř, který jde
před svými ovečkami, vede je
k dobrým pastvinám a nechává na
nich, zda se rozhodnou ho následovat. A ony ho následují rády, protože znají jeho hlas a moc dobře vědí,
že ty pastviny jsou víc než zelené.
Vždyť přece: „Každý, kdo žije
a věří ve mně, i kdyby zemřel, neuzří smrti navěky...“
Spíš nám dnes zamotá hlavu
Ježíšovo vysvětlení: „Všichni, kdo
přišli přede mnou, jsou zloději
a lupiči.“ Jak tohle myslel? Na to už
bychom snad potřebovali výkladová teologická skripta (třeba mého
milovaného profesora Jindřicha
Mánka). Ale kdo je má? A potom –

Ježíši Kriste, při našem fňukání a naříkání nám připomeň,
že máme hledět na tvůj kříž.
Právě na něm nacházíme tvé ujištění:
Člověče, nezapomínej, já jsem s tebou pořád.
I když jsi „neřád“, jsem s tebou!
Neopouštím tě v tvých klesáních ani bolestech.
Ne, Pane, když se mnou jsi a budeš se mnou po věky věků,
nemám přece důvod naříkat.
Proto prosme o víc – o ducha radosti a pokoje srdce.
Kdo jiný nám to může dát!
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Z dopisů našich čtenářů

Má víra a maminka
Věkem nás v naší Církvi československé husitské ale i v ostatních
křesťanských církvích ubývá. Zamýšlím se tedy, proč mezi nás
naprostá většina mladých nejen nepřichází, ale spíše se nám vysmívá.
Již v Desateru přikázání Božích je ve čtvrtém přikázání „Cti otce
svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.“
Také v Novém zákoně (Efezským 6,1) najdeme „Děti, poslouchejte své
rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.“ Stejná úloha patří také
rodičům – vychovávejte své děti tak, aby byly spravedlivé před Bohem
v celém svém životě.

Sbírka na zvon
Vážení čtenáři, oznamujeme vám, že veřejná sbírka na zvon do chotovinského sboru přesáhla částku 100 000 Kč. Sbírka dále pokračuje, prosíme, podpořte sbírku svým hlasem na stránkách:
http://www.mamevybrano.cz. Hlasujte nejpozději do 21. května pro veřejnou
sbírku č. 021. Jinak stále můžete přispět zasláním daru na účet
č. 2501013888/2010, odevzdáním daru proti zápisu do sběrací listiny, vložením daru do účelové putovní pokladničky či zakoupením pohlednic z limitované série. Dárcům, kteří věnují více než 7777 Kč, je vyhrazena možnost, aby
jejich jméno bylo uvedeno na zvonu. Veřejnou sbírku pořádá Náboženská obec
CČSH v Chotovinách a byla povolena KÚ Jihočeského kraje. Za podporu
a dary děkují jménem NO
členové rady starších a farář Oldřich Horek

Světová rada církví:
Setkání v Thajsku zaměřené na mentoring žen
Osmnáct teoložek z Afriky a Asie se 20. – 22. dubna v thajském
Bangkoku vydalo na praktickou cestu reflexe na téma „Mentoring žen
v ekumenickém vedení“. Setkání bylo uspořádáno oddělením
Ekumenického teologického vzdělávání při Světové radě církví a podpořeno Nadací pro teologické vzdělávání v jihovýchodní Asii.
Setkání se zúčastnily mladší i zkušenější teoložky a pedagožky z různých afrických a asijských zemí, jako je Keňa, Nigérie, Indonésie
a Čína. Všechny zdůraznily, že je důležité se vzájemně povzbuzovat
a podporovat na společné cestě k plnému zviditelnění darů, jimiž ženy
disponují, a to jak v církvi, tak na akademické půdě i ve společnosti.
Účastnice setkání se spojily v odhodlání vytvářet prostor v rámci svých
vlastních institucí pro cílenější mentorské programy zaměřené na rozvoj žen ve vedoucích pozicích.
Nafkot M. Dessalegnová, mladá Etiopanka, která studuje teologii na
Ekologickém teologickém institutu Al Mowafaqa v marockém Rabatu,
v působivé studii popsala, jak velmi by ocenila osobní a celkovou podporu, protože má někdy pocit, že „být žena je jako být ryba bez
moře“. To oslovilo zejména mladší teoložky, které do jedné ocenily
možnost mentorského programu pro ženy. Účastnice setkání také zdůraznily, jak je povzbudila vzájemná interakce mezi různými generacemi žen-teoložek, která může sloužit jako model pro další setkání
v jiných oblastech.
Rev. prof. Septemmy Lakawová z Jakartského teologického semináře
se s využitím metaforického obrazu draka pokusila popsat, jak ženy
přistupují k teologii, a tím slouží jako vzory a průkopnice uznání
vedoucí pozice žen v církvi, v akademickém prostředí a ve společnosti. Účastnice se dále shodly na tom, že bude zásadní neustále vyvracet stávající status quo, posouvat hranice, které brání ženám využít
jejich plný potenciál, a zejména podporovat mladou generaci teoložek.
Teologické instituce mohou hrát klíčovou roli tím, že poskytnou prostor pro diskusi o vedení žen, zavedením mentorských programů pro
ženy a podporou výzkumu a vzdělávání v této oblasti.
Účastnice se dohodly na společných strategiích a rozhodly se vytvořit
ekumenickou síť mentorů pro ženy a otevřít digitální platformu za
účelem vytvoření databáze potenciálních mentorů a jejich oblastí
specializace, společného výzkumu, výuky a publikačních projektů.
Nová výměnná platforma je otevřená pro další zájemce z řad žen
i mužů, kteří se věnují teologickému vzdělávání, a bude koordinována
oddělením Ekumenického teologického vzdělávání při WCC pod vedením prof. Amélé Ekuéové.
Připravila Mirka Čejková

