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noc kostelů 2012 by měla přiblížit víru i dětem
Letošní Noc kostelů se koná 1. června, tedy na Mezinárodní
den dětí. Podívali jsme se na programy některých našich
náboženských obcí, zda jim tato okolnost neunikla a zda své
programy přizpůsobily aspoň částečně malým návštěvníkům.

Na stránkách www.nockostelu.cz lze
najít kostely, které se do akce přihlásily, a také program, který je pro případné návštěvníky připraven. Je potěšitelné, že řada našich náboženských obcí se přihlásila a většina
z nich připojila i povídání o budově,
kterou si mohou návštěvníci prohlédnout. Méně potěšitelné je, že u
mnoha záznamů je uvedeno: “Program ještě nebyl zadán”.
U těch, co zadán je, se velice často
můžeme těšit na “koncert”, “koncert”, “duchovní zamyšlení”, “koncert”, “prohlídku budovy”, “koncert”
a zase “koncert”...
Výjimkou je např. náboženská obec
Praha-Břevnov, kde je připraveno
promítání zajímavých filmů Miloše
Zábranského, který patří k nejzajímavějším postavám české kinematografie. Je autorem mnoha filmů, hraných
i dokumentárních. Triptych jeho duchovně laděných filmů Dům pro dva,
Masseba a Stavení, které vznikly na
přelomu 80. a 90. let, představuje
v české filmové tvorbě konce minulého století ojedinělý pokus odpovědět
na otázky spojené s křesťanskou vírou a hledáním Boha v současném
světě. Filmy budou během Noci kostelů promítnuty za sebou, tak, jak
vznikaly. Filmoví diváci budou mít
vůbec poprvé možnost vidět všechny
tři na sebe volně navazující snímky
v jeden večer najednou.
Na Noc kostelů se stejně pečlivě připravují i v brněnské diecézi, kde řada
obcí nezapomněla ani na malé návštěvníky. Tak např. v Brně-Králově
Poli a v Brně-Řečkovicích pro děti
připravili výtvarnou dílnu inspirova-

nou biblickými příběhy, workshop
pro děti s názvem “Není kniha jako
kniha” nebo ochutnávku biblických
jídel se zajímavými názvy, jako jsou
třeba “polévka a la Jákob a Ezau”,
“Evin koláč” a pro rodiče “košt mešního vína”.
V Brně-Tuřanech pro děti připravili
soutěž s názvem “Skrytý poklad” a
nechybí ani vystoupení žáků místní
základní umělecké školy. Rodiče se
zase mohou podívat na krátké filmy
a fotografie ze života náboženské
obce.
V Brně-Židenicích je připraven program ve cvrnkání kuliček nebo
“nahlédnutí do života místních klubíků”, kde se malí návštěvníci mohou přesvědčit, že jejich vrstevníci,
kteří navštěvují místní duchovní
péči, se v ničem neliší od ostatních
dětí a že se s nimi mohou bavit vystřihováním nebo razítkováním, zahrát si pingpong nebo si zaskákat na
trampolíně.
V Brně-Botanické sice na děti moc
nemyslí, ale pro dospělé je připraven
opravdu zajímavý program. Mohou
se dozvědět mnoho nového o zvonech nebo o varhanách a také se
mohou zamyslet nad vztahem vědy a
víry, když je do hlubin moderního
poznání zavede prof. Mgr. Tomáš
Kruml, CSc., který řadu let působil
v zahraničí a jako profesor na univerzitě Ecole des Mines v Nancy.
V Kuřimi připravili pro děti dvouapůlhodinový program v zahradě
Sboru dr. Karla Farského, v Prostějově se děti mohou těšit na klauniádu “Smějeme se v kostele”.
Dokončení na str. 3

Husův sbor v Olomouci bude mezi těmi, které se 1. června otevřou při Noci kostelů

Jak pracovat s handicapovanými
Dva dny plné zážitků a nových informací o práci s lidmi s handicapem
nebo seniory získali zástupci diakonie, sociálních zařízení a spolků ze
všech tří zemí Euroregionu Nisa.
Diakonie a misie CČSH a město Hrádek nad Nisou připravily dvoudenní
workshop pro zástupce institucí a
spolků, které se zabývají prací s lidmi
s handicapem a seniory.
Toto setkání proběhlo 13. -14. dubna
v polské Bogatyni a českých Heřmanicích. Nejdříve měli všichni možnost

Do rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních bylo svoláno na 12. května výjezdní zasedání ústřední rady. Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen dostatečný počet členů s hlasovacím právem, proběhlo zde neformální setkání.

prohlédnout si terapeutickou dílnu
sdružení „Bez barier“, která se nachází v prostorách Domu kultury v Bogatyni, a to včetně terapeutické hudební místnosti vybavené speciálním
lůžkem, a také výrobky vytvořené
návštěvníky tohoto centra.

výstav. Středisko diakonie „Domov u
Spasitele“ z Frýdlantu si domluvilo
vzájemné návštěvy a budoucí spolupráci s klubem „Bez barier“ - střediskem volnočasových aktivit pro osoby
s handicapem v Bogatyni. Všichni
účastníci se těší na setkání na „Festi-

