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týdeník církve československé husitské

Petr Wagner: Život

mi dává smysl, KdyŽ je Pestřejší

Mgr. Petr Wagner (*1977) je duchovním v náboženské obci Čerčany. Několik
let zde působil jako kazatel, 28. září tohoto roku přijal svátost svěcení kněžstva. Můžete jej však znát i z Radia Wave, kde připravuje pořad s duchovní
tématikou, nebo z působení v hudebních skupinách. Je ženatý a má čtyři děti.
Ptali jsme se ho, jak se tolik činností dá skloubit...
* Působíte jako farář v náboženské
obci Čerčany, která se rozhodně nebrání ekumeně a věřící se zde mohou sejít při mnoha různých aktivitách. Co všechno se u vás koná?
Mám skutečně velké štěstí, že zde
v Čerčanech a okolí žije celá řada
křesťanů, kterým tolik nesejde na denominačních hranicích a mají chuť se
setkávat a také spolu něco dělat. Specifikem našeho vesnického prostředí
je to, že si všichni dobře uvědomujeme, jak je nás křesťanů málo - a vede
nás to ke snaze své síly spojit ke společné věci evangelia a alespoň občas
přestat hrát na denominační “barvy”.
Protože naše náboženská obec je malá a navíc většinou pravidelní účastníci bohoslužeb nejsou vůbec podle
kartotéky členy naší církve, spolupracuji s těmi, kdo mají chuť. V současné době je to okruh mládežníků
z Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické a především velmi otevřená a skutečně duchovně aktivní rodina Hronových a
vůbec společenství, které se kolem
nich utvořilo. Bez takových osobních
vazeb bych zde v Čerčanech nemohl
dělat vůbec nic, moje samostatné zásluhy jsou zanedbatelné. Vše, co se
doposud podařilo, a vše, co se daří
stále udržet při životě, je práce Ducha
svatého a jím naplněných vztahů.
V současné době je naší prioritou
v aktivitách další běh evangelizačních
Kurzů Alfa, který začal v říjnu a poběží prakticky až do Vánoc. Mám
dojem, že je to už šestý běh a zase
jsem nesmírně povzbuzený zájmem
účastníků, otevřeností lidí, kteří jsou
ještě “na cestě”. Pak ještě máme mládežnická setkání, pravidelné ekumenické bohoslužby, hodiny biblických
příběhů pro děti. Také v hospicu se
děje řada akcí, na kterých se lidé
z ekumeny podílejí. Vloni jsme ještě
začali setkávání tzv. Třicátníků - pro-

gram pro mladé rodiny. V této aktivitě ještě hledáme správnou cestu, ale
myslím, že v okolí je řada křesťanských rodin, kterým něco podobného
chybí.
* Ve vaší obci je dost „akční“ mládež,
povězte o ní něco…
Jak už jsem naznačil, i mládež je zde
složena ze členů různých církví (podotýkám, že z naší církve jsem tam
jen já, “papírově” naše náboženská
obec zatím nemá skoro žádné členstvo do 30 let věku). Vždycky po letních prázdninách máme problémy
nahodit normální rytmus, složení se
také dost mění podle toho, kdo zrovna maturuje nebo odchází na vysokou
školu do Prahy. Nicméně stále tak
nějak fungujeme, rádi bychom udělali Kurzy Alfa pro mládež podle nových materiálů příští rok na jaře a
tento týden jedeme na společný
víkend.
* Společně s Petrem Vizinou připravujete pro Český rozhlas 4 – Radio
Wave pořad Vizionáři, který se zabývá duchovnem v umění a událostech.
Můžete říci, jak tento pořad vznikl?
Petr Vizina už pár let tento pořad nedělá, ale je fakt, že s ním začal, na
pozvání tehdejšího vedení Radia Wave. Tehdy vznikla potřeba duchovního pořadu pro stanici orientovanou na
mladé posluchače a oslovili Petra. On
pak zavolal mně a nějakou dobu jsme
se v pořadu střídali. Pak jsem ho po
něm “zdědil”.
* Na který díl Vizionářů vzpomínáte
nejraději a proč?
Těžko říct, zajímavých lidí bylo ve
Vizionářích dost a dost, ale vždycky
mě spíš bavilo poslouchat Petrovy
pořady, protože nad svojí vlastní prací
nemám nadhled.
Dokončení na str. 3

Petr Wagner na fotografii Standy Soukupa

shromáždění úcty a vděčnosti není ve zlíně jen vzpomínání
Tradiční shromáždění úcty a vděčnosti, pořádané vždy na podzim náboženskou obcí ve Zlíně, bývá určeno nejstarší generaci. Proto je i náplň těchto odpoledních besed zaměřena ke starší věkové kategorii. Letos připadlo toto shromáždění
na neděli 23. října. Setkání zahájila krátká pobožnost, ve které se zamýšlela jáhenka Radana Váňová nad heslem roku
„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Ř 12,21) Potom se ujal slova Mgr. Marcel Sladkowski. Velmi zasvěceně promluvil o dění v NO Zlín v letech 1935-1948. Jsou to roky, které většina účastníků setkání pamatuje, a tak na přednášku spontánně navázaly vzpomínky přítomných. Hovořil především jeden z nejstarších – ing. Antonín Vopěnka, který
býval aktivním členem Jednoty mládeže a dnešní besedu doprovodil hrou na varhany. O hudební vstupy mezi jednotlivými bloky přednášky se postaraly dvě sestry – Radana Váňová a Dana Vlachynská. Zahrály tři renesanční tance pro housle a kytaru. Po hlavním programu byla pak ještě příležitost k rozhovorům při malém pohoštění. Po vší té historii a vzpomínání přišla řada také na otázky týkající se současnosti církve, a to i na ty bolestivé. Proč nás ubývá, proč je mnoho členů
církve pasivních, kam se poděla kdysi tak početná mládež? A co dělat pro to, aby se situace zlepšila? Společnými silami
jsme pak hledali odpovědi. Ty zněly například: „Měli bychom se asi víc modlit.“ „Měli bychom projevit zájem o pasivní
členy, pozvat je na církevní setkání, navštívit je, a to nejen při příležitosti jejich narozenin.“ „Měli bychom být sami víc
aktivní v církvi.“ “Měli bychom být důslednější při křesťanské výchově svých dětí, vnuků.“ „Měli bychom žít své křesťanství i ve všední den, a to tak důvěryhodně, aby druzí poznali, že nás víra obohacuje, že jsme rádi křesťany.“
Rada starších Zlín