Rámy a obrazy v Karlíně
NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci s Městskou částí Praha
8 pořádají v rámci Setkání třetího věku další díl oblíbeného přednáškového cyklu. Proběhne v úterý 30. 5. v 15 hodin v Praze 8 - Karlíně
(Vítkova 13, zasedací místnost). Úvahy o době, architektuře a poezii
s názvem Rámy a obrazy doprovodí básník mnoha pseudonymů a léta
praktikující architekt Antonín Šícha ukázkami ze své básnické tvorby
z let 2002 - 2016 a ze svých oblíbených básníků. Součástí bude
i vystoupení hostů a hudební doprovod.
ZH

Narodil jsem se jako poválečné
a těsně popřevratové dítě v Kostelci
nad Orlicí. Maminka již po roce
chodila pracovat, táta se ještě pokoušel udržet krejčovskou živnost,
ale brzy začal pracovat v témž podniku jako dělník. Vždy jsme měli
hodně „hluboko do žlabu“.
Více než dnes se rodiče věnovali
dětem, přestože oba chodili do
práce. Zásadní vliv na mou výchovu měla matka. Byla úžasně hodná,
obětavá i přísná – nejen vůči rodině, ale i ostatním. Byla také pomocnou zdravotní sestrou Červeného
kříže. Lidé ji znali a měli rádi.
Rodiče snad byli naposledy řádně
v kostele o svatbě, za svého života
se nepamatuji, že by chodili na mši.
Co mě tedy přivedlo k víře v jediného Boha?
1. V neděli odpoledne jsem musel
pravidelně chodit s rodiči na procházky do přírody (televize, počítače, moderní mobily, auta nebyly).
Maminka před svatbou pracovala v
Kostelci v zámku jako kuchařka,
a proto mnohé procházky směřovaly do krásného zámeckého parku.
Postupně mě učila lásce k přírodě,
vnímat i maličkosti a mít k ní úctu.
Později jsem chodil do přírody
a učil se znát další a další názvy
rostlin a živočichů apod. Dodnes
matce vděčím za svou lásku k botanice, dendrologii i zoologii; znal
jsem opravdu hodně. Nyní se po
těžkém úrazu znovu učím, ale již to
jde s věkem obtížně. Má láska k pří-

rodě přetrvává a spíše se prohlubuje. Nevěřil jsem v Boha podle Bible,
ale mým Bohem byla příroda.
2. Jak bylo v té době zvykem,
musel jsem s bratry pomáhat doma
(dříví, uhlí, úklid apod.). Stejně tak
ve škole byla pracovní výchova,
dílny, zahrádky, brigády. Navíc mě
maminka učila rozumět a mít vztah
k památkám a historii, ale také
k výtvarnému umění i hudbě. Od
těch dob mám velmi pozitivní
vztah k lidskému umění a tvůrčí
lidské práci vůbec. I to je další můj
„Bůh“. O to se sám snažím ve své
pedagogické praxi – ne příkazy, ale
hlavně příkladem. Občas nyní
žasnu, jak někteří rodiče ale i pedagogové dovedou být lhostejní
k dětem, přírodě i lidem. Tedy poctivá práce a příklad byly mým druhým Bohem.
3. Jak jsem již uvedl, snažím se
o pozitivní vztah k ostatním lidem.
Vztah k lidem, především poctivě
pracujícím, je také mou školou.
Nevím, že bych úmyslně někomu
ublížil – „kdo sám bez viny, ať (po
mě) hodí kamenem.“ Dobří lidé
byli a jsou mým třetím Bohem.
Tak, jak jsem byl vychováván, tak
jsem se snažil vychovávat i druhé.
Byl jsem 17 let vychovatelem
v Dětském výchovném ústavu,
„polepšovně“. Nachodil a najezdil
jsem se na kole s chovanci stovky
kilometrů po přírodě a památkách.
Další práce byla na školní zahradě,
kde se vyprodukovalo hodně zele-

