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Týdeník Církve československé husitské

Minulou

soBoTu zasedalo Církevní zasTuPiTelsTvo

Zasedání církevního zastupitelstva
zahájil pobožností na text J 3,22-30
(písně č. 97, 53) bratr patriarcha Tomáš Butta. Vlastní jednání pak bylo
zahájeno v počtu 28 přítomných
členů církevního zastupitelstva s hlasovacím právem (z celkového počtu
50 zastupitelů) volbou zapisovatelů
(Mgr. Jana Krajčiříková a Mgr. Ladislava Svobodová), ověřovatelů zápisu
(ing. Milan Líška, Mgr. Oldřich Bezděčík, RNDr. Ivana Macháčková,
PhDr. Bohdan Kaňák, Mgr. Eva Mikulecká, ing. Jiří Balajka, DrSc.), sčitatelů hlasů a volební komise (ing.
Ladislav Vaněk, bratr Vojtěch Velíšek,
sestra Jana Rapantová), návrhové a
mandátové komise (ing. Milan Líška, JUDr. Jan Slunečko, Mgr. Eva Červená, ses. Jana Skořepová, DiS.), pracovního (ThDr. Tomáš Butta, Th.D.,
biskup ThDr. Jan Hradil, RNDr. Ivana
Macháčková, ing. Jiří Balajka, DrSc.,
ing. Milan Líška, Mgr. Alena Naimanová, PhDr. Mgr. Bohdan Kaňák, biskup ThDr. David Tonzar, ses. Zdena
Šlézová, ing. Miroslava Niemec Studenovská, br. Miloslav Sapík) a stálého předsednictva CZ (ThDr. Tomáš
Butta, Th.D., biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., místopředsedkyně ÚR ČR
RNDr. Ivana Macháčková, Mgr. Radek Zapletal, ing. Ivan Šembera,
Ph.D., Mgr. Iva Pospíšilová, ing. Milan Líška, Mgr. Alena Naimanová,
ses. Zdena Šlézová, PhDr. Mgr. Bohdan Kaňák, br. Miloslav Sapík, Mgr.
Richard Ferčík, ses. Radmila Horáková, biskup ThDr. David Tonzar,
Th.D., ing. Miroslava Niemec Studenovská) a byl schválen jednací řád a
program zasedání církevního zastupitelstva.

Po schválení zápisů a kontrole usnesení z předešlých zasedání církevního
zastupitelstva přednesl svou zprávu
bratr patriarcha. V ní mj. uvedl, že
Církev československá husitská od
svého počátku hledá a utváří svoji
osobitou identitu ve spektru domácího i evropského křesťanství a v novodobé společnosti, která tradičnímu
křesťanství není nakloněna. V ekumenickém dialogu se ukazuje a potvrzuje dvojí důležité těžiště charakteristické pro naši církev. Jednak je to historicky katolický modernismus, kdy
naše církev není zařaditelná zcela
mezi církve protestantské, ale má specifickou liturgickou zbožnost, kterou
je třeba poznávat a rozvíjet. Druhým
těžištěm je dědictví české reformace,
které má být v naší církvi aktualizováno odborně i popularizačně.
Dále uvedl, že v lednu a v červnu se
konala v Praze konference o liturgii,
protože podoba a úroveň bohoslužby
sloužené o nedělích a svátcích je
výrazem naší konkrétní víry a úcty
k Bohu. Zvláštní kritéria jsou kladena
na bohoslužbu ve sdělovacích prostředcích, kdy např. bohoslužby přenášené Českým rozhlasem sleduje
100 - 150 tisíc posluchačů. Je třeba
výběru míst věnovat více pozornosti,
protože jde o prezentaci naší církve
v ekumeně i ve veřejnosti.
Podle interních statistik měla naše církev v roce 2011 66659 členů, při sčítání v roce 2010 se k naší církvi přihlásilo v České republice 39276 členů, ve Slovenské republice 1782 (tam
proti výsledkům z minulého sčítání
počet členů stoupl). Naše církev má
289 náboženských obcí v ČR. 186
Dokončení na str. 3

Ze zasedání církevního zastupitelstva

Hus jako pedagog a autor katechetických spisů
Osobnost českého náboženského reformátora Mistra Jana Husa zkoumal
z pedagogického hlediska v 19. století Karel Novák. Existují ještě další
starší studie Václava Novotného a
Vlastimila Kybala. Z novějších autorů
zmiňme Miroslava Cipra, který upozornil na pedagogický význam českých lidovýchovných spisů.
Hus chápal katechetické vyučování
dospělých i dětí jako neodmyslitelnou
součást kněžského poslání a služby.

Pozvání do Betlémské kaple
Tradiční bohoslužby k uctění památky Mistra Jana Husa se konají 6. července v 15 h v Betlémské kapli v Praze.
Liturgii slouží bratr patriarcha Tomáš Butta a bratr královéhradecký biskup Štěpán Klásek, kázáním poslouží
bratr plzeňský biskup Filip Štojdl.

V úvodu Výkladů píše: „Protož, že
sem knězem v naději od boha poslaným, abych učil lid věřiti, přikázánie
božie plniti a bohu sě právě modliti,
chci ty tři věci sprostným lidičkóm
vyložiti.“ Mistr Jan Hus je autorem
řady výchovných a katechetických
spisů. Mezi jeho české náboženskomorální traktáty patří Zrcadlo hříšníka
tzv. větší, Zrcadlo hříšníka tzv. menší,
Dcerka, Provázek třípramenný a již
zmíněný rozsáhlý nábožensko-morální traktát Výklad víry, Desatera a
modlitby Páně. Sepsal pravděpodobně Katechismus – příručku pro vyučování mládeže a dospělých. Emanuel
Havelka se snažil prokázat jeho autorství a Jiří Daňhelka považoval původní podobu katechismu za Husovo dílo,
a byl proto zařazen do edice Opera
omnia (4. sv.). Dále je to Jádro učení
křesťanského, ke kterému byla připojována literní pomůcka Abeceda.
K menším nábožensko-vzdělávacím
traktátům patří spis O hřieše a O vieře.
Hus skládal eticky zaměřené veršované skladby, jakými jsou Devět kusóv
zlatých a Mravní průpovědi. Pastoračně výchovné zaměření má česky
psaný spis O manželství. Husovy katechetické spisy vznikaly v bezprostředním osobním styku s lidmi, zejména v době jeho mimopražského
exilu v letech 1412-1414. Tehdy si
uvědomoval význam těchto spisů pro
vzdělávání ve víře a pro výchovu ke
křesťanskému životu českého lidu.
Vznik českých katechismových spisů
byl spontánní a souvisel s Husovým
nerespektováním zákazu jeho kazatelské činnosti.
Husova výchovná činnost byla rozsáhlá. Zahrnovala všechny věkové skupiny a sociální vrstvy. Je zaměřena na

