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v Březnu slaví Jednota BRatRská dvoJí významné výRočí
V březnu oslavuje Jednota bratrská
dvě významná jubilea - před 555 lety
byla v Kunvaldu v Domku na Sboru
založena tato nová církev a 28. března se před 420 lety narodil Jan Amos
Komenský, poslední biskup Jednoty
bratrské před odchodem do emigrace,
který je však v našich poměrech vnímán víc jako “učitel národů” než jako
duchovní a věřící člověk. Výročí
narození se slaví jako den učitelů, ve
školách visívají jeho portréty, učí se o
něm... Málokdo však dostatečně vnímá jeho pedagogické zásady a většina
lidí je (bez přehánění) vůbec nezná.
Kdo například ví, že výchova dítěte
má podle něj tři hlavní cíle?
* poznat sebe a svět – vzdělání ve
vědách, uměních a řemeslech
* ovládnout sebe – výchova mravní
* povznést se k Bohu – výchova náboženská
Moc se nemluví o tom, jak dělil děti
podle nadání:
* bystré, dělají radost
* bystré, líné
* bystré, vzpurné
* s nedostatkem bystré mysli
* s nedostatkem bystré mysli, líné
* s nedostatkem bystré mysli, vzpurné
Pedagogové by si zcela jistě měli zopakovat jeho zásady při výuce:
* zásada názornosti – přímá žákova
zkušenost
* zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit
soustavný vzdělávací režim
* zásada aktivnosti – žáci by měli své
poznatky získávat vlastní zkušeností,
využívat je v praxi
* zásada trvalosti – je třeba soustavně
učivo opakovat
* zásada přiměřenosti – učitel by měl

dopis

vycházet z věkových a individuálních
schopností dětí
Mnohé lidi by určitě zarazilo, že Jan
Amos Komenský kladl velký důraz
na význam kázně. Odmítal sice tělesné tresty za neznalosti, ale za porušení kázně je v určitých případech připouštěl.
Jeho životopis je dostatečně známý,
ale některé podrobnosti mohly možná
našim čtenářům uniknout. Například
není dodnes známo, kde se J. A. Komenský narodil. Jako pravděpodobná
místa se uvádějí Uherský Brod (jak je
uvedeno v Naardenu na náhrobní desce) nebo Nivnice (Komenský v některých dokumentech připojoval k podpisu Nivnický, Nivanus, Nivnicensis). Občas se zmiňuje i Komňa (z čehož by mohlo vzniknout příjmení Komenský, Comenius), odkud pocházela otcova rodina. I když je známo, že
poslední léta života prožil J. A. Komenský v Amsterodamu, málokdo ví,
že bydlel v jedné z nejlepších ulic ve
městě a že mu zde byl společníkem
například Rembrandt van Rijn a se
zhoršujícím se zdravím také čím dál
častěji lékař Nicolaes (Mikuláš) Tulp
(můžeme ho najít na Rembrandtově
Anatomii dr. Tulpa). Známý Rembrandtův obraz Starý muž je pravděpodobně jedním z posledních portrétů
Komenského, který zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, ale pohřben je v nizozemském Naardenu.
Jednota bratrská slaví své jubileum
rozdělená, když část jejích členů a
duchovních vzala pod svá křídla Českobratrská církev evangelická a zřídila pro ně ochranovský seniorát. Tato
smutná skutečnost by “učitele národů” a mírotvorce Jana Amose Komenského rozhodně nenadchla.
(noe)

Komenský jako biskup - čtvrtý skleněný panel v mauzoleu muzea J. A. Komenského v Naardenu (foto: Ondřej Žváček)

Radostná víRa FRantiška Božovského
Ač se nám to zdá téměř neuvěřitelné,
připomínáme si v těchto dnech nedožité 100. výročí narození bratra faráře
Františka Božovského.
Maminka Marie ho na svět přivedla 25.
března 1912 v jihočeských Dobřejovicích, kde také navštěvoval obecnou
školu. Otce nepoznal, a tak mu jej nahrazoval děd Josef, který vnuka rovněž
podporoval při studiích na Jirsíkově
státním gymnáziu v Českých Budějo-

členům cíRkve

V Pánu milé sestry a milí bratří,
v poslední době zaznamenáváme nejrůznější debaty o snižujícím se počtu
členů naší církve. Aktuální poplach
vyvolalo zejména nedávno provedené
sčítání lidu a následné zveřejnění pro
nás nepříznivých výsledků.
Přiznám se, že já osobně jsem nebyl
vůbec zaskočen. Kdo se delší dobu
poctivě dívá kolem sebe, musí tuto
tendenci zaznamenávat. Takzvaně
„lidovým církvím“ prostě odzvonilo.
Když se zamýšlím nad kořeny problému úbytku (nejen) členů naší církve, nedomnívám se, že by to bylo
tím, že jsou současní lidé duchovně
hlušší než minulé generace. Mám
širokou zkušenost, že spirituální
otázku svého bytí řeší prakticky
každý. Pouze slovník pojmů se časem v populaci nutně obměňuje.
Dnešní člověk možná zdánlivě nehledá Boha, ale podvědomě hledá
sám sebe, nějaké své spirituální vymezení. Vezměme v potaz například

obrovský rozmach esoteriky. Co lidí
navštěvuje kartářky, astroložky, numeroložky, nejrůznější léčitele a
bohužel někteří se tyto nauky ještě
navíc snaží skloubit s křesťanstvím,
čímž vzniká obrovská duchovní hereze. Teď tedy ale k jádru problému:
„Dokážeme se jako křesťané současnému člověku přiblížit, najít s ním
společnou řeč a srozumitelně mu
ukázat nejen na existenci skutečného,
živého Boha, ale i na nutnou potřebu
osobního Krista?“
Tato otázka vyvolává mnoho dalších
otázek a mnoho námětů k řešení. Budu rád, pokud někteří na tento můj
článek zareagujete a vznikne zde
plodná diskuse třeba na téma: „Jak
oslovit dnešního člověka evangeliem“.
Dovolte mi nyní, abych začal jako
první a abych se s vámi podělil o několik praktických postupů, které
z mé dosavadní pastorační zkušenosti, zdá se, fungují.
První a naprosto nejdůležitější věcí je

uvědomit si, že co nestavíme z oddané víry, vroucné modlitby a láskyplného naslouchání Bohu Otci, to se
časem zboří jako domeček z karet.
Proto je nutné se před jakoukoli misií
či evangelizací mnoho a mnoho upřímně modlit, hledat Boží vůli. Nesmíme stavět primárně na svých
osobních vlohách, vzdělání a dovednostech, ale na hledání Boží vůle a na
rozpoznávání Božího vedení. Teprve
potom se můžeme pustit do vlastního
šíření evangelia a věřte mi, že lidé tuto dobrou zprávu slyšet potřebují!
Osobně se mi osvědčila přímá aktivita v rozhovoru s druhým člověkem.
Nebát se začít s ním (citlivě) mluvit o
Bohu a duchovních věcech obecně.
Budeme-li pouze vyčkávat, až nás
někdo sám osloví, bude to většinou
čekání marné.
Pán Ježíš také neseděl ve své dílně a
nečekal, až za ním někdo přijde, ale
aktivně vyšel se svojí službou mezi
lidi. Podobně poté jednali i apoštoloDokončení na str. 3