K návrhu záKona o narovnání vztahů
mezi státem a círKvemi
Po předložení a zveřejnění prvního
vládního návrhu dne 30. května 2011
probíhala během letních měsíců července a srpna intenzivní jednání
v Ekumenické radě církví, v expertní
a církevní komisi s Římskokatolickou církví a Federací židovských
obcí. Pak následovala společná jednání církevní a vládní komise vedené
panem ministrem Jiřím Besserem na
ministerstvu kultury. Ekumenická rada církví do jednání vstupovala se
shodou na třech základních pilířích.
Tím prvním je, že výchozí částka
oceněného majetku je neměnná.
Druhým je, že klíč rozdělení mezi
jednotlivými církvemi platí, a třetím
pilířem je hodnota jednoty, společného jednotného postupu. Jednání Ekumenické rady církví s Římskokatolickou církví se týkalo finanční náhrady za rozšíření naturální restituce
v její prospěch. S vládní komisí byl
projednáván zejména sporný bod
přechodného období, jak dlouho a

v jaké výši bude vyplácen stávající
státní příspěvek po případném přijetí
zákona. Nakonec se došlo k určitému
kompromisu.
Vládní návrh se základními parametry zohledňující tato společná složitá
jednání, který je nyní již oficiálně poskytnutý církvím k vyjádření, navazuje na návrh zákona z roku 2008.
K němu jsme se tehdy jako církev
společně s ostatními připojili poté, co
byl projednán a schválen nejvyšším
orgánem naší církve – sněmem.
Nový vládní návrh obsahuje nové
skutečnosti vzhledem k tehdejšímu
zamítnutí návrhu a současné nepříznivé ekonomické situaci našeho
státu. Tyto změny, jako je snížení finanční částky vzhledem k rozšíření
naturální restituce, zkrácení doby
splácení z 60 na 30 let a stejně tak i
úprava přechodného období, jsou pro
nás podstatné. Vyžadují nové projednání uvnitř církve. V tomto směru
byla již diskuse otevřena a v jednotli-

vých diecézích se zhodnocují možné
důsledky v případě, že bude zákon
přijat. Znamená to fakticky připravovat se na odluku a vstoupit do situace, s níž nemáme zkušenost. V současnosti je zabezpečeno celkové hospodaření naší církve z vlastních prostředků ve výši třiceti až čtyřiceti
procent. V případě Římskokatolické
církve a Českobratrské církve evangelické je to asi padesát procent
z vlastních zdrojů.
K předloženému návrhu přistupujeme
v naší církvi spíše opatrně a s otázkami. Církev československá husitská
nevlastnila lesy nebo pole a neměla
žádný majetek, když v roce 1920
vznikla. Také neměla finanční podporu ze zahraničí. Hospodářské zabezpečení a vytváření zázemí pro její
činnost mělo svůj původ především
v darech věřících a příznivců. Náboženské obce, které postavily v době
první republiky nové sbory, byly pak
Dokončení na str. 3
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ctnosti jsou opět „v módě“
Jsme-li jen trochu přemýšliví, vrací se nám opakovaně myšlenka, jak jsou ctnosti důležité a jak patří neoddělitelně k životu. Kdo by chtěl mít doma někoho, kdo neumí být obětavý,
nedokáže často myslet na druhé, naslouchat jim a respektovat je, není pravdivý, tolerantní nebo nedrží dané slovo. Jaký
by asi byl život s takovým člověkem? A čím je to vlastně
způsobeno? Že by u něho scházela jakási „vloha“ charakteru, vnitřní potřeba a „zdatnost“ konat dobro? A proč se nad
sebou nechce zamýšlet? Naštěstí snad lze říci, že jsme dnes
svědky určité renesance ctností. Čím by ostatně byla společnost bez nich? To by to mohla rovnou vzdát. Filosof Alasdair
MacIntyre, autor díla Ztráta ctnosti, je přesvědčen, že ctnost
může být plně pochopena jen tehdy, jestliže vychází z pohledu tradice. Je vhodné si uvědomit, že pojem ctnosti není ani
v současné době zastaralý či dokonce bezobsažný. Ctnost
můžeme chápat jako způsobilost – nebo jinak řečeno zdatnost – k vykonávání dobra. Úloha vůle pak spočívá v úsilí dobro poznat a konat. K ctnostem odpradávna náleží i naděje,
máme ji pěstovat a zdokonalovat. Spolu s láskou a vírou tvoří
pak naděje trojici základních křesťanských ctností. Naděje
patří například k lůžku finálně nemocného – a zvláště tam.
Tápající a v depresi tonoucí člověk naději potřebuje. Životní
krize nás obvykle prohloubí, staneme se odolnějšími, zmoudříme. Prožívaná bolest nás donutí zamyslet se nad životními
hodnotami a nad svými životními postoji a jejich kvalitou a
pravdivostí, nad osobní hierarchií hodnot. Bolest nakonec
vede k pokoře a k jasnému vědomí toho, že všechny dary,
které máme, nejsou samozřejmé a měli bychom si jich vážit
a děkovat za ně. Musíme umět přijímat i zkoušky. Ty obrousí naši pýchu, narcismus a sebestřednost. „Brusnými kameny“ bývají často právě naši nejbližší.
Na závěr bych ráda připomněla myšlenku filosofa E. Coretha, že
člověk je transcendence, sám sebe překračuje. Řekla bych, že
člověk je „blížencem transcendence“. V této souvislosti si často
vzpomenu i na metaforu Antoina de Saint Exupéryho, že „skutečný člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost než je sám“.
Pokorný člověk prožívá hluboký respekt a úctu k transcendentnu, tedy k tomu, co nás přesahuje, převyšuje. Toto jsem
cítila, když jsem před pár lety stála u postele nevyléčitelně
nemocné maminky a držela ji za levou ruku. Její pravou ruku
držela v dlani moje mladší sestra Eva. Všechny jsme mlčely a
oči se nám spontánně zalily slzami úlevy a blízkosti. Dobro
nám pečetilo rty i srdce a nebylo třeba slov.
Olga Nytrová