Další část programu potom proběhla
v Heřmanicích. Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se
seniory zde v rámci programu ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu. Mezi
jejich výrobky převládaly různé předměty zdobené ubrouskovou technikou
a tkané tašky. O všechny tyto předměty byl mezi účastníky této akce značný zájem.
Po dvou společně strávených dnech si
všichni odváželi nejen zkušenosti a
inspiraci, ale i rozpracované výrobky,
které budou moci vyrábět ve svých
zařízeních. A došlo i na nově navázané kontakty a termíny vzájemných

valu umělecké tvorby osob s handicapem“, který se uskuteční v září tohoto
roku v polské Bogatyni.
A jak hodnotí tento workshop paní
Zdenka Šubrtová, která pečuje o klienty v Domově u Spasitele: „Bylo to
setkání lidí ze třech zemí se stejným
cílem - naučit se něco nového, předat
si osvědčené zkušenosti ze svých domovských zařízení z rukodělných
prací se seniory a osobami s handicapem. Chtěli jsme se naučit něco nového a získat kontakty pro další spolupráci a to se nám podařilo.“
Hedvika Zimmermannová
ředitelka Diakonie a misie
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cti otce svého a matku svou
„Podívej se, Olinko, tahle parcela patřila staré paní. Její dcera ji
vůbec nenavštívila, ani jako nemocnou a umírající, tak úřady
parcelu zabavily a z prodeje pozemku zaplatily pohřeb,“ vysvětlovala babička při naší společné každodenní procházce.
Šly jsme okolo radotínských domů se zahrádkami, rozkládajícími se malebně podél potoka, který se dále vinul pod lesem,
a mířily jsme zamyšleně směrem k Lochkovu. Vím, jak mi jako
jedenáctiletému dítěti bylo líto, že se někdo může takhle trestuhodně zachovat k vlastní mamince. Úplně ji odepsat. To se
přece nedělá. Byla jsem v tu chvíli moc ráda, že jsou v naší
rodině docela hezké třígenerační vztahy a bezpečí, že si nasloucháme a můžeme se svěřit se svými problémy. „Víš, babičko, moje maminka je někdy přísná a hádavá i občas nespravedlivá. Ale já jí to odpustím a budu ji mít ráda, protože
je to tvoje dcera a vím, že ti na ní záleží. A já chci, abys hlavně ty byla šťastná. Souhlasím s tebou, když mi říkáš, že odpouštět se musí,“ rozumovala jsem nahlas, protože jsem věděla, že babičku můj názor zajímá. Mé dětské hodnotové postoje uměla přijímat s láskou, porozuměním a respektem.
Duchovně odpovědný člověk ví, že páté přikázání křesťanského Desatera – tedy jinak řečeno „doporučení“, jak vést dobrý
život – nám ukládá ctít své rodiče. I psychologové zdůrazňují,
že k lidskému dozrání je nezbytnou podmínkou se svými rodiči se srovnat, smířit, odpustit jim, přijmout je. Na to mají nárok. Jinak nemůžeme lidsky dozrát my sami. Každý, kdo vnímá
vážně Desatero, chápe, že otci a matce nesmí upřít jejich
důstojnost. Když se někdo nesmíří s rodiči, neodpustí jim, co
dělali špatně, zůstává na dně jeho svědomí cosi nedořešeného, co o sobě občas náhle a nečekaně dává vědět. A tato myšlenka se nedá potlačit.
Podle teologa Jiřího Beneše v zemi, kterou Hospodin dává,
platí „princip úcty k předchozí generaci“. Taktéž platí „princip
odpovědnosti ke generaci následující“. Na tom je založena
kvalita života v „zaslíbené“ zemi. Věřící tedy má mít rodiče
v úctě, vážit si jich, nezlehčovat je. Měl by naopak důstojnost
jejich postavení, plnost jejich životní role také aktivně podporovat, tedy ctít matku a otce a svým způsobem nést „tíhu“
svých dvou blízkých bytostí. Povinnost to není vždy jednoduchá a mnohdy ani právě příjemná. Je to však břímě, které je
nutné vložit na svá bedra. Ne každý z nás by ovšem takovouto povinnost plnil vždy přirozeně a spontánně. A to je možná
i důvodem, proč je povinnost ctít rodiče Desaterem přikazována. Pečujme o křesťansky zakotvené fungování mezigeneračních vztahů a naše dny nebudou prázdné a marné, získají
na smysluplnosti. Budou naplněny kvalitou vztahu, agapální
láskou i odpovědností.
Olga Nytrová

Z kazatelského plánu

Šestá neděle po velikonocích - exaudi
Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej. Aleluja.
žALM 27,7.8.9
První čtení: Skutky 1,15–17.21–26
Tužby:
2. Abychom s pomocí Boží v křesťanské službě setrvali, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom se ve víře od pravdy Písma neodchylovali, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Milostivý Bože, děkujeme ti, že sis nás vyvolil za své vlastní a že nás ochraňuješ od zlého. Pomoz nám pozdvihnout srdce vzhůru, ať nalezneme pravou
radost ve tvém Synu! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Janův 5,9–13
Evangelium: Jan 17,6–19
Verš k obětování: Žalm 46,9
Verš k požehnání: Jan 14,18
Modlitba k požehnání:
Věčný Bože, když se podílíme na stolu Kristově, dej, ať jsme s ním sjednoceni,
tak jako on je sjednocen s tebou! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 54, 62, 127, 148, 151, 196, 196

Z novoZákonních výkladů
uZdravování
posedlost démony
Pokračování z minulého čísla