kněze i laiky, studenty i učitele, muže
i ženy, dospělé i děti. Ačkoliv svými
pedagogickými snahami podporoval
především vzdělání a kulturu svého
vlastního národa, nebylo jeho působení jako křesťanského vychovatele národnostně omezeno. V kostnickém
vězení napsal drobné latinské spisy.
Byly věnovány německým strážcům,
kteří mu ulehčovali pobyt ve vězení.
Jsou to spisy O poznání a milování
Boha, O přikázáních Páně a modlitbě
Páně, O pokání, O třech nepřátelích
člověka, O smrtelném hříchu, O manželství, O svátosti těla a krve Páně.
Tyto spisy vznikaly bez příruček a
jsou dokladem Husových katechetických schopností.
Náboženskou výchovu a vzdělávání
v kostelích, školách a rodinách můžeme sledovat po celou dobu středověku. V kontextu středověkého církevního vyučování, propojeného s bohoslužbou a svátostnou praxí a vycházejícího z tradiční věroučné a etické látky, je třeba nahlížet i na Mistra Jana
Husa. Současně byl u Husa a jeho následovníků mnohem výraznější a prohloubený zájem o katechezi, motivovaný snahou o nábožensko-etickou
nápravu středověké církve a společnosti. Vedle kázání byly právě křesťanská výchova a vzdělávání jedním
z hlavních nástrojů náboženské reformace v Čechách. Mistr Jan Hus položil významným způsobem základy
katechismové tvorby a pedagogického úsilí celé české reformace. Na něho
navázali utrakvisté rozvíjející soustavu partikulárních škol a Jednota bratrská vyznačující se systematickou a
trvalou sborovou výchovou.
Tomáš Butta
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Mistr Jan Hus jako živá hřivna
Jsme bytosti, které mají historické vědomí. Pátráme po tom, jak
může být předáváno a probouzeno. Z moudrosti věků víme, že
historická zkušenost se má předávat působivě, s vypravěčským
šarmem a invencí, aby příjemce zaujala. Snaží se jí potom rozumět a nakonec ji dokáže sám vnitřně zpracovat, to jest zařadit
jako cennou součást a vklad do své vlastní, právě vznikající zkušenosti. Podle filosofa Jana Sokola skutečná tradice tedy nemůže být přímým přeléváním nějakých „obsahů vědomí“ a už vůbec
nikdy není hotovým sdělením.
Živé tradování je vždycky silně podpořeno autoritou rodičů či
dalších příslušníků starší generace. Ti se musejí pokusit svoji
vlastní životní zkušenost zhustit a soustředit do několika jasných a srozumitelných vět, jejichž přijetí pak už mohou jen
dodatečně korigovat výkladem. Všichni si jistě jako dobrý příklad vybavíme film Obecná škola a učitele Igora Hnízda v podání Jana Třísky vykládajícího o Janu Husovi. Žáci byli dojati a
uchváceni, jejich mravní city se zapojily. Řada z nás takovéto
okamžiky zažila také. Mistr Jan Hus a jeho oběť je pro nás
všechny jakýmsi „národním archetypem“, který Zdeněk Svěrák
skvěle scénáristicky vystihl. I já jsem se ve věku hrdinů filmu
pořád vyptávala, jak to vlastně bylo s tím Husem a s husity.
Skutečně mě to zajímalo a hledala jsem pravdu. Ve škole jsem
nedala pokoj a neustále se tázala a doma mi zase nikdy neunikl můj laskavý dědeček. Naštěstí znal historii velmi dobře, rád se
mnou diskutoval a nacházel pro mě odpovědi. Vybavuji si také
dodnes, jak jsem do školního sešitu kreslila tužkou Mistra Jana
Husa. Následovali husité na válečném voze s cepy a sudlicemi
pečlivě vybarvení vodovkami a inkoustovými pastelkami. Nakonec jsem své malé „dílko“ ozdobila tím, že jsem kontury zvýraznila černou tuší.
Již pátým rokem z Betlémské kaple moderuji na rozhlasové stanici Praha přímý přenos sváteční bohoslužby Církve československé husitské. Měsíc nebo dva předtím se ponořím do odborné literatury, knih a článků. Pečlivě studuji prameny a hlouběji
opět poznávám, jak Mistr Jan Hus kráčel cestou k živé konkrétní Pravdě. Každý okamžik jeho života byl žitý vírou. Jeho pohled
byl plně upřen k vertikále, přijímal Boží signály. Do Kostnice si
připravil Řeč o míru – „Sermo de pace“, kterou chtěl přednést
před nepříliš přátelsky naladěným koncilem. Přál si pozdravit
toto nejvyšší shromáždění církve slovy Kristovými „Pokoj vám“,
jak uvádí patriarcha dr. Miroslav Novák v úvodním slově pro
sborník Hus stále živý.
Jan Hus jako mravní osobnost, kněz následující Krista, je pro nás
duchovní inspirací a příkladem morální autority člověka, který
hledal spravedlnost a pravdu a za své přesvědčení byl ochoten
položit život. Odvolal se k soudci nejspravedlivějšímu, Ježíši
Kristu samotnému. Zůstává věrný své cestě za Pravdou i za cenu
vlastního života. Mistr Jan Hus je živou hřivnou pro naši víru i
námi vnímaný a hodnocený kontext historického vědomí. Ani my
se nemáme vzdávat „postu“, který nám Pravda svěřila, a máme
být aspoň částí své bytosti a svých skutků živou hřivnou pro své
bližní.
Olga Nytrová