vicích, kde mladý František v červnu
1932 úspěšně složil maturitní zkoušku.
Často později vzpomínal, jak si musel
nevyspalý – s maminkou bydleli u dědy Josefa, který kromě malého hospodářství provozoval i hospodu, v níž na
lavici u kamen František přespával –
v zimě cestou do školy prošlapávat hlubokým sněhem cestu na vlak.
Po skončení gymnazijních studií byl
František nucen začít uvažovat o svém
budoucím povolání a rozhodl se stát
učitelem. Jak uvádí zpráva řídícího učitele Karla Skály, od září 1932 půl roku
velmi horlivě hospitoval na IV. obecné
škole v Českých Budějovicích a 20. září 1933 vykonal doplňovací maturitu
na Státním československém koedukačním učitelském ústavu v Českých
Budějovicích. Volné místo pro mladého absolventa se však nenašlo, ač František žádal rovněž na Slovensku a dokonce i u Zemského úřadu v dalekém
Užhorodě. Později, když už sloužil jako jáhen, obdržel během dvou let hned
patnáct nabídek na místo výpomocného učitele, ale to již nedokázal a nechtěl
duchovenskou dráhu v církvi opustit.
V obtížné životní situaci Františkovi
pomohl farář z Hluboké nad Vltavou
Miloš Našinec, který mu doporučil,
aby si zažádal o místo učitele československého náboženství. František v té
době již dobře znal prostředí naší církve, se kterým ho seznamoval řídící učitel Bedřich Vošahlík, jenž v Dobřejovicích a okolí burcoval lidi pro vstup
do nové církve. Na československé
bohoslužby František – stále ještě jako
římský katolík – docházel na Hlubokou, kde ho pro budoucí službu v círk-

vi upoutal usměvavý duchovní JUDr.
František Brož. V listopadu 1933 tedy
František přestoupil. Po soukromém
studiu církevní věrouky a mravouky,
v němž mu vydatně pomáhal právě M.
Našinec, složil u diecézního tajemníka
Jana Lomoze jáhenské zkoušky a 22.
dubna 1934 byl v pražském karlínském
sboru patriarchou dr. Gustavem Adolfem Procházkou vysvěcen na jáhna.
Dne 10. května nastoupil Fr. Božovský
jako učitel náboženství a jáhen do své
první náboženské obce v Kasejovicích.
Náboženství vyučoval v blatenském
školním okrese (Kasejovice, Kotouň,
Řesanice, Předmíř, Smolivec, Dožice,
Kvášňovice a Bezděkov) a částečně i
na Nepomucku. K tomu střídavě s farářem sloužil v kasejovickém sboru bohoslužby, rovněž konal křty a pohřební
rozloučení. Za to mu od ústřední rady
měsíčně náleželo 400 Kč a peněžitá
odměna od škol (remunerace). V Kasejovicích působil do konce července
1935. Během této doby zde poznal
několik našich duchovních, z nichž
nejvíce vzpomínal na obětavého zakladatele naší církve ve Lnářích a dalekém
okolí, bývalého bosého augustiniána,
bratra faráře Adolfa Arnošta a píseckého faráře Jaroslava Bosáka. Seznámil
se zde i se svojí první ženou Marií, rozenou Štěpánkovou. V Kasejovicích s
ním začala společnou pouť po náboženských obcích i jeho maminka Marie, kterou těžká služba na dobřejovickém hospodářství již notně zmáhala.
V srpnu 1935 byl František přeložen na
tři měsíce do Písku, kde se nejen sblížil
s bratrem farářem J. Bosákem, ale poPokračování na str. 3
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křest v Roztokách
Koncem února mi kladl můj vnuk Honza několikrát na
srdce, abych určitě nikam nejela a nic nepodnikala v neděli 4. března, protože už jsem zadaná.
A to se podívejme, jak? "Přijmu křest spolu s tvou pravnučkou u nás ve sboru v Roztokách, tak přece nemůžeš chybět!" To tedy ne, ujistila jsem ho na výsost potěšena tou zprávou a zvědavě se zeptala, má-li už také
kmotry. Všechno prý je “olrajt” a že to bude "hustý".
Viděno jeho vnímáním světa to "husté" bylo; kromě rodiny, kmotrů Jana Jacoby a Marie Šlancarové přišli i jejich
přátelé a známí, možná, aby spatřili Jana Jacobu, starostu Roztok, i v jiné funkci. Honza byl pokřtěn jménem
Prokop (jeho vzorem je Prokop Holý), Terezka je pokřtěna Marie. Po obřadu přešla celá společnost do
Komunitního centra sboru, kde bylo pohoštění i co si prohlížet, neb tam jsou vystaveny drobné práce dílen. Dost
dlouho tu bylo pěkně rušno, než se účastníci vydali na
další cestu, a sice do domu křtěncových rodičů, k dědečkovi a babičce, kteří připravili na uvítanou novokřtěnců a jejich přátel mísy dobrot a sklenky k přípitkům. Všichni vespolek se postarali o to, že dobrá, družná zábava, započatá ve sboru, tady pokračovala až do
samého večera. Terezku Marii už musela její maminka
Gábina uložit, ale Jan Prokop se tak rozveselil, že by byl
chtěl slavit do bílého dne. Inu - měl to "hustý!"
V loňském roce pokřtila sestra farářka Kučerová devět
nových členů církve, a to dětí i dospělých a pro letošní
přijetí svátosti křtu připravuje další zájemce. Z toho
můžeme mít upřímnou radost.
Náboženská obec v Roztokách je vůbec velmi aktivní;
spolupracuje s veřejnou správou na různých akcích
Roztokám prospěšných a když pak rok co rok na Květnou
neděli po bohoslužbách otevře na farské zahradě sestra
farářka Velikonoční jarmark s vernisáží výrobků dětí
místních škol i dospělých tvůrčích jedinců, brouzdá
zahradou 400 až 500 lidí.
Iva Gottliebová

48

uzdravení setníkova sluhy
Pokračování z minulého čísla
Podle rabínů „hříšníci v Gehenně budou přikryti temnotou“. Pro Žida to
byla neobvyklá a otřesná věc, že pohan, u kterého očekávali, že bude absolutně vyloučen, má být hostem na
mesiášském banketu, a Žid, u něhož
očekávali, že bude uvítán s otevřenou
náručí, bude vyloučen a skončí v temnotě. Tak se měli Židé naučit, že průvodním listem do nebeské blaženosti
není příslušnost k nějakému národu,
ale že je to víra. Žid byl přesvědčen,
že náleží k vyvolenému národu a už
proto, že je Žid, bude Bohu drahý. Žid
náležel k Božímu „herrenvolku“ a to
stačilo, aby automaticky získal spásu.
Ježíš naproti tomu učil, že jediná aristokracie v království Božím je aristokracie víry. Ježíš Kristus není majetkem jedné lidské rasy; on náleží každému člověku v každé rase, pokud je
v jeho srdci víra.