niny i jahod do ústavní kuchyně.
Při pobytu v žamberské nemocnici
jsem se seznámil s bratrem kazatelem, zdravotním bratrem Alešem
Tomanem. Diskutovali jsme spolu
a zpočátku si tvrdě oponovali.
Začal jsem chodit na bohoslužby
v tamním sboru CČSH, zpočátku
jen se zájmem poznávat... Bylo to
tam lidské, přátelské, bez povinností a vnucování. Oceňuji hlavně
nenucený postoj dobrých, upřímných lidí. Kázaní a srovnávání Bible
vede ke vnímání Boží pravdy a řízení se jí. Pravdy takové, jak ji kázal
a prosazoval Mistr Jan Hus. Proto
mám i pozitivní vztah k CČSH.
Za to vděčím především bratru kazateli Tomanovi. Každý týden dojíždím vlakem z Kostelce nad Orlicí
do Žamberka na bohoslužbu, ale
i jiné akce zde i jinde. Sbor v Žamberku se stal mým druhým domovem. Bratr Toman mě před třemi
lety v naší církvi přivedl ke křtu.
Toto je mé vyjádření k víře v Boha
a Ježíše Krista v CČSH a mému
vývoji během života – spojení mých
tří pohledů na Boha v jeden.
Jsem nyní důchodce, ale stále ve
mně je něco pedagogického. Rád
bych přiváděl mladé k lásce k přírodě, k lidem, k výtvorům lidské činnosti, poctivé lidské práci a od toho
k postupnému vnímání Boha a víře.
Zkusme být jako mí rodiče, především matka, vždyť je jisté, že
prvotní výchova rodiči je nejpodstatnější v dalším vývoji. Podstatně
lépe by měli působit všichni pedagogové, vedoucí zájmových kroužků, dětských táborů a veškeří státní
zaměstnanci. Je tristní poznat jejich
projevy, nezájem o ostatní... Nejsou
ospravedlněním výmluvy „to už je
dávno, je jiná doba…“ Výchova má
stále stejný základ a východiska!
Bůh nám dal šanci i úkol – žít spravedlivě, čestně a poctivě. Platí to pro
všechny, opravdu věřící i ateisty.
Tomáš Antonín Špaček
NO Žamberk

Naděje může způsobit zázraky
„Naděje může způsobit zázraky,“
řekl koordinátor programů Doprovodného ekumenického projektu
v Palestině a Izraeli v rámci
Světové rady církví (WCC-EAPPI).
„Můžete mi říkat jedním nebo druhým jménem,“ vtipkuje, když se
představuje. Veselý muž s velkou
vášní pro dialog, mír a smíření
Zoughbi Zoughbi vidí svou práci spíš
jako „způsob života nebo závazek
než jako úkol“. Tak tomu je od doby,
kdy začal pracovat jako dobrovolník.
„Snadno se nadchnu svými povinnostmi a vždy jsem byl oddaný ekumenickému hnutí,“ vysvětluje.
Jméno Zoughbi je už dlouho pojmem v oblasti mezináboženských
a interkulturních aktivit a dialogu.
V průběhu let uspořádal tento muž
mnoho setkání, kde takové rozhovory proběhly. Kontextualizace byla –
a stále je – hnací silou jeho oddanosti ekumenismu. Je to podnět k tomu,
vydat se „méně prošlapanou cestou“,
jak uvádí. „Bůh je mezi námi a Ježíš
se vtělil mezi lidi, aby byl jedním