z kazatelského plánu

5. neděle Po svaTéM duCHu
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte
zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký
nad celou zemí.
ŽALM 47,1–2
První čtení: Pláč 3,24–33
Tužby
2. Abychom v Božích přikázáních velikou zálibu nalezli, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom se k Bohu, pravé opoře srdce, stále obraceli, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Prosíme tě, Bože, vyslyš prosby svého lidu a svou mocnou rukou nás ochraňuj před každým nebezpečím! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme
slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 2. Korintským 8,7–15
Evangelium: Marek 5,21–43
Verše k obětování: Žalm 30,2–3
Verše k požehnání: Žalm 34,5.12
Modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, děkujeme ti, že nás obdarováváš bohatstvím své milosti.
Prosíme tě, pozdvihni nás k novému životu a připrav na příchod tvého věčného království! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 13, 43, 62, 105, 109, 110, 163, 288, 324, 326

z novozákonníCH výkladů
uzdravování
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slepý od narození
Pokračování z minulého čísla
Když si král Chizkijáš uvědomil, že
se Sancheríb chystá přepadnout Palestinu, rozhodl se vysekat v pevné
skále tunel – vodovod, který vedl od
pramene do města (2 Par 32,2-8; Iz
22,9-11; 2 Kr 20,20). Kdyby byli stavitelé proráželi skálu přímo, byla by
to vzdálenost 366 yardů. Ale oni ji
vysekávali cik-cak, jednak proto, že
dávali pozor na pukliny ve skále, jednak proto, aby se vyhnuli posvátným
místům, a tak je vodovod vlastně
vzdálen 583 yardů. Tunel je na některých místech jen asi dvě stopy široký,
ale jeho průměrná výška je asi šest
stop. Stavitelé začali skálu prorážet
z obou konců a setkali se uprostřed –
to je vskutku překvapivý a velkolepý
úspěch vzhledem k tehdejšímu vybavení.
V roce 1880 byla objevena pamětní
deska připomínající dokončení vodovodu. Náhodně ji objevili dva hoši,
kteří se brouzdali v rybníku. Nápis
zní: „Proražení je dokončeno. Teď

Jan 9,1-40
už je uzavřen příběh bourání. Dělníci stále zvedali krumpáče, každý
proti svému druhovi na protější straně. A když už zbývaly k proražení
jen tři lokte, každý slyšel hlas toho
z druhé strany, protože na pravé
straně skály byla štěrbina. A v den
proražení na sebe kameníci narazili
– jeden proti druhému z opačné
strany, krumpáč proti krumpáči. A
vylily se vody do rybníka cestou tisíce a dvou set loket, a sto loket byla výška skály nad hlavami kameníků.“
Rybník Siloe (Šíloašský) – to bylo
to místo, kudy vodovod z Mariina
pramene vtékal do města. Byla to
nádrž – bazén pod širým nebem,
dvacet x třicet stop. Jak dostal rybník své jméno? Nazýval se Siloam,
což prý znamenalo „poslán“, protože voda byla do něj poslána tunelem
do města. A do tohoto rybníka poslal Ježíš slepce, aby se tu umyl. A
muž se umyl a najednou viděl.

PŘeDSuDeK

A PŘeSVěDčeNí

(JAN 13-17)
A teď dochází nutně k maléru. Byla
sobota, kdy Ježíš udělal bláto a uzdravil člověka. Nepochybně tak porušil
sobotní zákon, jak ho vypracovali
zákoníci, a to hned třikrát. Tím, že
udělal bláto, provinil se prací – neboť
i ty nejjednodušší činy představovaly
práci. Zde je pár ukázek, které věci
byly v sobotu zakázány: „Člověk nesmí naplnit nádobku olejem a položit
ji vedle lampy a vložit do ní konec
knotu.“ „Když člověk zhasne lampu o
sabatu, aby ušetřil lampu nebo olej
nebo knot, proviní se.“ „Člověk nemá
vycházet o sabatu v sandálech okovaných hřebíky.“ (Váha hřebíků by byla
břemenem a nést břemeno znamenalo
porušit sabat.) Člověk si neměl stříhat
nehty na prstech nebo vytrhnout vlas
z hlavy nebo z vousů. Zřejmě v pohledu takového zákona udělat bláto znamenalo pracovat, a tak porušit sabat.
Přeložila Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad Písmem

neBoJ se, Jen věř...
První čtení z Písma pro dnešní bohoslužby bylo z knihy Pláč a dá se zjednodušeně říci, že bylo o naději. Druhé
čtení bylo z listu Korintským a dotýkalo se výzvy apoštola Pavla, co volala po víře, jež se projevuje láskou. Perikopa z Markova evangelia spojuje
hledání naděje s projevem opravdové
lásky a předkládá je ve dvou příbězích. Oba jsou vzájemně propojené a
shodně orámované dvanácti lety.
Dvanáct let byla nemocná žena z davu
postižena zlou nemocí. A proti tomu
stojí dvanáct let projevů lásky, kterou
chovali ke své dceři její rodiče. Těch
dvanáct let bylo od sebe odlišných více, než je možné si představit. Pro nemocnou ženu to bylo dvanáct let ponížení, ústrků a bolesti. Pro dceru představeného synagogy to bylo dvanáct
let dobrého života díky postavení jejího otce a jeho lásce k ní.
Žena postižená krvácením byla ve
zcela odlišné pozici. Byla vnímána jako nečistá a pro své okolí doslova nebezpečná. Každý dotek s ní člověka
dle Božího zákona znečišťoval (Lv
15,27). Tradice o ní hovoří jako o Veronice (apokryfní Evangelium Nikodémovo). Naše evangelium její jméno sice neuvádí, ale za to podává důležitou zmínku, jak marně podstupovala mnohá léčení a jak ji nemoc zcela
ničila také po finanční stránce. Jakou
měla tedy ještě naději? Kde ji mohla
po dvanácti letech čerpat? Odvážila se
k činu bláznivému. Jako bezejmenná
včlenila se do davu kolem Ježíše v naději, že ji nikdo z tlačenice nepozná,
nevyžene. Z naděje vyrostla představa, jak pouhý dotek šatu mistra z Nazaretu ji zbaví nemoci, ústrků a veškeré pohany. Byla přesvědčena, že si
nemůže dovolit to, co tamní představený ze synagogy: pokleknout před
Ježíšem a otevřeně jej poprosit o
záchranu. Jairova dcera byla ve věku,
kdy se dívka mění v ženu. Ve dvanác-