z kazatelského plánu
21. neděle Po svatém duchu
Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení
mých rukou jak večerní oběť.
ŽAlM 141,2
První čtení z Písma: Ámos 5,18–24
Tužby:
2. Aby Kristův lid vždy vyhledával obecenství s Bohem, modleme se k Hospodinu.
3. Aby církev Kristova stále oslavovala, uctívala a vzývala Boží jméno,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem
Nebeský Otče, tvůj požehnaný Syn přišel do světa, aby zničil dílo Zlého a
učinil nás tvými dětmi a dědici života věčného. Prosíme tě, ať se stále držíme této naděje, abychom byli čistí, jako on je čistý, a stali se mu podobnými v jeho věčném a slavném království. Osviť nás, Bože, svým svatým
Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 4,9–18
Evangelium: Matouš 25,1–13
Verš k obětování: Žalm 119,133
Verše k požehnání: Matouš 25,4.6
Modlitba k požehnání:
Prosíme tě, Hospodine, ať veliká milost, kterou jsme přijali ve svátosti
večeře Páně, napraví vše, co je špatného v našich srdcích a nerozumného
v našich myslích. Dej nám prozíravost, bdělost a vytrvalost. Ve jménu
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 5, 22, 31, 39, 63, 64, 129, 132, 150, 151, 175, 181, 205,
282, 284, 285, 307
Milostivý Pane, ty jsi zaslíbil svůj příchod, který vyhlížíme!
Ty jsi zaslíbil svou spásu, kterou očekáváme!
Prosíme, dej, ať nepodlehneme duchovní únavě či spánku,
ať nejsme neteční.
Naplň naše životy svým svatým Duchem,
aby světlo tvé přítomnosti i tvého božství prozářilo
naše životy a my tak byli připraveni na setkání s tebou!
Pane dej, ať dokážeme být v každý čas bdělí
a vejít v pravý čas na hostinu s tebou do tvého království.
Amen

z novozáKonních výKladů
vyznavačsKé Příběhy
Petrovo vyznání u cesareje Filipovy
Pokračování z minulého čísla
Z doby makabejských válek existuje
zvláštní legenda. Židovským velitelem byl tehdy velký Juda Makabejský. Ten měl mimořádné vidění.
Spatřil Oniase, dobrého muže, který
byl veleknězem, jak se modlí za vítězství v bitvě: „Pak se zjevil muž
šedovlasý, vynikající slávou, kdosi
podivuhodný, jehož obklopovala nezměrná velebnost. Onias o něm řekl:
„To je přítel našich bratří, mnoho se
modlí za lid a svaté město. Je to Jeremjáš, Boží prorok.“ Jeremjáš pak
vztáhl pravici a dal Judovi zlatý meč
se slovy: „Vezmi svatý meč, dar Boží, kterým zahubíš protivníků.” (2.
Makabejská 15,1-14). Také Jeremjáš
byl předchůdcem přicházejícího Mesiáše a pomocníkem lidu v době soužení.
Když lidé ztotožňovali Ježíše s Elijášem a s Jeremjášem, prokazovali
mu tím velký kompliment a stavěli
ho vysoko, protože Jeremjáš a Elijáš
nebyli nikým jiným, než předzvěstí
Pomazaného Božího. Až se oni dostaví, Království bude opravdu velmi

blízko. Když Ježíš slyšel názory zástupu, položil učedníkům vrcholnou
otázku: „A vy – za koho mě pokládáte vy?“ Po této otázce mohla klidně
nastat chvíle ticha, kdy do mysli učedníků vstupovaly myšlenky, které se
málem obávali vyslovit. A pak Petr
učinil svůj velký objev a své velké vyznání. A Ježíš věděl, že jeho dílo je
v bezpečí, protože tu byl aspoň jeden,
kdo ho pochopil.
Je zajímavé, že každé ze tří evangelií
má svou vlastní verzi Petrova výroku:
Matouš: Ty jsi Kristus (Mesiáš), Syn
Boha živého.
Marek je nejkratší ze všech: Ty jsi
Mesiáš. (Kristus – 8,29)
Lukáš je ze všech nejjasnější: Za Božího Mesiáše. (Krista - 9,20)
Teď Ježíš věděl, že je tu aspoň někdo,
kdo v něm rozpoznal Mesiáše, Pomazaného Božího, Syna živého Boha.
Slova Mesiáš a Kristus jsou slova totožná: jedno je hebrejské a druhé je
řecké pro Pomazaného. Králové byli
uváděni do úřadu pomazáním, což se
děje stále. Mesiáš, Kristus, ten Pomazaný je nad lidmi Králem.