z nás. Pomohl mi, abych uvěřil nejen
v duchovní, ale také v sociální evangelium. Ježíš mluvil o duchovních
potřebách dlouho předtím než Maslow. Duchovní evangelium posiluje
mou víru a naději, zatímco sociální
evangelium mi dává sílu k práci,
posiluje mé odhodlání a vytrvalost
a podporuje mou odolnost,“
vysvětluje Zoughbi.
Práce místního koordinátora ve
Svaté zemi se ujal v říjnu loňského
roku poté, co 22 let působil v Palestinském centru řešení konfliktů,
které je také ekumenickou organizací spolupracující s církvemi. „Nemůžu žít bez naděje nebo víry, jsou to
dvě tváře mého přesvědčení: moje
víra křtí mou naději,“ vysvětluje.
V naději také spatřuje formu nenásilného boje, která mu pomáhá být
tvůrčí a inovativní a přijímat a rozvíjet transformaci.
„Moje naděje má mnoho zdrojů;
evangelium, samozřejmě, ale mou
nadějí je i program WCC-EAPPI.
Když vidím, jak sem přicházejí odda-

ní lidé z různých prostředí a jdou
v našich šlépějích, dává mi to naději
a vysílá to důležitý signál, že v tom
nejsme sami, že na nás myslí lidé po
celém světě. To posiluje naši naději,
prohlubuje náš prožitek a dává smysl
našemu bytí,“ uzavírá Zoughbi.
Navzdory nepřetržitému odporu
vůči trvalému míru ve Svaté zemi
má Zoughbi naději pro budoucnost:
„Je to země zázraků a nemůžete vědět, co se stane v budoucnu. Zázraky
se staly v Severním Irsku, v Berlíně,
kde padla zeď, i jinde. Vyžadovalo to
však oddanost dobrých lidí, kteří
udrželi svou naději při životě. Zázraky se nedějí samy o sobě, stojí za
nimi lidé s nadějí,“ říká Zoughbi.
Doprovodný ekumenický projekt
v Palestině a Izraeli v rámci Světové
rady církví vznikl v roce 2002 z podnětu Světové rady církví na základě
dopisu a výzvy místních církevních
představitelů, žádajících o mezinárodní přítomnost v zemi.
Zdroj: Světová rada církví
Připravila: Mirka Čejková
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Zprávy
Setkání rodin v Brně
Srdečně vás zveme na setkání
rodin, které proběhne ve dnech 26.
- 28. 5. v křesťanském středisku
Zahrada v Brně. Již tradičně budou
připraveny aktivity pro malé
i velké, duchovní program pro rodiče, biblické povídání, hry i tvoření
pro děti, duchovní rozhovory pro
rodiče, společně strávený čas v celé
rodině, nedělní rodinná bohoslužba, společné dětské modlitby, dětský
koutek a mnohé další... Srdečně
zveme také dobrovolníky, kteří rádi
pracují s dětmi a chtěli by pomoci
s realizací programu pro děti či hlídáním nejmenších... Další info na
irena.kosickova@gmail.com MP

Položen základní kámen lesní kaple ve Škodějově

Pověsti z lesů, skal, jeskyní
Ekologická sekce ČKA zve na úterý
9. května od 17.30 h do přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská
49, na besedu s etnologem a spisovatelem Mgr. Janem Pohunkem, Ph.D.,
jejímž tématem budou Pověsti z lesů,
skal a jeskyní.
JNe

Ve vybrané společnosti
Kulturní redakce portálu iDNES
uvedla
duchovního
CČSH
Mgr. Lumíra Čmerdu do vybrané
společnosti předních českých
výtvarných umělců, jako jsou např.
Karel Malich, Stanislav Kolíbal,
Jan Hendrych, Karel Franta,
Zdeněk Mézl či Aleš Veselý.
Zájemci o další informace a životní
osudy bratra faráře naleznou zajímavý článek pod názvem „Staří
mistři: Režimu vadil jako farář, tak
se Lumír Čmerda chopil dláta“ na
portálu iDNES (rubrika kultura,
podrubrika výtvarné umění). Bratru
faráři srdečně blahopřejeme.
Miloslava Pospíšilová

Diecézní den v Uherském Brodě
Zveme vás na diecézní setkání
v Uherském Brodě, které se koná
v sobotu 20. května v Chrámu
Mistra Jana Husa. Program setkání:
• 10 h – bohoslužby v Chrámu M. J.
Husa (slouží bratr biskup Juraj
Jordán Dovala)
• 11 až 12 h – program pro děti *
• 12 až 13 h – čas na občerstvení