SVěT PRONáSLeDOVANý DéMONy
Také William Barclay si všímá nejistoty tří evangelistů, pokud jde o místo, kde se příběh stal. Připomíná, že
Gadara bylo město ve vnitrozemí,
vzdálené od břehů jezera 6 mil. Uvádí
také Gerasu, o kterou sotva mohlo jít,
protože ležela 36 mil ve vnitrozemí, jihovýchodně od jezera, v Gileádu. Gergesu zmiňuje velký alexandrijský učenec Origenes ve 3. století; podle něj to
byla vesnice na východním břehu jezera. Rozdíly mezi evangelisty zavinili podle Barclaye opisovači starých
rukopisů, kteří Palestinu dost dobře
neznali.
V tomto příběhu se setkáváme s vírou v „posedlost démonem“. Tento
jev se v evangeliích vyskytuje často.
Starověký svět věřil ve zlé duchy bez
jakékoli pochybnosti. Vzduch byl tak
plný těchto duchů, že bylo dokonce
nemožné dotknout se ho kdekoli špičkou jehly, aby člověk na nějakého ducha nenarazil. Říkalo se, že jich bylo
sedm a půl milionu. Deset tisíc jich
měl člověk na pravé ruce a deset tisíc
na levé ruce. A všichni jen čekali, aby
lidem mohli ublížit. Zlí duchové žili
na nečistých místech, jako byly hroby, a také tam, kde se nenalézala žádná očistná voda. Žili na pouštích, kde
bylo slyšet jejich vytí (dosud se
mluví o „vyjící poušti“). Zvláště byli

56
mk 5,1-20; mt 8,28-34; l 8,26-39

nebezpeční pro člověka, který cestoval sám, nebo pro ženu při porodu či
pro nevěstu a ženicha, kteří právě uzavřeli manželství. Ohrožovali také děti,
které byly venku po setmění, a ty, kdo
cestovali v noci. Nebezpeční byli zejména v polním vedru, při západu a
východu slunce. Mužským démonům se říkalo „šedim“ a ženským démonům „lilin“. Ženští démoni měli
dlouhé vlasy a byli zvlášť nebezpeční
dětem. Proto měly děti své strážné
anděly (Matouš 18,10).
Pokud jde o původ démonů, byly na
to různé názory. Podle některých
démoni existovali od počátku světa.
Jiní byli přesvědčeni, že to byli duchové zemřelých zlých lidí, kteří dokonce ještě po smrti konali své
zhoubné dílo. Nejčastěji byli spojováni s podivným starým příběhem ve
starozákonní knize Genesis 6,1-8.
Ten děj vypravuje, jak andělé, kteří
zhřešili, přišli na zem a svedli smrtelné ženy. Démoni byli považováni za
potomky dětí, které vznikly z toho
zlého spojení. Těmto démonům byly
připisovány všechny nemoci. Přičítala se jim zodpovědnost nejen za takové choroby, jako je epilepsie a duševní nemoci, ale také za nemoci
tělesné. Egypťané měli za to, že tělo
má třicet šest různých částí a každá
může být obsazena démonem. Jednou z oblíbených cest, jak získat
vstup do lidského těla, bylo číhat

vedle člověka, když jedl, a usadit se
na jeho jídle.
Nám se mohou jevit tyto představy
jako fantazírování, ale staré národy
v démony slepě věřily. Když člověka
napadlo, že je asi posedlý, snadno se
stalo, že pak opravdu začal projevovat všechny příznaky démonské posedlosti. Byl prostě přesvědčen, že
má v sobě démona. I dnes si člověk
může vsugerovat, že má v sobě nějakou nemoc. Tím snadněji se to mohlo
stát v době, kdy bujely pověry a kdy
lidské poznání bylo mnohem primitivnější, než je dnes.

PORAžeNí

DéMONů

Když Ježíš přišel na druhou stranu
jezera, setkal se tu se dvěma muži,
kteří byli posedlí démonem. Bydleli
v hrobech (hroby byly většinou vtesány do skály, pokud to nebyly přírodní jeskyně), protože hroby byly
přirozeným sídlem démonů. Tito mužové byli tak divocí, že byli pro kolemjdoucí nebezpeční, takže se jim
každý prozíravý člověk, který byl na
cestách, zdaleka vyhnul.
W. M. Thomson v knize The Land
and the Book (Země a kniha) vypravuje, že on sám (v 19. stol.) viděl muže, kteří byli přesně jako ti dva muži
posedlí démonem z hrobů v Gadaře.
Připravila a zkrác. překlad pořídila:
Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad písmem

ZJevil Jsem tvé Jméno lidem
Na začátek je třeba připomenout, sestry a bratři v Kristu, že text 17. kapitoly evangelia Janova je Ježíšovou modlitbou za učedníky, za jeho přátele a za
ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, tedy
i za nás. To nám připomíná, že církev
je živa z této Ježíšovy přímluvy,
z Krista coby dobrého pastýře, který s námi chodí, učí nás svým slovem a přimlouvá se za nás.
Význam dnešního textu je podtržen a
zdůrazněn opakujícími se motivy.
Předně je celá modlitba postavena na
motivu dávání, k němu se připojuje
motiv poznání, světa a jednoty.
Dávání nás uvádí do souvislosti s Božím stvořením, neboť život si člověk
nevytváří, život je darem. V rovině dávání a přijímání probíhá celý život,
dávání a přijímání utváří společenství
a je základem vztahu, s dáváním a
přijímáním souvisí přímo i milosrdenství a spravedlnost, velkorysost i laskavost, ale často i naše obavy, chamtivost, strach a malověrnost.
Poznání, jak praví Ježíš, souvisí s Božím jménem a s životem věčným. Jak
ve víře vyznáváme, Ježíš zjevil Boží
jméno sám na sobě, jeho příběh se
pro nás stává metaforou Boha, který
nám dává vše, co má, vše, co přijal
od Otce. Který si nic nenechává stranou, na horší časy či aby získal převahu, a který naopak v duchu Božího
dávání dává sám sebe.
Poznání rovněž nepředstavuje žádný
intelektuální výkon, je spíše niter-