MoC,

PRo KTeRou NeexISTuJe VZDáleNoST

A tak Ježíš řekl slovo a setníkův sluha
byl na dálku uzdraven. Není to tak
dlouho, co tato událost představovala
zázrak, nad nímž byla většina lidí
ohromena. Není tak nesnadné představit si Ježíše, když je s nemocným
v přímém kontaktu. Ale představit si
Ježíše, jak uzdravuje na dálku pouhým slovem člověka, kterého nikdy
neviděl a kterého se nikdy nedotkl – to
se zdálo věcí neuvěřitelnou. Ale je
zvláštní, že i věda dochází ke zjištění,

mt 8,5-13; l 7,1-10

že opravdu existují síly, které pracují
zvláštním způsobem, který je dosud
tajemný, ale který se nedá popřít. Zas
a znova jsou lidé konfrontováni s mocí, která nepůsobí běžným kontaktem,
běžnou cestou a běžným řečištěm.
Jedním z klasických příkladů je zkušenost ze života Emanuela Swedenborga. Roku 1759 byl Swedenborg
v Gotenborgu. Popisoval oheň, ke kterému došlo ve Stockholmu v dálce
300 mil. Podal o tom ohni zprávu
místním úřadům. Řekl jim, kdy oheň
vypukl, kde vypukl, jméno majitele
domu a kdy byl oheň uhašen. Následné pátrání potvrdilo správnost jeho
údajů v každém detailu. Povědomí o
té události se ke Swedenborgovi dostalo cestou, která dosud lidem známá
nebyla.
W. B. Yeats, slavný irský básník, měl
podobnou zkušenost. Pro určité věci
měl určité symboly a s nimi experimentoval, ani ne tak vědecky jako spíš
ve všedním životě, a to přenosem
těchto symbolů jiným lidem prostřednictvím pouhé síly myšlenky. Měl
strýce ve Sligu, který na žádný pád
nebyl mystik nebo pobožnůstkář či
člověk duchovní. Tohoto strýce navštěvoval každé léto. „Jsou tam vysoké
pískovcové kopce a nízké útesy a já
jsem si zvykl chodit podél mořského
břehu, zatímco on se procházel po útesech pískovcových kopců. Já – aniž
bych co říkal – jsem si představoval
určitý symbol a strýc se snažil vnímat
a vypozorovat, co procházelo před

pátá neděle postní - Judica
Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi
vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem
záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože.

ŽAlM 43,1–2

První čtení: Jeremjáš 31,31–34
Tužby:
2. Abychom v obecenství lidu Božího zůstávali, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom na cestě do království nebeského vytrvali, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem
Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že se k nám skláníš a přijímáš naše
modlitby. Posiluj nás, abychom vydávali dobré ovoce! Osviť nás, Bože,
svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Židům 5,5–10
Evangelium: Jan 12,20–33
Verše k obětování: Žalm 143,9–11
Verš k požehnání: Jan 12,26
Modlitba k požehnání:
Milostivý Bože, nejen, že jsi nám dovolil zasednout kolem tvého stolu, ale
navíc jsi nás nasytil chlebem života. Prosíme tě, přiveď všechny lidi k obrácení a následování tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

zrakem mé mysli a v krátké době se
prakticky nikdy nespletl v odhadu
mého vidění. Yeats také vypravuje o
tom, co se stalo na jedné londýnské
večerní párty, kde byli všichni hosté
blízkými přáteli. „Napsal jsem na
kousek papíru: ´Do pěti minut bude
York Powell mluvit o hořícím domě´,
vstrčil jsem papír pod talíř svého souseda a představoval jsem si svůj symbol ohně a mlčky jsem čekal. Powell
posouval hovor od tématu k tématu a
v pěti minutách začal popisovat
oheň, který kdysi viděl jako mladík.“
Takové věci lidé vždycky uváděli. Ve
20. století začal dr. J. B. Rhine vědecké pokusy, které nazval „mimosmyslové vnímání“ (Extra-Sensory Perception). Jde o fenomén, který byl tak
často diskutován, že se pro něj vžila
zkratka ESP. Dr. Rhine provedl na
Duke University v Americe tisíce pokusů, které dokazují, že si lidé mohou
uvědomovat věci také pomocí jiných
prostředků než smyslových. Například používal balíček 25 karet označených určitými symboly a pokusné
osoby (kterými byli studenti) měly
jmenovat rozdávané karty, aniž by je
viděly. Student Hubert Pearce při
prvních pěti tisících testech určil
správně z 25 karet 10 karet, ačkoli se
očekávalo, že podle zákona náhody
určí jen 4. Jednou při zvláštní koncentraci určil správně všech 25.
Zkrácený překlad: Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad písmem

poJď za mnou...

z kazatelského plánu

Vhodné písně: 68, 163

uzdRavování

Předvelikonoční zamyšlení nás přivádí do Jeruzaléma, do jeho atmosféry,
kdy na velikonoční svátky přicházelo
mnoho lidí z nejrůznějších částí světa.
Přicházejí i poutníci z Řecka a snaží se
prostřednictvím učedníků Filipa a Ondřeje proniknout k Ježíši, který byl
krátce po svém slavnostním vjezdu do
Jeruzaléma obklopen mnoha lidmi.
V evangeliu čteme, že Ježíš odpovídá
na otázky poutníků, ale zároveň mluví
k přihlížejícím a hlavně ke svým
učedníkům. V jednoduchých obrazech ze života předává poselství, aby
porozuměli jeho poslání. Mluví o rozhodující hodině Syna člověka. Mluví
o své smrti, mluví o zrnu, které se
vydává, aby zajistilo život pro mnohé.
Mluví o skutečné službě, o bezmezném a skutečném následování v životě i ve smrti.
Ježíš předává, dokud je čas, jak zásadní je pravdivé pochopení, následování
a naplnění Boží vůle. Aby pochopili
jeho mimořádný úkol a poslání a s tím
i svůj budoucí úděl. Aby viděli přicházející události v logice Božího plánu,
aby se dívali pohledem věčnosti, že je
tak předem stanoveno. Pán Ježíš předpovídá své utrpení a nechce zdůrazňovat smutek své duše. Naopak prosí
v modlitbě Otce, aby se projevila Boží
sláva, aby v jeho oběti bylo oslaveno
svaté Boží jméno. Na druhé straně
učedníci, které Ježíš už dlouho připra-