28
mt 16,13-20
V této stati jsou dvě velké pravdy:
1. Podstata Petrova odhalení byla
v tom, že lidské kategorie, byť ty nejvyšší, nejsou přiměřené, dostačující
k popisu Ježíše Krista. Když lidé popisovali Ježíše jako Elijáše nebo Jeremjáše nebo jednoho z proroků,
mysleli, že staví Ježíše do té nejvyšší
možné kategorie. Podle víry Židů už
po čtyři sta let mlčel hlas proroctví;
teď v Ježíši opět zaslechli přímý a autentický hlas Boží. To byl velký hold,
který mu tím vzdávali. Ale nebyl dostatečně velký. Protože neexistují žádné lidské kategorie, které by byly přiměřené k popsání Ježíše Krista. Jednou se Napoleon vyjádřil o Kristu
takto: „Já znám lidi a Ježíš Kristus je
více než člověk.“ Bezpochyby by Petr
neuměl teologicky zdůvodnit své
vyznání, že Ježíš je Syn živého Boha,
ani je filosoficky vyjádřit. Ale jednou
věcí si byl Petr naprosto jist, že totiž
žádný lidský popis není dostatečně
přiměřený, aby vystihl Ježíše.
připravila
Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad Písmem

mějme své nádoby Plné oleje
V příběhu, který vypráví Ježíš o deseti družičkách chystajících se na svatbu
a příchod ženicha, můžeme spatřovat
určité dilema. Pět družiček si do svých
lamp zapomnělo vzít olej; možná bylo
zvykem, že olej dostanou, možná se
na svatbu těšily tak, že prostě zapomněly a šly. S těmito družičkami šlo i
dalších pět, které si kromě lamp vzaly
i nádobky s olejem. Stalo se však, že
ženich přišel až o půlnoci, takže čekající družičky již spaly. Když pak přišel, zjistilo těch pět, že nemají dost
oleje a jejich lampy hasnou. Prosily
proto své přítelkyně, aby jim daly trochu oleje, aby se rozdělily. Ale ouvej,
těch pět, co olej měly, se vůbec nechtěly rozdělit, nechtěly jim olej dát,
protože se bály, že samy budou mít
málo, a prosící družičky odeslaly ke
kupcům, ať si olej samy koupí. Ty
tedy šly k prodavačům. Mezitím však
přišel ženich, začala svatební hostina a
dveře hodovní síně se zavřely. Dokonce nepomohlo, že družičky prosily.
Ženich se k nim neměl a dokonce řekl,
že je nezná.
Když čte člověk tento příběh poprvé,
musí být překvapen z těch pěti družiček, že se nedokázaly rozdělit o trochu oleje. Dívky musely být lakomé,
když své přítelkyně raději poslaly
k prodavačům, než aby jim samy tu
trošku oleje daly. Vždyť se určitě znaly nebo se alespoň seznámily, když
čekaly do půlnoci na ženicha. Navíc
musely být netečné, když se těch příchozích družiček nezastaly. Jak bychom asi jednoduše řekli, takové chování je sobecké. No a to jsme ještě nezmínili ženicha. Musel to být pěkný
nafoukanec, když přišel na vlastní
svatbu tak pozdě, až o půlnoci. Chudinky družičky na něj takovou dobu
čekají, utíkají si v noci kvůli němu

koupit olej do lamp a on je nakonec
ani nepustí na hostinu. Dokonce jim
řekne, že je nezná. Ale to by je přece
před tím nezval. Ony by na něj nečekaly celou noc. No prostě tenhle příběh se moc nepovedl a z našeho pohledu to vůbec není vzor pro to, jak se
má křesťan chovat. Tímto konstatováním bychom mohli skončit. Když se
však nad tímto příběhem zamyslíme,
ukazuje nám prakticky několik rovin a
principů v duchovním životě.
Jedním principem je to, že věci nemusí být tak, jak se zdají. A to, co pokládáme za správné a křesťanské, tak
správné být vůbec nemusí. Vždyť těch
pět družiček, které se nechtěly rozdělit, které se chovaly sobecky, nakonec
v tomto příběhu dopadlo lépe a nakonec jsou dávány za vzor. Připravenost
a jít si tzv. za svým, je zde kladeno nad
soucit a vzájemnost. Jako bychom
tento princip vzali z učebnic moderních amerických manažerů. K tomu
nás však tento příběh jistě nechce nabádat, ale uvědomme si, že prostě to,
co nám se zdá správné a tzv. „křesťanské“, takové vůbec být nemusí.
Když tento příběh o svatbě, příchodu
ženicha a oleji začneme chápat v kontextu celé Bible, začneme ho vidět jinýma očima.
Svatební hostina je obrazem věčné
hostiny v Království nebeském, která
začne po příchodu ženicha, hlavního
aktéra, tedy po příchodu Ježíše Krista.
V prostém životě, když jdeme na svatbu, tak se na tuto hostinu připravíme:
oblékneme si příslušné šaty, umyjeme
se, koupíme nějaký ten dárek, postaráme se, abychom dorazili včas, apod.
Prostě uděláme všechno, co je potřeba. Tedy jsme-li na svatbu pozváni.
No a pozvánku dostaneme tehdy,
máme-li s ženichem nebo nevěstou,