ným setkáním, přichází s porozuměním, je výsledkem putování či chození a je spojeno s pravdou, která má
svou cenu. Poznáváme tím, že okoušíme. Nejde jen o poznání pravého
stavu věcí, ale spíše o setkání, víc
než o obsáhnutí jde o objetí nebo
přímo o náruč.
Svět je ve zvláštním napětí. Na jedné
straně je třeba učedníky chránit před
světem, který je pouze lidskou projekcí, před světem, který Ježíše odmítá, před pokušením, které je ve
světě, ale na druhé straně má Bůh o
svět zájem, posílá do světa svého Syna, a ten své učedníky. I oni jsou v napětí se světem. Mají ve světě vydávat
svědectví o Kristu, volat svět k víře.
Svět představuje určité rozkročení,
místo, kde je třeba se orientovat, kde
je třeba síla požehnání a slovo milosrdenství.
Jednota se týká především nás křesťanů. Kristus zde několikrát opakuje
prosbu za jednotu svých učedníků a
za vzor jim dává jednotu s Otcem.
Ale my nejsme ve světě jedno. Každá
církev či náboženská skupina mluví
trochu jiným jazykem, užívá trochu
jiný slovník, kterým svědčí o Kristu.
I vinice Páně je často spíše vinicí určitého náboženského společenství,
stranickou platformou, kterou je třeba
hájit proti ostatním, nejlépe proti
všem, a tak tento úkol jednoty zůstává nenaplněn. Nepředstavuji si však
jednotu jako nějakou sterilní, homo-

Jan 17,6-19

genní a všech odlišností a rozdílů zbavenou komunitu, nejlépe tradičně
smýšlející, konzervativní a sedící na
svatých pravdách. Ať je tato jednota
spíše výrazem komunikujících, ve víře a lásce se respektujících a navzájem se uznávajících společenství, kde
vzájemné odlišnosti překonáváme
nikoli minovými poli a územím nikoho, jak o tom zpívá Oldřich Janota,
ale spíše rozdělením si úkolů, spoluprací na díle Kristově. A především
tím, že se necháme všichni společně
pozvat ke Kristovu stolu.
Věřím, že je živ, neboť stále trvá tato
naděje. Stále je co dělat, za koho prosit a s kým se dělit o chléb nebeský i
vezdejší. Kéž máme stále blízko k Božímu požehnání.
Jiří Plhák
Dobrý Bože
a náš nebeský Otče,
děkujeme ti za tvého Syna
Ježíše Krista,
že se za nás
stále přimlouvá,
neboť je nám toho třeba.
Děkujeme za dny, které
nám dáváš,
a za milosrdenství,
skrze které
nám otevíráš své království.
Dej nám sílu,
ať se učíme
vzájemnému porozumění.
Amen
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noc kostelů 2012 by měla...
Dokončení ze str. 1
Neméně pečlivě se na děti připravují
i v olomoucké diecézi. Např. v Ostravě-Hrabůvce šikovné ruce babiček
připravily dětem pořádné překvapení. V Olomouci v Husově sboru čeká
děti před sborem lanové centrum a
v klubovně loutkové divadlo.
V královéhradecké diecézi děti určitě
zaujme Juračkův pohyblivý betlém
ve Sboru kněze Ambrože v Hradci
Králové, pro děti je připraven program i v Přelouči. Ve Dvoře Králové
si zase malí návštěvníci mohou zahrát honbu za pokladem, která jim
umožní poznat zajímavá zákoutí
místního Husova sboru.
V plzeňské diecézi se vymyká běžnému stereotypu Rudolfov, kde pro děti
připravili program, který je má seznámit s nedávnou českou historií.
V pražské diecézi má asi nejobsáhlejší program náboženská obec Příbram, který opravdu může sloužit jako
inspirace pro ostatní. Začínají už v 16
h a končí o půlnoci. Hosté se mohou
těšit např. na program pro děti na
zahradě Sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra, kde se bude soutěžit, malovat, zpívat... Dospělí se zase mohou
poučit o tom, jak pracovat s dětmi,

a seznámit se s ředitelkou naší církevní mateřské a základní školy
Archa v Petroupimi. Mohou se také
zúčastnit veřejného čtení Bible nebo
se dozvědět něco o svátku Letnice.
Opačným příkladem je Vlašim, kde
jsou přes ulici dva kostely - římskokatolický sv. Jiljí, kde bude bohatý
program pro děti i pro dospělé, a náš
Husův sbor, který zůstane zavřený.
V náboženské obci Slaný vsadili na
husitství, které dnes nemá mezi lidmi
nejlepší pověst. Snad se díky Noci
kostelů podaří aspoň tam názor místních lidí změnit.
V Lovosicích se inspirovali tradiční
akcí pražské diecéze “malování na
chodníku”, bohatý program připravili i v Čelákovicích, kde hosté mohou
mj. zhlédnout výstavu dětských kreseb. V Nymburku bude jistě “tahákem” koncert Slávka Klecandra.
V silách redakce rozhodně nebylo
představit všechny programy, které
připravily naše náboženské obce. Je
také dost možné, že jsme nedokázali
vybrat ani ty nejzajímavější. Chtěli
jsme však inspirovat obce, které zatím program na webových stránkách
Noci kostelů nezveřejnily, a připomenout, že letos by neměly zapomí-

nat na malé návštěvníky, protože právě ti představují budoucnost církve.
Věříme, že nám do redakce podáte
zprávu, jak u vás Noc kostelů 2012
proběhla, protože vaše zkušenosti
mohou inspirovat i ostatní náboženské obce a dodat jim odvahu, aby se
v příštích letech zúčastnily také.
Vždyť tato akce je výjimečnou příležitostí, jak oslovit lidi, kteří by se
jinak možná neodvážili překročit
práh kostela. Akce také může pomoci odstranit nedůvěru, kterou lidé
k církvím mají zvlášť v této době,
kdy se diskutuje o přijetí zákona o
majetkovém vyrovnání státu s církvemi.
***
Naše církev k této příležitosti vydala mimořádné plnobarevné číslo
časopisu pro děti Cesta.
Můžete si jej do náboženských
obcí, které se zúčastní Noci kostelů, i těch, které účast plánují v dalších letech, zdarma objednat na
tiskovém odboru úřadu ústřední
rady (telefon 220 398 106, e-mail:
jana.krajcirikova@ccsh.cz).
Počet objednaných výtisků není
omezen.
(noe)