ti letech se v tamějších poměrech už
začalo uvažovat o svatbě. Pojmout za
manželku dceru představeného synagogy bylo tehdy považováno za velkou čest. Rozhodně by tedy nezůstala
na ocet. Jenže bohužel veškerá budoucnost u ní odchází náhle ve stínu
blízké smrti.
Kolem Ježíše se soustředil velký zástup, proklestit si k němu cestu, pokleknout a prosit, nebylo zřejmě pro
Jairose snadné. Nejobtížnější jistě bylo, že musel přede všemi, kdo ho znali, odložit jistotu a veškerou nadřazenost plynoucí z jeho úřadu a dát všem
na odiv své zoufalství a bezmoc. Je
jisté, že když se kolem Ježíše tlačilo
mnoho lidí, pro nemocnou Veroniku a
její plán to bylo naopak výhodné, byla
tu větší možnost, že si jí nikdo nevšimne a množství přirozených doteků pak nikdo ani nespočítá.
Těch, co se Ježíše dotkli, byla jistě
dlouhá řada. A mezi nimi byli i další
nemocní, třeba jen s trochu bolavým
tělem či duší. Evangelium však nedokládá, že by Ježíš vyzařoval jako prskavka a každého zalil světlem jakési
síly, co by každého nutně ihned uzdravila.
Také bezesporu Ježíš na své dlouhé
cestě, když procházel městy a vesnicemi, setkal se s mnohými, kteří oplakávali své mrtvé. O jeho zásahu víme
ale jenom u dcery Jairovy, u syna vdovy z Naim a u Lazara. Proč zrovna
tehdy uzdravil jen tu ženu z davu a
vzkřísil dceru představeného synagogy? Co nám tu vlastně evangelium
chce sdělit? Rozhodně tu nejede jen o
zápis zázraku. Podivuhodných příběhů o uzdravení bychom našli jistě
celou řadu a obzvlášť mimo Písmo.
Evangelium nás nechce prvoplánovitě
ohromit svědectvím o schopnostech
Pána Ježíše. Jako živé slovo Boží,
ukazuje se zde především na to, co
oba příběhy spojuje: naději, lásku a

Mk 5,21-43
možné odevzdání se svému Pánu
v nelíčené pokoře a otevřenosti.
„Neboj se, jen věř,“ uslyšel Jairos od
Ježíše a Veronika zas ono svědectví:
„…tvá víra tě zachránila.“ A tato slova smějí také patřit nám, sestry a bratři. Výzva, abychom odložili strach,
nechali svou víru růst a mohli prožívat
záchranu. V této výzvě k nám promlouvá ten, koho vidíme jako svého
Pána, před kterým poklekáme a kterého se chceme dotýkat v té velké tlačenici svého života. Naše pokleknutí
před ním smí vyjádřit naši důvěru i
naši naději. Naše kroky za ním jsou
touhou přiblížit se k němu a jsou vyjádřením naší lásky. V jeho blízkosti se
stáváme Láskou, jsme směřováni
k záchraně.
„Děvče, pravím ti, vstaň,“ řekl kdysi
Ježíš mladé nevěstě. „Pravím ti,
vstaň,“ říká také i dnes on, ženich, své
staré církvi. Pláč pohřebního shromáždění, zvuk smutečních pištců není
na místě, i když se také i dnes mnozí
jeho příchodu mezi nás jen pošklebují. Naděje, Víra a Láska je ovšem silou
věčnou. Silou, co zachraňuje.
Pavel Pechanec

Nebeský Otče,
víra nás volá k odvaze.
K tomu, abychom odložili
strach a naše pokleknutí bylo
jen před tebou.
Naděje nám otevírá oči a my
smíme slyšet Slova Ježíše:
„…pravím ti, vstaň!“
Nemáme tedy spát,
máme se probouzet a vnímat
přítomnost pod tvým Slovem.
Jako církev v něm smíme
růst, sílit a čekat na svatbu.
Těšíme se z Lásky,
kterou nám dáváš, a prosíme,
abys nás i nadále
probouzel k životu.
Amen
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rozMěr víry a voJenská oPeraCe anTHroPoid 2
Pokračování z minulého čísla
Muži žili v hrobce a částečně na kůru,
kde se střídali, protože v hrobce nebylo trvale k vydržení. Jejich stravování
vzal si na starost Hajský. Posílal do
naší kanceláře ženy, které nosily
potraviny a jiné potřeby. Muži spali
na starých matracích, velmi opotřebovaných, které byly v kostele už předtím. Ženy, které nosily zásoby, se jmenovaly jedna Moravcová a jedna
Pátková (pozn. autora: správně má
být Fafková). Hlavně Moravcová přinášela konzervy, líh, zrnkovou kávu a
čaj. Jak vidno, speciální roli sehráli při
podpoře parašutistů ženy. Tato skutečnost neunikla pozornosti šéfa řídící
úřadovny gestapa v Praze Hanse
Ulricha Geschkeho, který svůj podiv
okomentoval následovně: Nápadné je,
že do věci (pozn. autora: vojenské
operace namířené proti Heydrichovi)
bylo zčásti i úplně zasvěceno velké
množství žen a trvale agenty [sic]
podporovaly. Tak mimo jiné ženské
příslušnice v rodinách Fafkových a
Moravcových se nepřetržitě staraly o
zásobování potravinami v kostele
Karla Boromejského.