mt 25,1–13
která je obrazem pro církev, nějaký
blízký vztah. Olej je pak obrazem Ducha svatého. Světlo světla Kristova či
principu božství. Nádoby jsou symbolem pro tělo, pro člověka. Když tedy
Ježíš vypráví tento příběh, neříká
nám, že máme být ve vztahu k němu
sobečtí a sebestřední. Ježíš nám říká,
že ve chvíli, kdy on přijde pro svou
nevěstu – církev - a začne hostina –
věčnost, stojíme při jeho příchodu
každý sám za sebe. Každý sám za
sebe musí mít s Ježíšem vztah, aby byl
na hostinu pozván, a dostatek oleje –
Ducha svatého, aby byl schopen a připraven na setkání s ním. Jeho lampa
musí vyzařovat světlo, tedy život musí
být prodchnut Boží přítomností, aby
mohl na tuto hostinu dojít a zúčastnit
se. Tedy, mít vše potřebné, aby mohl
vejít do Božího království. Žít tak,
abychom byli připraveni na setkání
s Ježíšem a vešli do jeho Království,
to za nás nikdo neudělá. Naopak, budeme-li otálet, čekat příhodnějších
časů, nebo spoléhat v našem duchovním životě na někoho jiného, tak až
ten čas přijde, nemusíme být připraveni. Pak se zařadíme do seznamu nepozvaných. Tím, že nebudeme mít vztah
s ženichem a nebudeme připraveni,
nebude ani možnost a důvod, abychom na hostinu vešli.
Uvědomme si, že nevíme dne ani hodiny, kdy Ježíš přijde! Dle biblických
zaslíbení přijde „v noci“, tedy když
budeme zemdlení, když ho nebudeme
čekat, když podlehneme „duchovnímu spánku“. Protože nevíme, kdy přijde, kdy nastane pravá hostina, nebuďme lhostejní, ale čas, který nám
dal, nepromarněme. Naopak využijme tento čas, abychom se na jeho příchod řádně připravili!
Rostislav Kotrč
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Petr Wagner: Život mi dává...
Dokončení ze str. 1
* Jaká je odezva na Vizionáře? Reagují i lidé, kteří vyloženě řeknou –
jsem nevěřící a váš pořad mě zaujal?
Já jsem za ty roky moc konkrétních
ohlasů neměl, ale většinou byly pozitivní a většinou byly od tzv. nevěřících
lidí.
* Sám hrajete v několika hudebních
skupinách. Jaké žánry hrají, o čem
jsou texty?
Teď už mám vlastně jen jednu kapelu,
která se jmenuje Four Word Letter, a
ještě jeden malý projekt, ve kterém se
zase s jinými lidmi věnujeme hlavně
převzatým písničkám (to se jmenuje
Baby Dorado). FWL navazuje stylově
na muziku, kterou jsme nějakých
sedm let dělali už s Goro - všichni milujeme indie kapely 90. let a je to na
tom pořád dost znát. V Baby Dorado
zase dostává prostor záliba ve dřevním country a moje slabost pro italské
zpěváky 60. let, co zpívávali na festivalu v San Remu. Jenom bych teď
s rodinou asi potřeboval, aby měl den
víc hodin a já se tomu všemu mohl
věnovat víc.
* Kdy jste se rozhodl, že budete působit jako duchovní, a co vás k tomu
vedlo?
Když jsem přišel na fakultu, měl jsem
plán, že ji zkusím vystudovat hlavně
pro sebe, abych se něco dozvěděl. Hudebních aktivit jsem se ale taky nechtěl vzdát, tak mi všechno trvalo
déle, než je normální. Výhodou bylo,
že jsem bydlel na žižkovské koleji,

což bylo tehdy prostředí, které umožňovalo skloubit obojí - ve sboru jsme
s kapelou zkoušeli a mezi spolubydlícími zase člověk nacházel motivaci,
aby úplně nezanedbal studium. Jednoho dne k nám na pokoj přišel na
návštěvu milý bratr Vašek Balek, který v té době na koleji také bydlel,
s nabídkou jít na nějakou nezaopatřenou vesnickou faru a v rámci duchovní praxe se pokusit skutečně starat o
náboženskou obec, o lidi, o budovu, o
duchovní život. Přišel za námi takhle
už poněkolikáté - vždycky jsme se nějak vykroutili. Ani nevím, proč jsem
se tehdy na podzim 2003 z ničeho nic
rozhodl úplně jinak, ale mám dojem,
že s tím má co dělat Boží plán, kterému člověk přitaká, aniž by o tom
nějak rozjímal. Někdy to tak chodí.
Vzali jsme to tehdy s Davidem Smetanou napůl - ani jeden z nás neměl
ještě dostudováno. Mysleli jsme, že to
bude tak na rok, a, jak tak koukám,
jsem tu letos už osm let.
* Mnoho lidí zastává názor, že farář
je příliš odtažité povolání, že má málo
kontaktu se světskou rovinou. Jak se
takovým lidem může duchovní přiblížit?
Povolání duchovního může vést k izolaci, což se samozřejmě násobí, pokud
třeba žije v celibátu. Ale to prostě není můj způsob života - nevypadám
jako typický kněz, asi se tak ani neoblékám, ani tak nemluvím, zabývám
se i jinými věcmi, než vysloveně farářskými záležitostmi, díky dalším aktivitám se pohybuji v různém pracov-

ním prostředí. Život mi dává smysl,
když je takhle pestřejší. Přestože vím,
že moje základní zázemí je rodina a
duchovní společenství kolem sboru,
asi bych se nedokázal obejít ani bez
těch ostatních aktivit. Tím nechci říct,
že tahle moje cesta je nějak lepší často ztrácím koncentraci, povinností
je někdy víc, než jsem schopný zvládnout, mívám pochybnosti o tom, co
bych měl dělat a čeho bych měl už
radši zanechat. Ale asi to jinak neumím.
Zároveň musím říct, že jsem nikdy
nepřemýšlel nad tím, jak by se měl
duchovní přiblížit “obyčejným lidem”. To by přece znamenalo, že farář
nemá žádné přátele mimo okruh svého, dosti specifického, oboru, což je
vztahová katastrofa.
* Vzhledem k vašemu zaměření na
kulturu se musím na závěr zeptat:
Četl jste v poslední době nějakou
knihu, kterou byste rozhodně doporučil i našim čtenářům?
Tak se mi zdá, že od narození čtvrtého
dítěte nečtu kromě Bible a článků o
hudbě skoro nic, protože by na to byl
čas jenom ve vlaku a tam raději poslouchám muziku, protože se na knížku málokdy dokážu soustředit. Takže
můžu doporučit možná snad něco, co
čtu dětem před spaním - a to by asi
byla knížka Anička malířka. Po mnoha letech jsem zjistil, jak je tenhle příběh, který jsem poprvé četl kdysi na
prvním stupni základní školy, pěkný.
Ptala se:
Petra Štěpánová