Za bratrem mgr. emilem J. havlíČkem
S bratrem farářem Mgr. Emilem J.
Havlíčkem jsme se rozloučili 4. května v jeho náboženské obci Hostice a
pak v Husově sboru v Olomouci. Obřad vedli br. patriarcha Tomáš Butta,
ses. olomoucká biskupka Jana Šilerová a ses. farářka Naďa Kaňáková.
Rozloučit se přišli duchovní nejen
z olomoucké diecéze, ale i z pražské
a brněnské diecéze.
Bratr farář Emil J. Havlíček se narodil 16. dubna 1941 v Kroměříži, kde
byl od dětství vychováván v naší
církvi. Už od 14 let byl pevně rozhodnut pro studium teologie a jeho
přání se mu splnilo, když mohl v roce
1957 přestoupit z jedenáctiletky do
přípravky na Husovu bohosloveckou
fakultu. Velmi brzy začal publikovat
v církevním tisku (v roce 1960 v Českém zápase a v Náboženské revui).
Současně byl pomocnou věděckou
silou na katedře církevních dějin u
prof. Miloslava Kaňáka a věřil, že se
podaří splnit i jeho druhý sen nastoupit vědeckou dráhu. To se však nestalo. Mgr. Emil J. Havlíček jednak
pocházel ze sociálně demokratické
rodiny a jednak se začal zabývat
např. existencialismem, což bylo v té
době považováno za “buržoazní pavědu”, proto musel odejít z Prahy a
dostal místo až v Hosticích.
Jeho manželka Květa, se kterou se
oženil v roce 1961, sice dostala místo
v Praze-Ďáblicích, ale v době mateřské dovolené byla pražskou diecézní
radou přinucena odejít se služeb církve. Vrátit se mohla až po narození
druhého dítěte naštěstí do Zábřehu,
což bylo aspoň blízko místa, kde
působil její manžel.
Bratr farář Emil J. Havlíček i Hostice
přijal jako výzvu. Tato náboženská
obec měla sice už v roce 1931 vlastní faru, ale stále chyběla sborová
místnost. S pomocí několika aktivních členů náboženské obce byo
možné v roce 1970 otevřít Miličovu

májové setkání v nuslích
Na tradiční nuselské májové setkání letos zavítal i bratr patriarcha Tomáš
Butta, též docent Jiří Vogel, ved. katedry systematiky, jáhen Honza Hlavsa
ze sousedního Spořilova a jiní. Sborové nuselské setkání je zde v tyto dny
již několikaletou tradicí. Vzpomíná se tak zároveň konce válečných událostí 1945, kdy na zahradě sboru leželi, prozatímně soustředěni, padlí
Němci - a přímo ve sboru samém pak pražští účastníci povstání... Zraněn
byl tehdy dokonce nuselský pomocný duchovní Bohuslav "Bob" Nepovím,
hrdina z barikád.
Osvobození Nuslí bylo spojeno s mnohými lidskými oběťmi, neboť v horní části čtvrti se nachází pankrácká věznice i soud. Pomníčky lemují snad
každou místní ulici. Nejprve dorazili s pomocí vojáci generála Andreje
Vlasova, posléze Rudá armáda Sovětského svazu, která zbylé nepřátele
definitivně porazila.
Jarní akce je však zaměřena především na budoucnost - proto jde zároveň
i o setkání maminek s dětmi, setkání starších členů náboženské obce zkrátka všech se všemi. Nuselská náboženská obec je také pevně spojena
s Husitskou teologickou fakultou, neboť i zdejší bratr farář zde působí na
katedře praktické teologie. Sbor byl také dlouhá léta místem studentských
bohoslužeb, za bratra Martina Chadimy, pak Jirky Svobody a Pavla Koláře.
Proto na setkání přijdou vždy i mnozí z "líhně" této duchovenské dílny.
Poděkování patří všem organizátorům, především bratru faráři Pavlu Kolářovi a jeho milé ženě Lence. Za všechny děkuje
Martin Skočdopole

na okraj jednoho novinového článku

kapli, kde se konečně všichni mohli
společně scházet k bohoslužbám.
Úřady tuto aktivitu ocenily skoro
okamžitě. Když ještě k tomu br. Mgr.
Emil J. Havlíček odmítl odvolat “omyly” z roku 1968, byl mu za tichého
souhlasu církve odebrán státní souhlas k výkonu duchovenského povolání. Nastoupil jako betonář do tehdejšího národního podniku Prefa
Olomouc, kde pracoval až do roku
1974, kdy mu přátelé z ekumeny
pomohli získat místo dělníka v překládce na poště. Tam se postupně
vypracoval přes pracovníka na přepážce až na hlavního pokladníka.
Službu duchovního však, i když neoficiálně, nikdy vykonávat nepřestal.
Pod pseudonymy Antonín Vrána a
Jan Hanák publikoval v církevním
tisku, podílel se na tzv. podzemní
aktivitě církve a hlavně v náboženské
obci Hostice pomáhal své manželce,
která po něm získala místo farářky.
Pomáhal tak, jak mohl - hrál na varhany, uklízel jako sborovník.
Kromě toho se mu podařilo prosadit
se v české kultuře. Projevilo se to
dvěma oceněními v anonymních překladatelských soutěžích Českého