DRuHý OKRuH PODPOROVATeLů
A „ZAPOMeNuTý“
KOSTeLNíK JeŘáBeK
Pro Petřkovu osobnost je charakteristické, že v jeho výpovědi při mimořádném veřejném přelíčení stanného
soudu nezaznělo ani slovo o druhé
skupině podporovatelů, kteří se rekrutovali především z členů pražské pravoslavné církevní obce a z okruhu je-

ho blízkých známých. Vzhledem k tomu, že většina těchto lidí byla v kontaktu přímo s kaplanem Petřkem,
neměl o nich nikdo jiný tušení ani po
obšírné výpovědi Karla Čurdy, kterou
učinil 16. června 1942 na vedoucí služebně pražského gestapa. Jejich životy tak závisely na Petřkově nezlomnosti během vyšetřování.
Výjimečné postavení mezi okruhem
těchto osob měl předseda sboru starších v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
Jan Sonnevend. Ten nejen osobně
zprostředkoval úkryt vojáků v kryptě
a patřil k těm, kteří pro ně hledali
nové, bezpečnější útočiště, ale současně se podílel na jejich zásobování.
Máme dochováno rovněž svědectví,
podle kterého se měl od 2. června
1942 do podpory parašutistů zapojit
sám biskup Gorazd. Vladyka mne
žádá, abych na jeho plzeňskou adresu
zasílal potraviny, a dává k tomu cíli
určitý obnos. Ujímám se tohoto úkolu
se sestrou Pravomilou Studenou z Brna, která žila v Řimicích. Jejím příspěvkem byl vybudován náš chrám
v Brně. Divili jsme se, že skromný vladyka potřebuje potraviny, a netušili
jsme, že je to pro hrdiny skrývající se
v kryptě pražské katedrály. My však
víme, že biskup Gorazd byl o ukrytých vojácích informován až těsně
před svým odjezdem do Berlína 11.
června 1942, kam byl pozván metropolitou Serafímem k účasti na biskupském svěcení otce Filipa. Je však
možné, že jej Vladimír Petřek požádal
o pomoc bez udání konkrétních důvodů a okolností již před tímto datem,

jako to učinil i v jiných případech.
Z pražské pravoslavné církevní obce
to však byl zejména libeňský hostinský František Jarolímek, který pro
„naše hochy“ – nevěděl, komu jsou
potraviny určeny – získával od řezníka Bohumila Vosmíka maso a od pekaře Josefa Kyncla pečivo. Potraviny
pak prostřednictvím Miloslava Nečáska putovaly přímo do chrámu sv.
Cyrila a Metoděje. Díky Petřkově a
možná i Sonnevendově nezlomnosti
se většina těchto spolupracovníků
dočkala kýžené svobody. Shodou nešťastných náhod byla však zatčena
šestičlenná rodina Bohumila Vosmíka
(celá rodina patřila k naší církvi) a
jeho příručí Václav Mihula (rovněž
náš věřící). Během zatýkání se Vosmíkův syn Oldřich, který bojoval v mezinárodních brigádách ve Španělsku a
společně s otcem ukrýval zbraně,
nehodlal vzdát a postavil se gestapu
na odpor, přičemž těžce zranil jednoho ze zatýkajících. Byl popraven společně s manželkou, sestrou, bratrem,
oběma rodiči a řeznickým příručím
Mihulou 24. června 1942. Z celé rodiny se zachránil jen malý synek, který
si v době zatýkání hrál na ulici. Když
byla v roce 1947 za účasti ministra
Václava Majera i duchovních naší
církve odhalována péčí podpůrného
Spolku řezníků a uzenářů pro Karlín,
Libeň a okolí na počest všech sedmi
popravených pamětní deska, byl na ni
symbolicky zavěšen trnový věnec na
znamení jejich prožitého utrpení.
Martin Jindra
Pokračování příště

Minulou soBoTu zasedalo Církevní...
Dokončení ze str. 1
náboženských obcí má vlastního faráře, 103 obcí je administrovaných. K 1.
lednu působilo v církvi celkem 249
duchovních, z toho 213 s kněžským a
36 s jáhenským svěcením, 108 kazatelů a 58 pastoračních asistentů. Celkem
v naší církvi slouží 415 osob v České
republice a 5 ve Slovenské republice.
Příjmy na církevních příspěvcích činily přes 7 milionů, nejvíce se vybralo
v královéhradecké diecézi (přes dva
miliony). Příjmy na sbírkách a darech
činili 7,8 milionu, nejvíce se vybralo
v pražské diecézi (2,8 milionu).
Ústřední rada zřídila komisi pro vyhodnocení dopadů případného přijetí
návrhu o majetkovém vyrovnání státu
s církvemi. Předsedou je pražský biskup David Tonzar. Ukazuje se, že
v současné době je hospodaření naší
církve soběstačné zhruba ze 40 %.
Dále bratr patriarcha zmínil stav příprav na Husovské výročí v roce 2015.
V závěru zprávy poděkoval všem, kdo
nesou službu v náboženských obcích,
v diecézích, na ústředí, v diakonických zařízeních i specifických službách a na závěr uvedl: V našem pohledu do budoucího času ať nás provází
prosba z naší liturgie: „Rozjasni svou
tvář nad námi“, vycházející z žalmu
67,2 i z kněžského áronského požehnání v Nu 6,24-26.
Zprávu o stavu církve ve Slovenské
republice přednesl slovenský biskup
Jan Hradil. Uvedl, že bychom se měli
podívat na vývoj počtu příslušníků
církve. Je to tragické a bylo by ještě
horší, kdybychom udělali průzkum a

zapsali, kolik lidí bylo jednu neděli
skutečně na bohoslužbách. O to bychom se měli opřít a něco s tím udělat.
Nemůže nám to být lhostejné. Je-li
málo lidí, neznamená to zrušit náboženskou obec. Biskupský sbor musí
mít metodiku, jak postupovat. Pro
informaci - na Slovenku počet členů
církve roste - jsou tam kněží, kteří přišli z jiné pracovní struktury než z naší
- 3 katoličtí, 2 evangeličtí a 2, kteří
byli již odepsáni - farář Bobrovský
(biblické hodiny) farář Čmerda (slouží každou druhou neděli).
Ke zprávě o průběhu obnovy památníku MJH v Husinci se rozpoutala
velká diskuse, protože ministerstvo
kultury náš projekt nevybralo a dotace
nebyla přidělena. Královéhradecká
diecéze a slovenská diecéze se shodly
na tom, že bychom měli od velkého
projektu ustoupit i v případě, že bychom sehnali jinou dotaci. Církevní
zastupitelstvo nakonec odhlasovalo
dvě usnesení: 1. “CČSH se v případě
definitivního nepřidělení dotace z fondu IOP MK rozhodla upustit od projektu CMJH za 114 milionů Kč a bude
v projektu rekonstrukce Památníku
MJH pokračovat ve variantě levnější
z prostředků získaných z grantů, dotací, darů a prostředků vlastních.”
2. “CZ ukládá ústřední radě připravit
ve spolupráci s tajemníkem ÚR pro
grantovou politiku alternativní návrhy
dalšího postupu obnovy Památníku
MJH a svolat do 10. října stálé předsednictvo církevního zastupitelstva.”
Další diskuse se rozvinula kolem Českého zápasu a jeho koncepce. Cír-