K návrhu záKona o narovnání...
Dokončení ze str. 1
na mnoho let zadlužené a postupně
dluhy splácely. Postupem doby naše
církev přece jen vytvořila značnou
hospodářskou základnu pro svoji činnost a službu společnosti. Rok 1948
ji zasáhl v době jejího duchovního
a hospodářského rozvíjení. Majetek,
který naše církev vlastnila k roku
1948, včetně několika zámků užívaných jako sociální zařízení, přešel
postupně do soukromého vlastnictví
a není již v držení státu. Pozemky,
o které jsme přišli, byly určeny na
stavbu nových sborů. Z těchto historických důvodů jsme ve všech jednáních od počátku zdůrazňovali, že pro
nás není řešením naturální restituce.
Neboť ta by hospodářské zabezpečení činnosti naší církve neřešila. Také
jsme nechtěli odluku, nýbrž naopak
model určité kooperace se státem.
Dopad v případě přijetí zákona je
nyní v církvi teprve zhodnocován,
takže tuto diskusi a oficiální stanovisko nelze zatím předjímat. Je zřejmé, že se může podstatně dotknout
celé struktury církve po stránce duchovní správy, organizace náboženských obcí i nakládání s majetkem.
Velké finanční výdaje jsou například
spojeny s údržbou a opravami církevních staveb, z nichž desítky jsou
již kulturní památkou. Naše sbory
patří ke kulturní a historické identitě
naší země jako kostely katolické či
evangelické. Není řešením kostely a
budovy prodávat z důvodu, že nebude na jejich údržbu, ale naopak je

naplnit životem a využít tak, aby
sloužily i veřejnosti kulturními, sociálními a vzdělávacími aktivitami.
Na řadě míst se již tento otevřený
model uskutečňuje.
Největší část současného státního
příspěvku je určena na platy duchovních. V roce 2007 jsme měli 402 duchovenských úvazků, v současnosti
jich je asi 380. Z toho je zřejmé, že
dochází k mírnému snižování počtu
duchovních v naší církvi. Pro srovná-

ní v roce 1953 jsme měli 490 duchovních a v roce 1989 jich působilo
v náboženských obcích 241. Povolání duchovního s vysokoškolským teologickým vzděláním a další kvalifikací na plný úvazek je nezastupitelné
pro církev a má význam i pro společnost, neboť církev má být otevřená a
duchovní mají naslouchat potřebám
druhých lidí.
Tomáš Butta
patriarcha

náboženská obec litomyšl
na návštěvě v litovli
Náboženská obec Litomyšl uspořádala 1. října zájezd do Loštic, Litovle, Náměšti nad Oslavou a arboreta Bílá Lhota.
Zájezdy jsou pořádány každý rok a
ten letošní se dle účastníků moc
vydařil.
Asi poslední nádherná sobota letošního podzimu, zajímavá místa
naší nádherné země. Chceme touto
cestou moc poděkovat sestře farářce Lucii Haltofové z náboženské
obce Litovel. Zasvěceně a poutavě
nás provedla městem, zhlédli jsme
Hanácké Benátky a u gymnázia
jsme se poklonili památce Jana
Opletala. Nakonec jsme byli pozváni do sboru naší církve. Oslovilo nás, jak sestra farářka za 10
roků oživila náboženskou obec a
daří se jí práce s dětmi.
Cestou domů jsme poděkovali

Pánu Bohu za požehnaný den. Těšíme se na další zájezd.
Jaroslav Jiráček, Litomyšl
Foto: Jindřiška Říhová

další tři zvony
pro královéhradeckou zvonohru
V dubnu letošního roku jsme vám z Hradce Králové radostně oznamovali odlití a slavnostní uvedení zvonů nesoucích jméno Jana Husa a
Jana Amose Komenského a nyní po půl roce můžeme připojit oznámení a pozvání na slavnostní uvedení dalších tří nově odlitých zvonů
pro královéhradeckou koncertní zvonohru, a to ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18.00 h ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti bratra patriachy ThDr. Tomáše Butty, mistra zvonaře Petra Rudolfa
Manouška, představitelů města i kraje, ale také výborných muzikantů - varhanice Jiřiny Dvořákové a Radka Rejška, kteří toto slavnostní
uvedení hudebně doprovodí.
První z těchto zvonů ponese jméno soluňských bratří Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, druhý jméno knížete Václava a třetí
jméno prvního českého biskupa Vojtěcha.
I jména dalších zvonů budou spjata s významnými křesťanskými
osobnostmi. Chceme pokračovat opatem Prokopem, kněžnou Ludmilou, Anežkou Českou a Zdislavou z Lemberka. Pak budou následovat zvony pojmenované po význačných předchůdcích reformace a po
představitelích různých proudů české reformace. Přes národní obrození bychom pak v závěru rádi dospěli až ke křesťanským osobnostem, které se zapsaly do našich dějin ve 20. století.
Je před námi ještě pěkný kus cesty, ale chceme Pánu Bohu vyjádřit
svou vděčnost za to, co se již s jeho požehnáním podařilo, a poprosit o
jeho vedení a posilu v dalších krocích. Děkujeme i vám všem, kteří jste
na zvonohru svým darem přispěli, a zároveň připomínáme, že veřejná
sbírka pokračuje i nadále a můžete se k ní stále připojit odesláním
svého příspěvku na transparentní účet náboženské obce Hradec
Králové
č. 4862517001/5500 (s variabilním symbolem 329)
Zvon pojmenovaný po soluňských bratřích Cyrilu a Metodějovi na
sobě ponese úryvek z Předzpěvu k slovanskému překladu evangelia:
„Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí
lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum.“
Kéž tedy hlas zvonů zní k Boží chvále a zároveň i nás vybízí k Boží
oslavě a ke slyšení Slova, které se vtělilo v Ježíši Kristu.
Do Hradce Králové vás srdečně zve
Štěpán Klásek,
královéhradecký biskup
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sále Muzea Kroměřížska na Velkém
náměstí v Kroměříži.
(kow)