voval na svůj odchod, nechtějí rozumět. Kdyby jen poslouchali, co jim
opravdu říká, usnadnili by sobě i Pánu
Ježíši projití dalšími událostmi.
Pán Ježíš bude v dalších dnech potřebovat všechnu vnitřní sílu, aby v plnosti dovršil své poslání. Potřeboval
učedníky ke spolupráci, ne aby i v nejtěžších chvílích svého života ještě
zmáhal jejich nepochopení a zmatky.
Ježíš vidí svět z věčnosti, jeho učedníci jsou stále v zajetí svých představ a
tužeb, v zajetí dojmů ze slavnostního
vjezdu a těžce závislí na hodnocení
světa a lidí. Nesprávně vyhodnocují
důvody, proč přišli do Jeruzaléma.
Jeho nejbližší spolupracovníci právě
teď nepřipouštějí jinou než, z lidského pohledu, vítěznou verzi Ježíšova
příběhu. Jsou nám tak podobni ve
vyhodnocování života i událostí, které
nás zasahují, kdy se díváme pouze
svým pohledem, který pomíjí. Názory
se mění, vyvíjejí. Co zůstává a z čeho
nejpozději jednou ve věčnosti budeme
vydávat počet, je otázka, jak dobře
jsme poznávali a následovali Ježíše
Krista. „Kde jsem já, tam bude i můj
služebník,“ říká Pán. Měli bychom
milovat sebe a svůj život v tom smyslu, že ho nepromarníme ve svévoli, ale
budeme horliví ve službě. „Já a můj
dům budeme sloužit Hospodinu,“
vyznal už kdysi dávno Jozue před
svým lidem. Jak Pán chce, jaká je jeho
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vůle s námi, kde nás potřebuje.
Ostatní z pohledu věčnosti nemá velkou cenu. Co vítězí a je věčné, určitě
není naše přečasté volání: „Otče
zachraň nás,“ ale modlitba Páně:
„Otče, oslav své jméno.“ Kdy ve víře
poznáme, že nežijeme sami sobě, a
přestaneme toužit, aby bylo oslavováno naše jméno a výrony naší mysli.
Naopak děkujme, že známe jeho
slovo, že patříme k lidu smlouvy,
který má zákon Boží zapsaný v srdci,
a jsme tedy ve službách Páně. Je to
výsada, je to dar! Modleme se spolu
s Pánem: „Oslav své jméno! V našich
životech, v dobrých slovech i skutcích, oslav se v našich zkouškách, ať
projdeme po Ježíšově příkladu, k tvé
cti a slávě. Amen.
Růžena Adamová
Svatý Bože,
pomoz nám vidět
pohledem tvé věčnosti.
Ať poslušně jdeme
s tvým Synem cestami
života, zkouškami i radostí.
Ať je vše spojeno
tvou láskou
a zakotveno
v tvém nekonečném
plánu stvoření.
Amen.
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Radostná víRa FRantiška Božovského
Pokračování ze str. 1
znal i po všech stránkách (náboženské, kulturní i sociální)
rozvinutou obec. Koncem října 1935 byl vzhledem ke svým
neutěšeným majetkovým poměrům bezplatně přijat do
bohoslovecké koleje a v témže roce nastoupil na Husovu
československou evangelickou bohosloveckou fakultu
(HBF) v Praze. Studia a život v koleji pak střídal se službou
v náboženských obcích (v letech 1936 a 1937 opakovaně
působil v Netvořicích u Benešova, v září 1937 navíc po dobu
konání bohosloveckých zkoušek zastupoval Miroslava
Hlavničku v Klatovech). Během návratů na fakultu se věnoval studiu a konal zkoušky. Ducha Kristova mu pomáhali
objevovat zejména profesoři dr. František Kovář a dr. Alois
Spisar. Odevzdáním písemné práce na téma Česká katolická
moderna a Církev československá Fr. Božovský úspěšně
složil ve dnech 23.–24. února 1937 první státní zkoušku, druhou vykonal již jako vysvěcený kněz 21.–24. února 1939.
Před zkušební komisí tehdy zpaměti kázal na text z Je-remjáše: „Hle, přivedu na tebe postrach, je výrok Panovníka,
Hospodina zástupů, ze všech stran kolem tebe. Budete rozehnáni každý zvlášť. A nebude nikoho, kdo by shromáždil
vyplašené.“ (Jr 49, 5) To už působil v Březnici, kam nastoupil 1. února 1938 po bratru Josefu Kracíkovi.
V Březnici poznal bratr farář prof. Františka Kalouse, který
obec dlouho administroval a zajížděl sem občas konat bohoslužby. Náboženská obec nebyla početná, ale zato velmi
živá. Právě v roce Františkova příchodu tak byl za přítomnosti druhého patriarchy G. A. Procházky slavnostně otevřen
(18. září 1938) nový Husův sbor. Obětavostí a horlivostí
březnických věřících bylo během deseti let nashromážděno
75 000 Kč a s tímto obnosem se stavební odbor pustil v září
1937 do budování sboru. Základní kámen byl položen 26.
září 1937 a podobně jako v okolních obcích byla typicky
funkcionalistická stavba s kalichem na věži za rekordně krátkou dobu jednoho roku dokončena.
Dne 28. září 1938 přijal Fr. Božovský v pražském staroměstském chrámu kněžské svěcení, takže od 1. října 1938
byl v Březnici jmenován zástupcem faráře. První farářská
štace mu v rodinném životě i v církevní službě přinesla chvíle radosti i smutku. Poté, co získal povolení od diecézní rady
– jak z dnešního pohledu úsměvné a zároveň hodné zamyšlení – uzavřel 30. července 1939 se švadlenou Marií, rozenou Štěpánkovou svátost manželství. Novomanžele nemohl
oddávat nikdo jiný nežli prof. Fr. Kalous. Dne 6. března 1943
se manželům Božovským narodila dcera Jana. Žel manželka Marie 2. září 1945 po těžké srdeční chorobě zemřela.
V březnickém sboru se s ní rozloučil vodňanský farář
František Fousek, obřad v pražském krematoriu vedl prof.
Fr. Kalous. Bratr farář zůstal s dcerou sám, oporou se mu
nejen v této těžké chvíli stala maminka Marie.
Doba okupace byla pro naše duchovní i laiky prubířským
kamenem jejich víry. Mnozí z nich se podíleli na rezistenci
proti nacistickému zlu v řadách domácího i zahraničního
odboje. Účast v hnutí odporu byla věcí jejich osobního svědomí, jejich rozhodnutí se pro následování Ježíše Krista.
Mezi ty duchovní, kteří z kazatelen povzbuzovali věřící slovem Božím, patřil i farář Božovský. Ač v nelehké době,
zaznívaly z jeho úst slova plná naděje a lásky: „Je to opravdu nápadné, jak se velikonoční svátky podobají lidskému
vezdejšímu životu. Kolik hor Olivetských stojí v našich životech, kolikrát i my prožíváme okamžiky největší hrůzy a
duševního napětí, kdy vidíme, jak se boří všechny naše ušlechtilé snahy a touhy zásahem zrádce, a kdy není divu, že tak
mnohý z našich bližních jde z tohoto duševního zápasu přímo
na Golgotu svého života, aby na ní obětoval i svůj život. Štěstí však, že za Golgotou život ještě pokračuje. Nač by byly
všechny ty starosti o poctivý život, nač by byly všechny ty
mravní zákony, když by je mohl někdo porušit a mnohdy
dosáhnout i vítězství proti spravedlnosti poctivých. Jak dobře
by na tom byli mocní tohoto světa, když by tělesnou smrtí
končil život vůbec a pro všechny stejně! Není však tomu tak.
V každém člověku dřímá ‚Božský prvek‘ a ten nezaniká
nikdy, ani když tělo zvadne a zemře, neboť tento ‚Božský
prvek‘ v nás je věčný. Jest už projevem Boží prozřetelnosti
zákon, že tělesná smrt člověka je základem nového života
věčného, podle toho, jak kdo probudil jiskru Božství ve svém
nitru, jak kdo žil, co dělal a oč usiloval.“ Březnická náboženská obec rovněž po celou dobu okupace ukrývala ve
svém sboru oltářní obraz z Němci zabraných Netvořic, hrálo
se divadlo, při náboženské obci působil pěvecký sbor a sociální odbor, společně s mirovickým farářem Josefem
Babickým vydával Fr. Božovský od roku 1939 Věstník, vedl
Jednotu mládeže, na řadě obecných i měšťanských škol vyučoval náboženství. Když v květnu 1945 přes město a jeho