literárního fondu v letech 1982 a
1983. Podařilo se mu vydat i několik
knih. Jeho překlady polských křesťanských básníků vycházely pod
pseudonymy v Českém zápase.
Po úmrtí jeho manželky Květy ho naše církev konečně aspoň trochu ocenila, když ho přijala na místo faráře do
Hostic. I ho tady navštěvovala řada
přátel, kteří ho neopustili ani v dobách, kdy bylo dost nebezpečné s ním
“kamarádit”. Každoročně tady pořádal kulturní setkání u příležitosti otevření Miličovy kaple, kde nikdy nechyběla krásná promluva, koncert, výstava fotografií, vzácných tisků...
Po smrti manželky Květy už to však
nebyl on. Manželé totiž spolu byli od
studentských let tak, jak si to kdysi
slíbili - v dobrém i ve zlém. Jestli
někdo beze zbytku naplnil manželský slib, tak to byli opravdu oni.
Spolu vychovali dvě děti - staršího
Jana a mladší Petru, která dodnes na
faře v Hosticích pomáhá naší církvi
tak, jak ji to rodiče naučili.
Nám v redakci i našim čtenářům bude sarkastický humor bratra Emila J.
Havlíčka dlouho chybět.
Helena Noemi Bastlová

Husitství se v poslední době stává terčem posměšků, nejapných narážek
a cílené kritiky. A to i přes řadu publikací českých i zahraničních předních historiků osvětlujících tento úsek našich dějin. Své jistě stále sehrává dřívější účelové hodnocení tohoto dějinného fenoménu komunistickým režimem, který preferoval předsunování sociálních i vojenských
aspektů husitské revoluce, což včetně jejich často primitivních výkladů
nadělalo škody na dlouho. Základní motiv husitství, jímž byla touha po
svobodném kázání Božího slova a přijímání svátosti večeře Páně pod
obojí způsobou, byl čímsi nechtěným. Přitom nemožnost účastnit se tehdy
obojího v „řádných“ svatyních byla na jaře 1419 hlavní příčinou hnutí
táborového či táboritského – mohutných poutí na vyvýšená místa, jimž
byla dávána biblická jména, jako např. Beránek, Oreb a nejčastěji Tábor
podle biblické hory Proměnění Páně. Tehdejší seriózní komentátor událostí Vavřinec z Březové podtrhuje nenásilný a pokojný charakter těchto
setkávání věřících, kde „s velikou zbožností přijímali svátost těla a krve
Páně pod obojí způsobou… podle ustanovení Kristova a praxe i zvyklosti prvotní církve“.
V době zcela nedávné zaplnily stránky českého tisku informace, rozbory
a názory zaměřené na odborářskou demonstraci. Jako obvykle došlo i na
husity, a to nikoliv z pera nějaké novinářské nicky: „Kolem odborů se
chodí po špičkách. Jsou to jacísi revoluční táborité, pro které neplatí
zákony.“ (Dnes, 26. 4. 2012) Bojím se jen toho, aby lidem, kteří jsou každodenní praxí přikováni na nejnižší místo ve společenském žebříčku a
jejichž roční mzda výrazně pokulhává za jednorázovými odměnami pro
vyvolené, opravdu nedošla trpělivost.
Jindřich Kejř

Na opravy a údržbu
Památníku Mistra Jana Husa v Husinci
můžete přispět i vy
na účet:
43-570420277 / 0100
Variabilní symbol: 9 + číslo náboženské obce
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Zprávy
Vzpomínka
Život a dílo prof. ThDr. Anežky Ebertové jsme si připomněli 16. května při
příležitosti nedožitých 89. narozenin.
S úctou a láskou vzpomínají
bývalí studenti a
věřící z náboženských obcí
Praha-Vyšehrad a Praha-Podolí

Slavnostní bohoslužba
Náboženská obec Církve československé husitské v Chlumci nad Cidlinou zve na slavnostní bohoslužbu při
příležitosti oslav 777 let od první písemné zmínky o Chlumci nad Cidlinou,
která se bude konat dne 24. června od
9 h v Husově sboru, Klicperovo nám.
75, za účasti patriarchy ThDr. Tomáše
Butty, Th.D. a královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska.
Po slavnostní bohoslužbě bude v kapli
M. J. Husa od 10.30 h beseda s bratrem patriarchou o historii a současnosti církve.
Rostislav Kotrč

Konference
Konference s názvem Mistr Jan Hus
v historii města Žebráku připomene
kulaté výročí tzv. Hádání na Žebráku a na Točníku v létě 1412.
Při účasti Spolku absolventů a přátel HTF UK odbornou garanci převzal prof. ThDr. J. B. Lášek, děkan
HTF UK v Praze. Duchovním slovem otevře pražský biskup doc.
ThDr. David Tonzar, Th.D. V doprovodném programu vystoupí Alfred
Strejček (umělecký přednes, flétny)
a Štěpán Rak (kytara). Setkání se
koná za finančního přispění Středočeského kraje na hradě Točník,
v sobotu 26. května v 10.30 hodin.
Srdečně zveme.
pražská diecéze
a náboženská obec v Žebráku

ekumenická bohoslužba
Ekologická sekce České křesťanské
akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá v sobotu 26.
května v 15 hodin v pořadí již pátou
Ekumenickou bohoslužbu za krajinu
na Sedleckých skalách. Kázáním poslouží Joel Ruml, synodní senior
Českobratrské církve evangelické.
K následné besedě je pozván ekonom
Tomáš Sedláček. Místo bohoslužby je
dosažitelné ze zastávek MHD v PrazeSuchdole (147 Budovec, 107 a 147
Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec
nebo od přívozu v Praze-Sedlci (ve 14
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hodin bude od přívozu zajištěn doprovod na místo bohoslužby). Bohoslužbě již tradičně předchází pouť od
kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, sraz v 10 hodin. Více
informací najdete v rubrice "akce" na
www.drahan.chabry.cz .
(JNe)