Přednáška v Brně
“Apoštolové Slovanů nebo intrikáni
z východu?” je název další přednášky z cyklu Společně po cestách víry.
Setkání se koná v Brně na Lipové
12. listopadu od 8.30 h.
O nových a často kontroverzních pohledech na cyrilometodějskou misii
přednáší PhDr. Václav Štěpánek,
Ph.D., vyučující na Semináři balkanistiky Ústavu slavistiky a v Centru
pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti Historického
ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univezity.
Úvodní pobožností poslouží ing. Pavel Pospíšil.
Současně probíhá program pro děti.
(sk)

Pronájem bytu
Náboženská obec Louny pronajme
byt 3+1 v 1. p. farní budovy Štrombach, Na Valích 662 v Lounech.
150 m2, obytná předsíň, balkón.
Byt je po dílčí rekonstrukci.
Nájemné 6000 Kč (bez energií).
Volný od 1. 11. 2011. Tel. 415658186,
415658187, ccsh.louny@seznam.cz.
(rst)

Přednáška u Mikuláše
Náboženská obec Praha 1 - Staré
Město srdečně zve všechny zájemce
na přednášku z cyklu Akademie biskupa Mikuláše, která se bude konat
v sobotu 12. listopadu od 14 hodin.
Na téma "Smrt a věčný život" promluví sestra Mgr. Hana Tonzarová,
Th.D.
Mgr. Eva Cudlínová
farářka

Přednáška v Kroměříži
Pobočka České křesťanské akademie v Kroměříži zve na přednášku
s názvem K jedné naději jste byli
povoláni (Ef 4,4b).
Přednášku o Církvi československé
husitské v ekumenických vztazích
minulosti a přítomnosti prosloví
zlínský farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík. Koná se ve čtvrtek 10. listopadu v 17 hodin v přednáškovém

Bohoslužby za bezpečí
Bohoslužby za bezpečí koná Křesťanská policejní asociace, každý 3.
čtvrtek v měsíci od 18.30 h, v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého, Ke Karlovu 1, Praha 2 (areál policejního muzea).
Rostislav Kotrč

Sváteční koncert ve Zlíně
Slavnostní varhanní koncert Jiřího
Tymela pořádá náboženská obec
Zlín v tamním evangelickém kostele. Varhaník z Nového Města nad
Metují, zakladatel Polyfonního sdružení a zachránce historických varhan zahraje skladby známých i zapomenutých autorů, jejichž je propagátorem. Písněmi jeho hru doplní
zlínský farář Zdeněk Kovalčík.
Sváteční koncert se koná 17. listopadu v 17 hodin.
kow

Pohlednicový kalendář
Královéhradecká diecéze vydala
pohlednicový kalendář s obrázky sborů a biblickými texty na rok 2012.
Kalendář v ceně 50 Kč je možno
objednat na adrese:
Diecézní rada CČSH, Ambrožova
728, 500 02 Hradec Králové, telefonicky na čísle 495 511 067 nebo na
e-mailu: dieceze.hradec@ccsh.cz.
Štěpán Klásek
královéhradecký biskup

Seminář liturgického zpěvu
Pro velký zájem si dovoluji pozvat
všechny zájemce o liturgický zpěvna v pořadí již druhý seminář liturgického zpěvu, který se bude konat
v pátek 25. listopadu od 12.30 do 17
h v budově Církevní husitské základní umělecké školy Harmonie
(Bílá 1, Praha 6 - Dejvice).
Účastnický poplatek - dobrovolný!
Svou účast prosím potvrďte sms na
telefon 603 309 363. Do sms napište jméno a příjmení.
Marek Vávra
umělecký ředitel Církevní
husitské ZUŠ Harmonie, o.p.s.

Pro děti a mládeŽ
Podobenství o deseti družičkách
Nahradíte-li symboly písmenky podle klíče, dozvíte se, jaké pro nás
z podobenství o deseti družičkách plyne poučení (Mt 25,13).




=A
=Á
=B
=D
=E
=Ě



=H
=I
=N
=O
=P
=R









=T
=U
=Y
=Z
=Ž

(Řešení z minulého čísla: Kristus.)
Jana Krajčiříková
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K výročí Františka Bílka
Ve středu 23. listopadu od 10 h se
koná ve Sboru Gustava Adolfa Procházky v Praze 8-Karlíně konference
"Život a umění Františka Bílka". Konference potrvá přibližně do 15 h, příspěvky zde přednesou bratr patriarcha
ThDr. Tomáš Butta, prof. Zdeněk Kučera, Mgr. Petr Wagner, prof. Jan
Royt, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Martin Jindra, PhDr. Zlata Fořtová, Mgr.
Zuzana Ticháčková a Mgr. Martin Hemelík. Občerstvení zajištěno. Svoji
účast na konferenci, prosíme, potvrďte na telefonním čísle 220 398 108, na:
jiri.vanicek@ccsh.cz nebo písemně na
adrese: Církev československá husitská, 166 26 Praha 6, Wuchterlova 5.
Jste srdečně zváni.
(red)

O neznámé Indii
Beseda s Mgr. Janou Jurigovou, která
žila více než rok v Indii jako dobrovolná sociální pracovnice Salesiánské
pomoci a při své práci i cestách mohla
zažít Indii a její obyvatelstvo ve všech
rozmanitostech.
Beseda bude doprovázena četnými
fotografiemi a uskuteční se 30. listopadu od 18 hodin v Husově sboru
v Chlumci nad Cidlinou, Klicperovo
nám. 75.
(rk)