kevní zastupitelstvo usneslo: “CZ rozhodlo vytvořit komisi pro koncepci
Českého zápasu pod vedením br. prof.
Kučery. Každá diecéze navrhne do
této komise svého zástupce (0-2).”
Církevní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy odborů úřadu ústřední rady,
právní rady, církevního kárného výboru a zprávy diecézí. Dále schválilo
zřízení střediska Diakonie a misie
CČSH s názvem Centrum volného času Jordán - středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské, se
sídlem Joštova 7, 602 00 Brno.
Církevní zastupitelstvo schválilo i
návrh, že napříště pro něj budou materiály rozesílány e-mailovou poštou.
Spirituálem Husitské teologické fakulty UK církevní zastupitelstvo jmenovalo Mgr. Sylvii Stretti. Do církevní zkušební komise byl doplněn plzeňský biskup Mgr. Filip Štojdl.
Do správní rady HITS byl za zesnulého prof. Milana Salajku doplněn prof.
Zdeněk Sázava.
Kolem zprávy církevního revizního
finančního výboru se rozvinula delší
diskuse, jejímž výsledkem bylo, že
zpráva nebyla vzata ani na vědomí a
bylo přijato usnesení: “CZ žádá CRFV,
aby předkládal pouze závěry výsledků
kontrol v jednotlivých náboženských
obcích.”
V závěru museli odejít členové zastupitelstva ze vzdálenějších diecézí a
počet členů se snížil tak, že zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. Bratr
patriarcha proto jednání ukončil písní
č. 160.
(red)

zdeňku svobodovi k narozeninám
V den svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července slaví své
požehnané 85. narozeniny bratr farář Zdeněk Svoboda. Své církvi sloužil od
roku 1951 v náboženských obcích tří diecézí, nejdéle v letech 1967-1976 v Nové Pace a v letech 1976-1990 v Kyjově, odkud se po ukončení služby odstěhoval do Zlína.
Jak ovšem většina čtenářů Českého zápasu dobře ví, mluvit u bratra faráře
Svobody o „ukončení služby“ není právě přesné. Lidem v církvi i mimo ni totiž
stále slouží nejen jako kněz, ale také jako pronikavý spisovatel, básník, překladatel (za vydatné pomoci své zvěčnělé manželky Jarmily), editor, esejista, textař písní a v neposlední řadě jako moudrý rádce a neobyčejný příklad křesťanské skromnosti a pokory. Jeho celoživotnímu dílu věnuje brněnská diecéze
sborník, který vychází v těchto dnech.
Do těch příštích přejeme bratru faráři hojnost Boží posily slovy, která sám
vetknul k písni 294 našeho zpěvníku: Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí.
Nejsme sami sví, ale jenom tvoji. Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek i smích.
(kow)

Marie kodlová oslavila 100. narozeniny

100. narozeniny oslavila 10. června sestra Marie Kodlová, dlouholetá a věrná
členka naší církve. Věrně a s láskou sloužila v radě starších v Praze 8 – Libni a
později v náboženské obci v Praze 7 – Holešovicích. Své požehnané narozeniny oslavila v dobré náladě a se zpěvem v krásném prostředí Domova seniorů ve
Zdicích spolu s rodinou a přáteli z penzionu, Sokola Libeň a z náboženských
obcí v Libni a Holešovicích.
Úctyhodné životní jubileum přijely za sestrou Marií Kodlovou do Domova
seniorů ve Zdicích oslavit sestry z libeňské a holešovické náboženské obce společně s dcerou a zetěm oslavenkyně v pátek 15. června. Předaly květiny, bonboniéru a především společně poseděly na rozkvetlé zahradě domova, odkud
přinášíme ilustrační fotografii. Sestra jáhenka Eva Ševčíková posloužila jubilantce večeří Páně. Návštěva odjížděla s dobrým pocitem a s klidem v duši, že
sestra Maruška dobře vypadá a je spokojena.
Ze srdce jí přejeme ještě spoustu šťastných dní v kruhu svých blízkých, zdraví
a klid a aby ji náš Pán i nadále opatroval a chránil. Máme ji moc rádi.
Sestry a bratři z Libně a Holešovic
Na foto zleva: Ses. E. Ševčíková, M. Kodlová a D. Kašová - předsedkyně RST
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zPrávy
Pouť na Ostravici
Pouť k uctění památky Mistra Jana
Husa se koná ve čtvrtek 5. července
od 10.00 h v kapli M. Jana Husa u
Winklerovy zvonice na Ostravici.
Slavnostní bohoslužby slouží: farářka
ze Studénky - Mgr. Martina Smolková, farářka z Přerova - Mgr. ing. Alena
Mynaříková, farář ze Slezské Ostravy
- Mgr. Tomáš Michnáč.
(tm)

ekumenické setkání
Církve československá husitská,
Českobratrská církev evangelická a
Římskokatolická církev si vás dovolují pozvat na ekumenické setkání u příležitosti 597. výročí upálení
Mistra Jana Husa, které se bude
konat dne 5. července v 18 h u památníku M. J. Husa v Chlumci nad
Cidlinou (Sadová ul.).
Rostislav Kotrč

Seminář liturgického zpěvu
Dovoluji si pozvat jménem Církevní
husitské ZUŠ Harmonie všechny zájemce o liturgický zpěv na další semináře liturgického zpěvu.
* 9. seminář liturgického zpěvu se bude konat v pátek 14. září od 12.15 do
cca 17 h v prostorách Církevní husitské ZUŠ Harmonie, Bílá 1, Praha 6 Dejvice.
* 10. seminář liturgického zpěvu se
bude konat v pátek 12. října od 12.15
do cca 17 h na stejném místě.
Na seminářích se bude probírat dechová a pěvecká technika a zájemci si
také vyzkouší zpěv liturgie a písní
CČSH za doprovodu profesionálního
varhaníka.
NA SEMiNář SE MOHOu PřiHLáSiT
ZáJEMCi ZE VŠECH DiECéZí!
Svou účast prosím potvrďte sms na
tel.: 603 309 363. Do zprávy napište
jméno a příjmení. Děkuji
Marek Vávra
umělecký ředitel Církevní husitské
ZuŠ Harmonie, o.p.s.