Klub zacheus
Zveme do jihlavského klubu Zacheus
na výstavu Obsah ticha, která potrvá
do 15. června. V úterý 29. května se
v klubu uskuteční cestopisné vyprávění a promítání „Toskánsko“. Na pátek
1. června (Noc kostelů) jsme připravili od 20 hodin Večer deskových her a
od 22 hodin koncert vokálního souboru v kostele sv. Kříže „Many Men“.
Adresa klubu: Komenského 1350/20.
František Tichý

Dny vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské
akademie vyhlašuje při příležitosti
Dnů vděčnosti za stvoření výtvarnou a
fotografickou soutěž na téma “Zvířata,
která žijí s nami”. Výtvarná soutěž je
určena dětem; fotografické soutěže se
může zúčastnit kdokoliv bez ohledu
na věk.
Praktické informace: Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené
libovolnou technikou zasílejte poštou
do pátku 29. června 2012 na adresu:
Ekumenická rada církví, Donská
370/5, 101 00 Praha 10 nebo poštou či
odevzdáním na vrátnici (v pracovních
dnech od 8:30 do 18:30 hodin): Česká
křesťanská akademie, Vyšehradská
49, 128 00 Praha 2. Na obrázky nezapomeňte napsat jméno a věk autora a
do obálky vložit zpáteční adresu.
Všechny děti, které nám obrázek pošlou, obdrží diplom za účast. Třem vítězným autorům zašleme i malou odměnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii Josefa Adamce, Praha
7, Na Špejcharu 3. Obrázky z technických důvodů vracíme jen při osobním
vyzvednutí po skončení výstavy.
(red)

Seminář v Písku
Srdečně zveme širokou veřejnost na
setkání “Duchovnost, zdraví, střízlivost” s psychiatrem a primářem mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Karlem
Nešporem. Pan doktor bude mimo
jiné odpovídat také na dotazy návštěvníků.
Setkání se koná 25. května od 18 h
v Husově sboru v Písku.
Na seminář je nutné se zaregistrovat

pro děti a mládež
Ježíšova modlitba za učedníky
Z následujícího textu získáte tajenku tím, že vyškrtáte písmena,
která do ní nepatří – jsou tam vložena podle určitého řádu.
OATÁČBEC SČVDAĎTEÝÉ, PĚRFOGSHÍCHMI ZÍAJ
SKVLÉM UNČŇEODÓNPÍQKRYŘ, ASBŠYTSŤ
JUEÚ UŮCHVRWÁXNYIÝLZ OŽDA ZÁLBÉCHČOD.
(Řešení z minulého čísla: Když zachováte má přikázání, zůstanete v mé lásce.)
Jana Krajčiříková
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na e-mailu: profarnosti@gmail.com.
Vstupné je dobrovolné.
(fš)

Koncert pro Nazaret
Májový benefiční koncert pro Nazaret. Kostel Borovany, neděle 20. května od 16 hodin, vstup 80 Kč. Výtěžek
bude použit na provoz střediska Nazaret. Akce se koná za podpory města
Borovany.
(red)

Noc kostelů v Chlumci
Náboženská obec v Chlumci nad Cidlinou zve v rámci celorepublikového
projektu Noc kostelů v pátek 1. června
do Husova sboru. Program:
* Od 18 do 19.30 hodin budou návštěvníci moci vidět rekonstruované
varhany, kapli Mistra Jana Husa a věž
kostela, dále bude možnost nahlédnout do kroniky náboženské obce.
* Od 20 hodin bude promítán film
JEŽÍŠ, natočený v roce 1979 podle
Evangelia sv. Lukáše (film je v českém znění).
Rostislav Kotrč

Koncerty u sv. Mikuláše
* 21. 5. - 20 hodin
Bach, Dvořák, Gershwin
Od baroka k jazzu,
Prague Brass Ensemble,
A. Bárta - varhany
* 22. 5. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák, Widor
J. Jonášová - soprán,
B. Rabas - varhany
* 23. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert
Täby Music Classes (Švédsko)
* 23. 5. – 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 24. 5. - 17 hodin
Bach, Mozart, Telemann
V. Vlna - hoboj,
F. Šťastný - čembalo, varhany
* 25. 5. - 17 hodin
A. Dvořák, Bach, Vivaldi
A. Vršinská – mezzosoprán,
M. Šestáková - varhany
* 25. 5. – 20 hodin
Dvořák, Vivaldi, Ravel,
Charpentier
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 26. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert
Montana Uni Choir (USA)
* 26. 5. - 17 hodin
Vivaldi, Schubert, Albinoni
B. Rabas – varhany,
M. Kejmar - trubka
* 26. 5. – 20 hodin
Dvořák, Vivaldi, Ravel,
Charpentier
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 27. 5. - 17 hodin
Bach, Händel, Rossini, Dvořák
K. Valoušková - soprán,
O. Musilová - mezzosoprán,
Z. Němečková - varhany
* 27. 5. – 20 hodin
Mozart, Gershwin, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka

Z ekumeny
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CHTěJí PřI fOTBALOVéM
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ČeCHy