okolí ustupovala německá vojska a jednotky Ruské osvobozenecké armády do amerického zajetí, došlo při bojích
k poškození sboru a v jeho okolí k zabití čtrnácti osob, které
byly následně uloženy ve sboru. Bratr farář pak několika rodinám vyřizoval jejich poslední vzkazy před smrtí.
Z mnohých přátelství, která Fr. Božovský během svého
působení v náboženské obci navázal, bych vzpomněl alespoň jeho celoživotní přátelství s knihařem Františkem Krausem, který patřil k nejhorlivějším věřícím v Březnici. Bratr
farář křtil jeho ženu Olgu (pocházela z USA) i oba jeho syny.
Po válce Krausovi legálně vycestovali do USA a bratr
František zde patřil opět k nejhorlivějším stoupencům naší
církve. V poslední americké náboženské obci sv. Cyrila a
Metoděje v Newarku působil jako jakýsi laický vikář a i přes
těžkosti, způsobené nástupem komunistického režimu
v Československu, se snažil udržovat kontakty s domovskou
církví. Až do roku 1992, kdy si Fr. Krause Pán povolal do své
náruče, neustával v písemné korespondenci s Fr. Božovským
a jeho rodinou. V červnu 1967 se mu dokonce podařilo zavítat do Československa. Kromě návštěvy Březnice a Příbrami
se oba Františkové společně zúčastnili i pamětních bohoslužeb ve Škodějově.
V roce 1946 se prvofarář a obětavý zakladatel příbramské
náboženské obce prof. František Kalous rozhodl přestěhovat
do Sokolova a za svého nástupce si vybral právě Fr.
Božovského. Své vůbec první bohoslužby v příbramském
sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra uvedl 20. října 1946 bratr
farář slovy: „Moji milí bratři a sestry! Dnes poprvé mohu
Vás tak oslovovat a činím to s upřímnou radostí. Mým přáním, tužbou a úsilím bude, abyste v mých slovech slýchali
slovo Boží čisté, a abyste moje konání spatřovali takovým,
jaké by si je přál mít sám Bůh.“
Do Příbrami bratr farář nejprve dojížděl z Březnice, v srpnu
1947 se sem i s rodinou přestěhoval a žil zde na faře
v Prokopské ulici až do svého oslavení v listopadu 2003.
Celou tu dobu po jeho boku věrně stála jeho druhá žena
Věra. Seznámili se v Písku. Osud tomu chtěl a při poválečné
mikulášské zábavě usedla sličná modistka a modelářka klobouků Věra, tehdy ještě Valentová, právě vedle faráře Fr.
Božovského. Dne 30. března 1947 se v píseckém Husově
sboru konala svatba. Ještě před tím se však mladá Věra vydala na bohoslužby do Mirovic, které sloužil právě její nastávající. Bratr farář ji okouzlil a jak sama vždy připomíná, zážitek z bohoslužeb byl natolik silný, že již nepochybovala o
správnosti své volby. A jaká to byla mezi manžely
Božovskými láska, to příznačně připomněl bratr farář
v jedné ze svých četných promluv: „Láska jim byla rostoucím zájmem o druhého. Milovat pro oba znamenalo stále si
více vážit toho druhého a obdivovat ho. Jejich láska stále
přejímala větší odpovědnost za toho druhého. Dbala citů,
Dokončení na str. 4

dopis členům
Dokončení ze str. 1
vé a další učedníci a následovníci „té cesty“
– tedy vidíme, nic statického. Toto osobní
nasazení ovšem nese jistá rizika, která se
nesmíme bát podstoupit, budeme-li chtít být
Pánu dobrými služebníky na jeho žni.
Mnozí lidé nás možná budou považovat za
podivíny, sektáře či blázny. Jenže není snad
psáno, že: „Bláznovství Boží je moudřejší
než lidé a slabost Boží je silnější než lidé“?
Toto je prostě úděl křesťanů. Ale moje zkušenost mi dává za pravdu, že když se nebojím, svěřím vše Bohu, rozšiřují se počty lidí,
se kterými mohu pastoračně pracovat.
Abych nezůstal u pouhé teorie, uvedu ilustrativní příběh ze své praxe. Jak asi někteří
víte, pracuji jako zdravotní bratr na psychiatrickém oddělení. Když přijímáme nové
pacienty, vyplňujeme tzv. „ošetřovatelskou
příjmovou anamnézu“. Jednou z otázek,
která je, snad nešťastnou náhodou, zařazena
mezi otázku o vyprazdňování stolice a
vyprazdňování moči, je, jestli je přijímaný
člověk nějakého náboženského vyznání.
Jednou jsem přijímal paní středního věku,
která trpěla depresivní poruchou. Když jsem
se jí zeptal, jestli je nějakého náboženského
vyznání, vcelku striktně odpověděla, že
není. Empaticky jsem se na ni pousmál a