Beseda o ekologii
Ekologie - hodnoty a priority je téma
besedy s Mgr. ing. Štefanem Šrobárem, CSc., konané v úterý 8. listopadu
od 17.30 h v přízemí kláštera Emauzy
v Praze 2, Vyšehradská 49. K účasti
zve Ekologická sekce České křesťanské akademie.
(JNe)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 7. 11. – 20 hodin
Bach, Dvořák, Liszt, Gershwin
Prague Brass Ensemble,
From Baroque to Jazz,
A. Bárta - varhany
* 8. 11. – 17 hodin
Bach, Händel, Purcell
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 9. 11. – 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová – soprán,
B. Rabas - varhany
* 10. 11. - 17 hodin
Bach, Telemann, Händel
M. Šestáková – varhany,
V. Kozderka - trubka
* 11. 11. - 20 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi,
Händel
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 12. 11. - 17 hodin
Bach, Händel, Mozart
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl - viola
* 12. 11. - 20 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi,
Händel
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 13. 11. - 17 hodin
Mozart, Beethoven, Bizet
PRAGUE WIND QUINTET

z eKumeny
RESTAuROVANá SOCHA JANA ŽIŽKy Z
JE V PRAZE OPěT NA SVéM MíSTě

TROCNOVA

Od dubna 2010 do letošního září probíhala celková rekonstrukce vítkovského
bronzového pomníku Jana Žižky. Nyní restaurátoři své dílo dokončili a u příležitosti 2. výročí otevření rekonstruovaného Národního památníku na Vítkově
bylo 24. října 2011 slavnostně znovu symbolicky odhaleno a po tři dny speciálně osvětleno, tak aby se krásou sochy mohli těšit lidé z celé Prahy.
„Jde o symbol, se kterým si historie také pohrála. Prvorepubliková idea pomníku vzala při jeho dokončení v padesátých letech minulého století pochopitelně
za své a stín propagandy komunistického režimu si tento monument nesl dlouhou dobu. Já bych při jeho obnově chtěl vyzdvihnout hlavně skutečnost, že
socha byla od počátku koncipována jako vítězná, což je v českých zemích poměrně vzácný, ale o to sympatičtější jev,“ říká ministr kultury Jiří Besser.
„Socha Jana Žižky z Trocnova je významným uměleckým dílem, jedním ze
symbolů našich dějin a nedílnou součástí Národního památníku na Vítkově.
Oprava byla pro Národní muzeum velice náročným úkolem a její znovuodhalení a několikadenní speciální nasvícení nemá pouze zdůraznit krásu tohoto
sochařského díla, ale též upozornit veřejnost na významné momenty našich
dějin i na to, jak je pro současnost důležité nezapomínat na naši historii, národní symboly a významné osobnosti,“ říká ke znovuodhalení sochy generální
ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Historie sochy začala v roce 1882, kdy byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. Během jeho existence bylo vytvořeno bezpočet návrhů, ale
žádný z nich nebyl realizován. Teprve v roce 1931 byl k práci na pomníku vyzván zkušený sochař, profesor Akademie výtvarných umění Bohumil Kafka.
Autor pojal dílo zcela realisticky jako jezdecký pomník, kde statný kůň stojící
na všech čtyřech nohách nese vzpřímenou postavu vojevůdce oděného do středověké kroužkové zbroje, třímající v pozvednuté pravé ruce palcát.
Na jezdecké soše pracoval Kafka od roku 1931. Krátce po dokončení sádrového modelu budoucího pomníku v roce 1942 umírá. Bronzová socha byla odlita
až po druhé světové válce v roce 1946 v Maškově slévárenské dílně v Praze Karlíně. Slavnostně byl pomník odhalen 14. července 1950 v den 530. výročí
vítězství husitů a Pražanů nad mnohonásobnou přesilou křižáckých vojsk na
Vítkově. Svými úctyhodnými parametry - výškou 9 m, délkou 9,6 m, šířkou
5 m a váhou 16,5 t patří mezi největší svého druhu na světě. V roce 1999 byl
historický a umělecký význam sochy spolu s Památníkem zhodnocen jejich
zařazením mezi národní kulturní památky.
V roce 2000 byla Žižkova socha a objekt Národního památníku na Vítkově převedeny do správy Národního muzea. Je jedním z jeho nejvýznamnějších objektů a zájemci jej mohou navštívit v rámci projektu Národní muzeum není jen
jedna budova.
podle tiskové zprávy
Ministerstva kultury České republiky

MuZEuM KŘESťANSKéHO uMěNí V BOMBAJI
V milionovém indickém městě Bombaji ovlivněném hinduismem, kde křesťanská menšina bydlí jen v některých čtvrtích, bylo otevřeno muzeum křesťanského umění. Je umístěno na území kněžského semináře a na dvou tisících čtverečních metrů dává návštěvníkům možnost zhlédnout kolem 150 předmětů kulturních dějin indického subkontinentu, mezi nimi oltářní obrazy, sochy a bohoslužebná roucha. Je zde možno vidět také filmy o indickém křesťanském
umění. Podle vedoucího muzea chce muzeum takto upozornit na staré nábožensky orientované dědictví.

NADěJE PRO MAlé DěTI
Denně umírá na světě 21 tisíc dětí mladších pěti let. Navzdory této strašlivé skutečnosti vidí v této oblasti Organizace spojených národů pro pomoc dětem pozitivní vývoj. Dětská úmrtnost klesla v posledních dvou desetiletích o jednu třetinu. V roce 1990 zemřelo víc než 12 milionů dětí, v roce 2010 to bylo „jen“ 7,6
milionu.

ZáKAZ

MODlITEB NA ulICíCH

Francouzské ministerstvo vnitra zakázalo islámským obcím v Nizze, Marseille
a Paříži využívat ulice před mešitami k pátečním modlitbám. Odůvodňuje to
tím, že modlitby na ulici odporují principu laicity, tj. přísného oddělení státu a
náboženství, jak vysvětlil příslušný ministr.

NáVRAT NIKIHO lAuDy

DO CíRKVE

Ve svých 62 letech vzal někdejší známý závodník Formule 1 zase ostrou zatáčku. Po mnoha letech od svého výstupu z Církve římskokatolické se do ní opět
vrátil. Podnětem k tomu byl křest jeho dvouletých dvojčat. Po řadě rozhovorů
se svou ženou projevil Lauda přání, aby jeho děti stály pod ochranou víry, tak
jako vyrůstal on. Navzdory návratu do církve je Lauda stále velmi kritický
k tomu, jak se ve Vatikánu uvažuje a jedná.
Z týdeníku Christ in der Gegenwart
přeložil Z.S.
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