Římskokatoličtí aktivisté ve Vratislavi, kde se za necelý měsíc při mistrovství
Evropy ve fotbale představí český národní tým, by chtěli obracet fanoušky
z České republiky na víru. Zřejmě jim to ale překazí radnice, která zakazuje
nosit do zóny pro fanoušky plakáty propagující jakoukoliv ideologii, napsala
na svých internetových stránkách Gazeta Wyborcza.
"Ježíš zemřel za Čechy". Transparenty s takovým nápisem v češtině by zástupci vratislavské arcidiecéze a tamního Kulturního centra Jana Pavla II.
chtěli rozvěsit ve fanouškovské zóně. Stanislaw Jóźwiak z vratislavské arcidiecéze vysvětluje, že jde o to dát fotbalovému svátku i duchovní rozměr.
"Přijedou k nám představitelé různých vyznání: pravoslavní Rusové a Řekové i římští katolíci z Čech. Bude to skvělá příležitost k setkání, výměně názorů, posílení vazeb," tvrdí kněz. V Polsku se k Římskokatolické církvi hlásí
skoro 90 procent lidí a je běžné, že Poláci svoji zbožnost dávají otevřeně najevo. Věřící příznivci sportu mají třeba svoji zvláštní modlitbu. Také pro fanoušky z ostatních zemí budou připraveny transparenty s nápisy jako "Rusko
patří Bohu" nebo "Pán Bůh miluje Řecko".
Bohemista a překladatel z češtiny Maciej Domagalski varuje, že poměrně
tvrdé heslo, jaké aktivisté připravili pro Čechy, se nemusí setkat s pochopením. Podle něho "typičtí Češi", jací určitě na fotbalový šampionát přijedou, to
mohou chápat jako "brutální zasahování do svého ateistického světa".
Obracet fanoušky na víru bude ale pro vratislavské římské katolíky komplikovanější, než si mysleli. "Nedovolíme, aby někdo do fanouškovské zóny nosil
jakékoliv transparenty," citovala Gazeta Wyborcza Julii Wachovou z tiskového
oddělení vratislavského magistrátu. Ani tak se vratislavští šiřitelé víry nevzdávají. Nesmějí-li obracet na víru fotbalové fanoušky v jejich zóně, hodlají to dělat
před kostelem svaté Alžběty poblíž hlavního náměstí Rynek.
podle ČTK

Ve SLOVeNSKéM PARLAMeNTu
Se CHTěJí POSLANCI SCHázeT Ke SPOLeČNýM MODLITBáM
Vždy o polední přestávce se chtějí ke společným modlitbám a debatám scházet věřící zákonodárci na Slovensku. Za těmito účely si v parlamentu zřídí
svoji modlitebnu. S nápadem přišli křesťanskodemokratičtí poslanci, ale očekávají, že se k nim přidají i jejich kolegové z dalších stran, informoval server
IHNED.cz. V budově slovenského parlamentu ve čtvrtek vznikne kaple. Kancelář Národní rady nebude stát žádné peníze ani prostor. Modlitebnu si totiž
zřídí skupina věřících zákonodárců v jedné ze svých kanceláří. "Bůh patří i do
parlamentu. Přečteme si něco ze svatého Písma, podebatujeme, stačí 15 minut,"
řekl Jozef Mikloško z KDH (Křesťanskodemokratické hnutí) o nápadu, který
nadchnul i tři zákonodárce z klubu strany Obyčejní lidé. K modlitbě by se měli
scházet společně během jednacích dní vždy v poledne, na začátek přestávky na
oběd. Podle Mikloška se přidají i další. "Křesťané jsou ve všech stranách. Určitě
i ve Směru," dodal. "Myslím si, že je to v pořádku," uvedl pro slovenské HN
jeden z nich, Branislav Škripek. Pavol Hrušovský z KDH aktivitu poslanců
vítá, ale veřejným modlitbám v plénu příliš nakloněný není. "Myslím si, že
svědectví víry je možné projevovat i jinak." Lídr strany SaS (Svoboda a solidarita) Richard Sulík patří k ateistům, výhrady vůči parlamentní novince
nemá. "My liberálové jsme tolerantní."
Není bez zajímavosti, že ve slovenském parlamentu zaznělo snad poprvé
osobní svědectví o Boží lásce a také modlitba za politické rivaly. Stalo se tak
v rámci diskusního projevu poslance Branislava Škripeka (strana Obyčejní
lidé) k předkládanému programovému prohlášení vlády.
www.christnet.cz

STáT By MOHL PřeD CíRKeVNíMI ReSTITuCeMI
PODROBIT NeMOVITOSTI AuDITu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl kvůli transparentnosti převodu audit nemovitostí ve své správě, které vláda navrhla vrátit církvím. Senátorům z hospodářského výboru to dnes řekl generální ředitel úřadu
Miloslav Vaněk. Audit by nebyl administrativně náročný, neboť úřad má nemovitosti dobře zmapované, uvedl. "Myslím, že by se celá transakce zpozdila zhruba o tři neděle, jak jsme to tak spočítali," řekl Vaněk. Audit by podle
něj mohl zaručit, že skutečně jde o majetek státu, který má být převeden na
církve. "Bylo by to potom naprosto čisté," dodal v souvislosti s námitkami
opozice, že rozsah vraceného majetku je příliš velkorysý. Vládní návrh zákona o církevních restitucích počítá s tím, že stát bude vracet 324 budov a pozemky, především lesy, o celkové rozloze 261663 hektarů. Církve tedy mají
dostat jen zhruba polovinu někdejšího majetku, za ostatní, tedy obecní, krajský nebo soukromý, by jim měl stát vyplatit kompenzaci ve výši 59 miliard
korun, přičemž by ale přestal hradit platy duchovních. Rozsah majetku byl
předmětem kritiky levice, stejně jako výše náhrad, které ČSSD navrhla zrušit. Komunisté zase chtějí v případě schválení zákona prosazovat jeho revizi.
Sněmovna by měla o zákonu rozhodovat na červnové schůzi, v případě
schválení bude normu posuzovat Senát, v němž má opozice většinu.
podle ČTK
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