Bratr farář František Božovský s dětmi v roce 1969

pietní vzpomínka v kutné hoře
V pátek 9. března jsme se shromáždili v prostorách zahrady našeho kutnohorského Husova sboru, někdejší židovské synagogy, abychom v pietním ztišení
uctili památku na oběti děsivého holocaustu, oběti, jimiž před sedmdesáti lety
byli naši židovští spoluobčané, bratři a sestry ve víře, naději a lásce. Ano, ti,
z nichž mnozí v síle své víry budovali pro sebe a své rodiny posilující duchovní
zázemí, dům modlitby, který v současnosti slouží naší milé církvi. Právě proto
cítíme osobní odpovědnost za důstojné zachování alespoň střípků vzpomínek,
které můžeme postupně skládat do pomyslného kaleidoskopu uceléného vhledu
do historie našeho města i církve.
A tak jsme rádi uvítali čestné hosty dlouho pečlivě připravovaného společenství: izraelského a dánského velvyslance, zástupce americké a německé ambasády, čelné představitele Židovské obce, starostu a zastupitele města Kutná
Hora, celý zástup mediální sféry a v hojnosti přítomné spoluobčany. V neokázalých projevech bylo vysloveno mnohé: bolest nad ztrátou čelných kutnohorských osobností, úvaha nad duchovní podobou našeho historického města v minulosti i současnosti, poděkování židovské komunitě za její veskrze spirituální
přínos pro kultivaci našeho bytí, ovšem i závazek pro budoucí generaci: nikdy
nezapomínat na oběti, které za jednoho každého z nás byly v dávné či zcela
nedávné době přineseny, abychom my a naši potomci mohli prožívat svůj průnik do časnosti v klidu, pokoji a bezpečí. Jsem vděčný všem aktivním účastníkům, že jsme nebyli svědky patetických frází a falešně oslavných projevů, nýbrž
vpravdě upřímného a srdcem vysloveného poděkování Stvořiteli za jasné a srozumitelné příklady skutečné lidské statečnosti, která i v nezměrném osobním
utrpení zůstává nezlomená a pevná. Životní osudy těch, jejichž jmény je kamenný obelisk ozdoben, jsou zřetelným odkazem všem, kteří se před tímto památníkem alespoň na okamžik zastaví k malému zamyšlení nad smyslem našeho lidského bytí. Zavázal jsem se za naši církev, že budeme v Kutné Hoře dbát a pečovat nejen o samotný památník, nýbrž prioritně o to, abychom v modlitbách neustále vzdávali Bohu díky za výrazné osobnosti našich dějin, jejichž zářný příklad
je pro jednoho každého z nás hlubinným závazkem. Děkuji Pánu za tento prožitek jeho Milosti.
Karel Bican

cíRkve
přistoupil k další otázce v již zmiňované
ošetřovatelské příjmové anamnéze.V duchu
jsem si však říkal: „Tak tady budeš mít,
Aleši, mnoho práce, nejen té ošetřovatelskosesterské.“
Při další noční službě jsem s touto ženou
přišel promluvit několik teplých lidských
slov a ve výsledku jsme si pěkně popovídali. Mimochodem mi řekla, že je na mě něco
jiného než na ostatních zdravotních sestrách
(bratrech…). Prý jsem jediný, kdo se upřímně zajímá o to, jak jí ve skutečnosti je. Prý
jsem nepokládal jen takové ty obecné otázky, ale skutečně se zajímal o její duši, o to,
co ji trápí.
Pocítil jsem vedení Duchem Božím a zeptal
se té ženy ještě jednou: „Opravdu v nic
nevěříte?“ „No… něco asi bude, ale nikdy
jsem to moc neřešila.“
Stačilo necelých pět minut a bavili jsme se o
Bohu. O tom, že máme přírodovědecké
důkazy, které naznačují, že vesmír je dokonale vyladěný pro život, o tom, že lidské
tělo obsahuje v každé své buňce velice sofistikované ministrojky, prostě o tom, že
život je sám o sobě zázrak. Postupně, v průběhu dalších rozhovorů, jsme se dostali i
k Bibli, Hospodinu a Pánu Ježíši. Tato žena
již opustila naše oddělení, ale udržujeme

spolu pravidelný pastorační kontakt a já
věřím, že v Božích očích je již nyní naší
novou sestrou v Kristu, i když to třeba
měřítkem sledování našeho lineárního času
ještě chvíli potrvá.
Podobných příběhů mám mnoho. Některé
naše snahy vyjdou prakticky ihned (křtil
jsem například jednoho mladého bratra
v jeho závažné životní – zdravotní situaci
přímo u řeky), u některých se výsledky
dostaví po trpělivé dlouhodobé službě,
někdy se o lidech, kterým svědčíme o živém
Bohu, už nikdy nedozvíme, a někdy, bohužel, zatím naše snahy nevyjdou.
Na závěr svého článku bych vás chtěl
všechny povzbudit. Statistika sice nyní
nevypadá vůbec příznivě, ale živých duší
čekajících na setkání s Kristem je nespočet
a jsou všude okolo nás.
Pro nás z toho vyplývá nelehký, ale bohulibý úkol: „Jděte do celého světa a kažte
evangelium všemu stvoření!“ Jedině tak tu
bude naše církev za dalších dvacet, třicet let,
nepřijde-li si Pán pro svoji nevěstu dříve.

V lásce Kristově
Aleš Toman
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zpRávy
Soutěž na logo
jubilejního roku 2015
Ústřední rada Církve československé husitské (dle usnesení 1.4.129
z 10. 3. 2012) vypisuje soutěž na logo
jubilejního roku 2015 (600. výročí
mučednické smrti Mistra Jana Husa) s požadavky:
* grafický motiv v barevné a černobílé verzi
* součástí loga mohou být iniciály
nebo jméno Husovo, popř. „600. výročí M. J. Husa“
* motiv loga by měl být použitelný i
pro pamětní medaile
Návrhy zašlete do 15. května na adresu: Kulturní rada CČSH, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 a současně
v elektronické podobě na e-mailovou adresu: jiri.vanicek@ccsh.cz.