Pozvánka do Kyjova
Zveme vás ke slavnostním bohoslužbám, které v neděli 1. července ve 14
h vykoná bratr vikář Lubomír Pliska.
Společně poděkujeme za 90 let exi-

1. července 2012

stence náboženské obce a současně si
připomeneme i 80. výročí postavení
Husova sboru v Kyjově. Po bohoslužbách jste zváni ke koncertu duchovních písní s názvem „U Pramene“.
Ekumenická bohoslužba s poděkováním za svědectví velkých Kristových
učedníků Cyrila a Metoděje a Mistra
Jana Husa se koná v pátek 6. července
ve 14 hodin v Husově sboru.
(ip)

Pozvání do Mirovic
Oslava 75 let Husova sboru v Mirovicích se koná 5. července od 20 h
v Husově sboru v Mirovicích -Táborská 243. Chceme v této bohoslužbě
poděkovat všem bratřím a sestrám,
kteří nás provázeli na cestě a učinili
z Husova sboru nejen dominantu stavební, ale především duchovní.
Po skončení obřadů společně zapálíme oheň Smíření ve jménu bratří Cyrila, Metoděje a Jana z Husince.
(fš)

V Husově sboru v Lounech se 7.
června konal varhanní koncert žáků
ZUŠ Louny s názvem "Prázdninové
varhany".
Na koncertu vystoupili žáci ze tříd
Ivany Derflerové, Martiny Podané,
Jaroslavy Sejvalové, Veroniky Studené a Mileny Nečesané.
Malí varhaníci hráli převážně
skladby starých barokních mistrů,
např. G. F. Händela, J. S. Bacha, D.
Zipoliho a Henryho Percella. Zpěváci zazpívali ve sborovém uskupení, které bylo složeno pouze pro
tuto koncertní příležitost. Připravili
si krásný dvojhlasý repertoár. Velmi
netradičním způsobem oživil koncert Petr Pidrmann, žák Mileny Nečesané, který recitoval baladu K. J.
Erbena "Vodník". Na varhany ho
doprovodila Ivana Derflerová skladbou Z. Fibicha složenou pro tuto
báseň.
Husův sbor byl zcela zaplněn žáky,
rodiči i prarodiči a dalšími hosty.
Akci ZUŠ navštívila také paní ředitelka ing. Jindřiška Riedlová. 32 čísel vyplnilo dvouhodinový program, který posluchači odměnili
dlouhým potleskem!

vzkříšení dcery Jairovy
V příběhu z Marka 5,21-43 se dovídáme nejen o vzkříšení dcery představeného synagógy Jaira, ale také o uzdravení ženy, trpící po léta krvácením. Vyřešíte-li správně následující přesmyčky, vypište si ze slov písmenka do tajenky. Všechna slova lze najít v uvedeném příběhu.

sirajo (3)
navádtc (2)
gagynaso (1)
kodyt (3)
ch árazan (5)
zebáň (5)

(Řešení z minulého čísla: Naše důvěra v Pána.)
Jana Krajčiříková
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Srdečně zveme na tradiční slavnostní bohoslužbu u příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa,
která se koná na nádvoří hradu
Krakovec dne 5. července ve 13.30
hodin.
Hrad Krakovec se zapsal do české
historie především jako místo posledního pobytu Mistra Jana Husa
v Čechách. Zde pobýval několik
měsíců, připravoval svou obhajobu
pro koncil a odtud se v říjnu 1414
odebral na svou poslední cestu do
Kostnice.
(ra)

Festival duchovní hudby
XIII. Festival duchovní hudby se koná
pod záštitou patriarchy Tomáše Butty
a pražského biskupa Davida Tonzara
5. července od 16 h v chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze.
(red)

koncert v lounech

Pro děTi a Mládež

sorbap (1)
vrkáníce (2)
neža (4)
vaír (1)
čílené (6)
trsm (2)
stupáz (4)

Bohoslužby na Krakovci

V České republice není mnoho základních uměleckých škol, kde mají
žáci příležitost učit se hře na varhany. ZUŠ Louny je jednou z nich.
Náboženská obec je ráda, že může
k těmto účelům propůjčovat svůj nástroj - varhany, postavené v r. 1935
přímo pro lounský sbor. Varhanní
koncerty jsou pro nás jednou z příležitostí, jak pozvat veřejnost a také
děti a mládež do prostor církve.
(HS)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 2. 7. – 20 hodin
Bach, Dvořák, Gershwin
Od baroka do jazzu
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus - varhany
* 3. 7. - 17 hodin
Bach, Vivaldi, Dvořák
ADAMUS TRIO,
J. Adamus - hoboj,
J. Adamusová - housle,
K. Novotná - cembalo
* 4. 7. - 17 hodin
Bach, Mozart, Telemann
V. Vlna - hoboj,
F. Šťastný - cembalo, varhany
* 6. 7. - 17 hodin
Dvořák, Bach, Vivaldi
A. Vršinská - mezzosoprán
M. Šestáková - varhany
* 6. 7. – 20 hodin
Mozart, Gershwin, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
* 7. 7. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Bach
J. Popelka - varhany
V. Frank - housle
* 7. 7. – 20 hodin
Mozart, Gershwin, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
* 8. 7. – 17 hodin
Mozart, Beethoven, Bizet
PRAGUE WIND QUINTET
* 8. 7. – 20 hodin
Vivaci, Bach, Dvořák
Prague String Orchestra,
Czech Radio Chamber Chorus,
diriguje: Š. Britvík