• 13 až 14 h – program pro děti *
• 14 h – přednáška Dr. Petra Zemka:
Jan Amos Komenský a Jednota
bratrská v Uherském Brodě
• 15 h – koncert k poctě Jana
Amose Komenského: Roman Švehlík – umělecký přednes, Helena
Bemerová - zobcová flétna, komorní sbor Dvořák diriguje Antonín
Veselka.
* dospělí mohou tento čas využít
k prohlídce města a muzea
red

v Havlíčkově Brodě (od 9.30 h),
Ledči n. S. (od 15 h) a v Praze Na
Zderaze (od 18.30 h).
KML

Z ekumeny

Pozvání do Olomouce

Bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci
s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol zvou na
již desátou Ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 27. května
v 15 h na levém břehu Vltavy, na
zahradě nad Sedleckými skalami.
Bližší údaje lze najít na webech
http://jiri_necas.jetmouse.cz
a www.drahan.chabry.cz
JNe

Arcidiecézní muzeum Olomouc (jediné svého druhu v ČR) přichystalo pro
své návštěvníky – zejména křesťany – zajímavou výstavu s názvem
„V oplatce jsi všecek tajně“ s podtitulem „Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře“. Na výstavě čeká návštěvníka mnoho zajímavých a
nevšedních exponátů například v podobě dnes již zapomenutých velikonočních obřadů, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná s kříže a ukládaná do hrobu, aby při velikonoční vigilii
pak kněz postavil sochu Vzkříšeného Krista na oltář. Zde byla až do doby
Ježíšova nanebevstoupení, tj. čtyřicet dní, a poté putovala zavěšená na laně
vzhůru do klenby kostela a zmizela v dutém svorníku.
Výstava ale především představuje eucharistii, která byla a je stále velikou
inspirací pro výtvarné umění, a proto návštěvníci mohou vidět více než padesát mnohdy zcela výjimečných exponátů. Například téměř třímetrový obraz
Poslední večeře, který je fragmentem monumentálního oltáře z kostela sv.
Jakuba v Kutné Hoře, nebo obraz Epitafu pátera Cleemenssoena ze 16. století, který spojuje alegorický námět Ježíše ve vinném lisu se Studnicí života.
Návštěvníci uvidí vedle obrazů a soch i liturgické nádoby z drahých kovů –
kalichy, monstrance, svatostánek aj.
Výstava nabízí exponáty nejen z pozdního středověku, ale i z doby baroka či
z 20. století. V českém umění minulého století toto téma bylo silně zastoupeno například v díle čtenářům Českého zápasu velmi dobře známého Františka
Bílka, ale i Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka a dalších.
Výstava potrvá do 10. září a kdo má do Olomouce daleko, může tuto výstavu vidět v Západočeské galerii v Plzni od 20. října do 4. února 2018 a ve
Strahovském klášteře v Praze od 15. března do 20. května 2018. Pavel Hýbl

Ekumena v Havlíčkově Brodě,
Ledči a Na Zderaze
Ekumenické bohoslužby se společnou večeří Páně, které budou sloužit reverend Keith Perkinton z anglikánské církve a Mgr. Kamila
Magdalena Lukasová z CČSH, proběhnou 7. května v našich sborech

PRO DěTI A MLÁDEŽ

Já jsem dveře pro ovce
Z textu Jan 10,1-10 vypisujte písmenka podle tohoto klíče: první
číslo označuje verš, druhé znamená slovo v tomto verši a třetí udává
písmeno v daném slovu (postupujte po sloupcích).

2,4,1
7,5,3
9,8,1
4,6,2
2,6,5
5,4,3

1,2,1
3,8,4
6,1,1
3,1,6
1,9,4

(Řešení z minulého čísla: Cožpak nám srdce nehořelo, když k nám na
cestě mluvil a otvíral nám Písma?)
Jana Krajčiříková

Placená inzerce

Obr.: Bohuslav Reynek, Pieta za zahradou; Muzeum umění Olomouc

Týdeník Církve československé husitské

Český zápas Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6

Redakce: Vedoucí redaktorka ThDr. Klára Břeňová, redaktoři: PhDr. Václav Drašnar, Mgr. Ervín Kukuczka, grafik: Milan Udržal; tel.: 220 398 107, e-mail: cesky.zapas@ccsh.cz
Redakce si vyhrazuje právo na úpravy a krácení příspěvků. Tisk: Grafotechna, distribuce: A.L.L. production s.r.o., Ve Žlíbku 77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
MK ČR E 127 ISSN 0323-1321 Předplatné: Mgr. J. Wendlíková, tel.: 220 398 117, e-mail: prodejna.blahoslav@ccsh.cz. Reklamace: A.L.L. production, Call centrum - tel.: 840 306 090