Velikonoce v Krči
Velikonoční bohoslužby a akce Církve československé husitské ve sboru
v Krči (Dolnokrčská 1):
1. 4. - Květná neděle od 9.20 h: bohoslužba
4. 4. - Škaredá středa od 18 h: pesachová večeře s jedením beránka, macesů, hořkých bylin, malty (jablka,
ořechy), vajec a pitím košer vína (pro
děti hroznová šťáva)
6. 4. - Velký pátek od 18 h: pašije
s písněmi, kdy si připomeneme Ježíšovo utrpení a smrt
8. 4. - Neděle, Hod Boží velikonoční
od 9.20 h.: bohoslužba na Vzkříšení.
Jindřiška Buttová,
Dana Kalivodová

Doteky - plochy poznání
Na 119. setkání v rámci cyklu Doteky
– plochy poznání vás do Liberce zve
zdejší náboženská obec. Setkání se
uskuteční na faře, nám. Českých bratří
35/2, 30. března.
V 16.30 h je vernisáž "Krajky Jany
Kaplanové", v 18 h talk show "Jsem
štvanec metafor…“ - hostem je spisovatelka Věra Nosková. Scénář, režie a
moderování Stanislav Kubín.
(sk)

Sudoměřské paradoxy
Přijďte ve čtvrtek 29. března v 18 h
do Sboru dr. Karla Farského v Horních Počernicích (Náchodská 382)

*

25. března 2012

na přednášku o historických okolnostech bitvy u Sudoměře. Pozvání přijal
historik Jindřich Kejř. Spojení: bus
221, 353, 303, 304, 344 z Čer. Mostu
do stanice Votuzská. Vlevo, po vystoupení je sbor naší církve. Malé
pohoštění zajištěno.
František Brynych

Spolek absolventů HTF
Vážení absolventi a přátelé Husitské
teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze,
v sobotu 31. března od 10.30 hodin se
v sále H 109 v budově HTF v Praze 4,
Pacovská 350/4 bude konat ustavující
schůze připravovaného Spolku absolventů a přátel HTF.
Pokud se cítíte být s touto institucí
jakýmkoli způsobem v pozitivním
smyslu spjati, například díky svému
předchozímu studiu na této fakultě
nebo jejích předchůdkyních, na jejichž činnost současná vzdělávací
instituce bezprostředně navazuje, rádi
vás přivítáme na tomto setkání, na kterém budou podniknuty formální kroky, nezbytné k uvedení tohoto podniku v život.
Věříme, že připravovaný Spolek poskytne absolventům a přátelům fakulty přátelský a neformální prostor pro
setkávání, získání informací o činnosti fakulty, případně se stane i dějištěm
drobných kulturních a společenských
událostí.
V případě, že byste se rádi stali členy
připravovaného Spolku, ale nemůžete
se osobně zúčastnit tohoto setkání,
můžete přihlášku zaslat elektronicky
na adresu absolventi@htf.cuni.cz nebo dopisem na adresu fakulty s poznámkou "Spolek absolventů".
S bratrským pozdravem,
členové přípravného výboru
Spolku absolventů

Kalendář Blahoslav 2013
Milé sestry a bratři, oznamujeme, že
uspořádáním kalendáře Blahoslav na
rok 2013 byl pověřen bratr Ervín Kukuczka. Prosíme autory, aby své příspěvky zasílali elektronickou poštou na
adresu kukuczka@ustinadorlici.cz, a
to do konce května. Telefon na bratra
Kukuczku: 468 009 060. Objednávky
kalendářů přijímá br. František Brynych, Wuchterlova 5, 166 26, Praha 6Dejvice; prodejna.blahoslav @ccsh.cz
(red)

pRo děti a mládež
odpověď řeckým poutníkům
K vyřešení tohoto kvizu budete potřebovat text perikopy z Janova
evangelia 12,20-26. Vypisujte si z něj písmenka podle následujícího
klíče – první číslo udává biblický verš, druhé číslo znamená slovo v tomto verši, třetí je písmeno v daném slovu.
25,7,1
22,6,3
24,7,4
25,2,1
20,3,5
23,3,6
25,14,2
20,8,5

21,8,2
24,5,3
26,4,2
20,3,2
25,2,4
24,5,7
20,6,6
21,1,1

22,3,1
26,5,2
24,2,2
20,1,2
21,14,3
24,4,2
23,8,2
25,2,2

20,4,3
23,3,2
20,3,3
21,10,7
25,6,2

(Řešení z minulého čísla: Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale
aby skrze něj byl svět spasen.)
Jana Krajčiříková
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o archeologii u Mikuláše
Po velkém úspěchu první přednášky
klasické archeoložky Jany Šuchmové
pokračujeme v cyklu další přednáškou
na téma Pozdní antika = rané křesťanství? Přednáška se uskuteční v modlitebně chrámu sv. Mikuláše v pondělí
26. března v 17 h. Budeme opět promítat a paní archeoložka nám vše vyloží a zodpoví naše dotazy. Těším se
na vás!
Eva Cudlínová

Zájezd HTF uK
Husitská teologická fakulta UK pořádá ve dnech 18. – 23. května vzdělávací exkurz „Mnichov, tajemná Umbrie, San Marino a Ravenna“.
Nenechte si ujít návštěvu Assisi, jednoho z nejvýznamnějších poutních
míst v Itálii, Perugie s nádhernými historickými stavbami a okolím, Urbina,
jehož knížecí palác se řadí k nejdokonalejším příkladům dobového panovnického sídla v Itálii, městečka s hradem rodu Malatesta - San Leo či jednoho z nejmenších států v Evropě, San
Marina.
Cena – studenti, posluchači U3V na
UK, a zaměstnanci UK – 6190 Kč při
závazném přihlášení společně s platbou do 25. dubna. Ostatní 6590 Kč.
Snížená cena je pro studenty spojena
s povinností vypracování krátké relace
dle zadání související s programem
exkurze, za kterou obdrží kredity. Relace je přednášena během exkurze.
Platbu nutno provést v hotovosti na
hospodářském oddělení HTF UK či
bankovním převodem na účet UK
HTF, nejpozději do 25. dubna.
Při úhradě převodem je nutno doložit
potvrzení o platbě.
V ceně exkurze je zahrnuta doprava
autokarem s lůžkovou úpravou, 3x
ubytování na hotelu s polopenzí a
základní cestovní připojištění.
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do
kulturních a historických objektů a
vlak Assisi-Perugia (cca 2,5 eura), lze
však počítat s výraznými slevami,
jako tomu bylo při předchozích vzdělávacích exkurzích.
Přihlášku, prosíme, podejte mailem
nejpozději do 25. dubna na:
asistentka.czv@seznam.cz
(red)

Bohoslužby u Mikuláše
Zveme vás na středeční večerní bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše.
28. března v 19 hodin liturgii slouží a
káže David Hron, připomeneme si výročí J. A. Komenského.
Eva Cudlínová

Koncerty u sv. Mikuláše
* 30. 3. – 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
* 31. 3. – 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
* 1. 4. - 20 hodin
Bach, Dvořák, Gershwin,
Händel
From Baroque to Jazz,
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus - varhany