z ekuMeny
ÚSTAVNí SOuD DAL VěZNěNéMu JeHOVISTOVI šANCI NA NáHRADu
ZA ODPíRáNí VOJNy
Ústavní soud dal muži vězněnému za odpírání vojenské služby novou šanci na
náhradu nemateriální újmy. Případem Vladimíra Waise se musí znovu zabývat
Nejvyšší soud. Podle Waisova advokáta Lubomíra Müllera jde o průlomový
nález, který dává naději na náhradu morální a citové újmy i dalším nezákonně
vězněným lidem z období komunismu. Müller to sdělil ČTK.
Wais patří ke Svědkům Jehovovým, a proto odepřel službu v armádě. Léta 1953
až 1955 kvůli tomu strávil ve vězení. Odsuzující rozsudek byl zrušen až v roce
2003. Wais pak dostal jako náhradu ušlé mzdy 2500 korun za každý měsíc,
který strávil za mřížemi. Náhradu nemateriální újmy ale nezískal.
Ústavní soud 4. června zrušil rozsudek Nejvyššího soudu z loňského září, podle
kterého lze přiznat náhradu nemateriální újmy za nezákonné věznění jen v případech, kdy k uvěznění došlo po 18. březnu 1992. Jde o datum, kdy se pro Československo stala závaznou Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle Müllera z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že úvaha Nejvyššího
soudu není správná. Pokud byl odsuzující rozsudek zrušen po datu přijetí úmluvy, má prý poškozený nárok na náhradu bez ohledu na to, kdy došlo k uvěznění. Ústavní soud podle své mluvčí Jany Pelcové kritizoval ve Waisově případě
obecné soudy za tápání při rozhodování, jaký právní předpis aplikovat. Nález
připravil končící soudce František Duchoň jako jedno ze svých posledních rozhodnutí. Justice nyní musí podle Müllera najít nějaký mechanismus ohledně
promlčecích lhůt pro uplatnění nároku. "Jeho stanovení však není věcí Ústavního soudu. Jak počítat promlčecí doby, musí teď zřetelně vyjádřit Nejvyšší
soud. V žádném případě však promlčecí lhůta nemůže začít běžet dříve, než
došlo ke zrušení odsuzujícího rozsudku," uvedl Müller.
Waisův případ už v minulosti jednou výrazně ovlivnil soudní judikaturu. V roce
2003 plénum Ústavního soudu zrušilo rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího
soudu ČR a potvrdilo právo na svobodu svědomí a odepření vojenské služby
v době komunistického režimu. Jako podklad sloužil právě Waisův případ.
Následně se dočkalo rehabilitace více než 200 odpíračů vojenské služby.
podle ČTK

TuReCKO

Se CHySTá ZRušIT LegALIZACI INTeRRuPCí

Turecká vláda připravuje zákon, který odstraní legalizaci interrupcí.
Premiér Recep Tayyip Erdogan o tom informoval během setkání s ženskými organizacemi. „Jaký je rozdíl mezi vraždou dítěte v mateřském lůně a
po jeho narození?“ - ptal se ve své promluvě Erdogan. Umělý potrat byl
v Turecku legalizován v roce 1983. Dovoluje interrupce do 10. týdne těhotenství. Turecký premiér vyjádřil přesvědčení, že podpora potratů „je pouze záludným plánem k oslabení země“, a povzbudil členky ženských organizací k udržení vysoké porodnosti, která posílí stát sociálně a ekonomicky. Podle premiéra Erdogana by každá rodina měla mít alespoň tři děti.
Res Claritatis

Tábor Broučků 2012
„Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství
se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“
1. Korintským 1,9
Milé děti, malí i větší kamarádi se svými rodiči nebo prarodiči, nastává čas
prázdnin a dovolených a společně se těšíme na chvíle odpočinku a pobytu
v krásné přírodě. Nám, věřícím lidem, se pak nabízí ještě něco navíc!
Vraťme se o půl roku zpět. Kdo z vás by se netěšil na dárky a společenství
s Ježíšem o Vánocích? Přítomnost Páně však můžeme prožívat i jindy, dá
se říci po celý rok, a to vždy, když se v jeho jménu scházíme. Těšíme se,
že podobně radostné a naplněné dny z Boží milosti prožijeme společně s vámi při prázdninovém letním setkání s názvem rodinný „Tábor Broučků
2012“. Letos bude mít náš tábor trochu netradiční podobu. Plánujeme totiž
setkání s čelákovickými dětmi ve dnech 6. – 10. srpna přímo u nich na faře.
Ubytování bude zajištěno ve skautských stanech s podsadou na farní zahradě nebo v místním rekreačním zařízení. Ježíš nás stále volá k sobě, protože nás má rád a záleží mu na každém z nás. Abychom si to uvědomili
všichni společně a tato pravda nás povzbuzovala i v příštím čase, pro tento
rok jsme zvolili vyprávění na téma: „Má Pán Ježíš, má mě rád.“ (Zpěvník
CČSH, píseň číslo 19). A budeme si spolu nejen zpívat a vyprávět na dané
téma, ale také tvořit zajímavé rukodělné činnosti, hrát si a pořádat výlety.
A tak se těšíme na vás na všechny, kteří se ozvete a přihlásíte pro bližší informace, které vám rádi telefonicky sdělíme nebo zašleme písemnou formou. Vzhledem k organizačnímu zabezpečení akce se přihlaste, prosíme,
co nejdříve, nejpozději však do konce měsíce července!
Kontaktní adresa:
ThMgr. Krasava Machová, Husovo náměstí 273, 280 02 Kolín III.
Tel.: 321722944, mobil: 720668098, e-mail: krasava.machova@seznam.cz
Za Odbor duchovní péče o děti a mládež při Pražské diecézi CČSH
Vaše sestra Krasava
Roční předplatné na rok 2012 činí 416 Kč.
číslo účtu: 43-3856220207/0100
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