Radostná víRa...
Dokončení ze str. 3
názorů a projevů toho druhého. A v neposlední řadě chápala a trvala celý život.“
Ve vzájemné lásce vyrůstaly také všechny tři dcery – k Janě 18. dubna 1948 přibyla Věra a 23. ledna 1950 nejmladší Eva. Bratr farář se tak ocitl v „zajetí“
samých žen – vedle dcer a manželky i maminky Marie, která s nimi žila v jedné
domácnosti. Až do roku 1952 spravoval Fr. Božovský příbramskou náboženskou
obec s pomocí katechety a duchovního Jiřího Vítka. Následně došlo k rozdělení
náboženské obce na Březové Hory (farářem se stal Jiří Vítek) a Příbram, kde sloužil Fr. Božovský. Vzhledem k tomu, že sbor stojí na Březových Horách, museli
příbramští věřící shánět nové prostory, ve kterých by mohly konat bohoslužby.
Orgány státní správy v souladu se změnou církevní politiky, která se od roku 1952
přesouvala směrem od boje s „reakčním katolictvím“ k boji proti náboženství jako
takovému, se duchovním všemožně snažily znepříjemňovat jejich službu a zabraňovat jim ve svobodném hlásání Božího slova. Bratr farář Božovský tak do roku
1958, kdy po smrti J. Vítka začal administrovat i Březové Hory, v Příbrami vystřídal a společně s věřícími nově zařizoval pět bohoslužebných místností. Jako u většiny farářů pocítily ústrky komunistického režimu i všechny tři dcery, z nichž ani
jedna nebyla přes výborný prospěch pro „nevyhovující kádrový profil“ a „náboženskou zatíženost“ přijata na vysokou školu. Vzpomínám si, jak mi bratr farář
vyprávěl zážitek dcery Věry, která se ho ve škole zastala před učitelkou ovlivněnou komunistickou propagandou a veřejnými zmanipulovanými politickými procesy, která před všemi dětmi ve třídě ocejchovala Fr. Božovského jako jednoho
z rozvracečů „lidově demokratického“ zřízení. Malá Věra se tehdy postavila a
soudružce učitelce do očí vysvětlila, že její tatínek je nejhodnější tatínek ze všech
a nikdy by nikomu neublížil.
V Příbrami bratr farář prožil požehnaných sedmapadesát let a vybudoval zde
chrám ze živých kamenů lidských srdcí. K Písmu přistupoval s veškerou vážností, hluboce a s pokorou se zamýšlel nad každým svým proneseným slovem, které
potom na kazatelně i v běžném životě radostně s usměvavou tváří zprostředkovával svému okolí. Věřící mu o nedělích naslouchali nejen ve sboru na Březových
Horách a v příbramské modlitebně, ale i v okolních vesnicích (Obecnice,
Dominikální Paseky, Hluboš, od roku 1971 Milín). Neúnavně se v nepříznivé
době věnoval výuce náboženství na školách. V roce 1952 vyučoval v Příbrami a
jejím okolí 112 dětí, v období tzv. pražského jara, kdy padla některá administrativní omezení ze strany státu, to bylo dokonce 125 dětí. Duchovní péče o děti, biřmovance a mládež probíhala rovněž na půdě sboru. S vedením dětských besídek
bratru faráři v šedesátých letech pomáhala i manželka Věra. Svým přístupem
k Boží službě inspiroval Fr. Božovský několik svých žáků k bohosloveckému studiu. Za všechny bych zmínil alespoň faráře Jaroslava Šobra, který navštěvoval
československé náboženství v Milíně a v červenci 1955 sloužil v Příbrami svoje
primiční bohoslužby. František Božovský celé své kněžství naplňoval slovy o
dobrém pastýři, který nepracuje jen za mzdu a neopouští své ovce, když se blíží
vlk. Znal své ovce a ony znaly jeho. Příbramská fara byla pro každého proskleným domem, do něhož mohl kdykoliv přicházet se svými starostmi a bolestmi.
Mnozí odtud pak odcházeli posilněni a naplněni nadějí ve vítězství Dobra. A těch
pastoračních návštěv, které bratr farář za léta své služby vykonal a mnohé jimi
třeba i na nemocničním lůžku potěšil. Nezapomenutelné jsou i jeho biblické hodiny, z nichž tu úplně poslední, věnovanou ženám, vedl 27. října 2003, tedy pouhých sedmnáct dnů před svým odchodem do Boží náruče.
Svědecky žitá víra Fr. Božovského neoslovovala pouze naše věřící, ale i obyvatele celé Příbrami. Jeho usměvavá tvář a moudrá slova k lidem doléhala při ekumenických bohoslužbách (konaly se s přerušením od šedesátých let) a shromážděních, během slavné Prokopské pouti nebo při každoročním slavnostním setkání 28. října u Šárova březohorského pomníku padlých. Nikoho z nás tedy nepřekvapilo, když mu byl v roce 1996, při příležitosti 50. výročí jeho kněžské služby
v Příbrami a 780. výročí města, udělen za cenné duchovní aktivity, které pomohly udržet morální vědomí v příbramské společnosti, pamětní list.
Pozemské putování Fr. Božovského se uzavřelo 13. listopadu 2003. Pán si jej
povolal k sobě, ale jeho láska k Bohu, lidem a své církvi v nás zůstává. Za mnohé,
kteří se s bratrem farářem přišli rozloučit a poděkovat Bohu za jeho požehnaný
život, bych ocitoval alespoň pár slov z projevu tehdejšího předsedy příbramské
rady starších MUDr. Jana Mičky: „Určujícími vlastnostmi bratra faráře po celý
jeho požehnaný život byly hluboká a k životu přivrácená zbožnost, vlídnost, vstřícnost a laskavost projevu, tedy fenomény navýsost františkánské. Ty pak tvoří podstatu toho, že jeho křestní jméno František nebylo jen rozlišovacím a pojmenovacím znakem, ale bylo výrazem, ba náplní jeho života.“ V životě osobním i ve
službě Kristu v rodině církve se bratr farář František Božovský vždy řídil slovy:
„Takové buď naše náboženství a křesťanství, abychom nemuseli o něm mnoho
mluvit, ale aby každý v pohledu na nás a na náš život poznal, že se nám dostalo toho největšího daru od Boha – poznání Boží Pravdy a Lásky.“ To bych, bratři a sestry, přál nám všem. Hospodin nám v tom pomáhej.
Martin Jindra
S vděčností si připomíná 100. výročí narození br. faráře Františka Božovského
rada starších v Příbrami, jejíž duchovní správa je nyní svěřena jeho dceři Janě
Skořepové. S díky si výročí připomíná po boku církevní rodiny, jíž se bratr farář
věnoval s pečlivostí jemu vlastní, i manželka Věra, která se stala bratru farářovi nezastupitelnou oporou, rodina Jindrova a Bartošova a s poděkováním za
dovedení k duchovenské službě i jeho vnučka Hana Tonzarová a pražský biskup David Tonzar.
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