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Sestry a bratři,
dovolte mi, abych vás informovala o stavu příprav 600. jubilea M. Jana Husa v r. 20í5.

Víte, Že bratr patriarcha vyhlásil při slavnostních bohoslužbách v Betlémskékapli 6.7.2012 lzv '
Husovské trienium, tři roky přÍprav a postupné realizace akcí k 600' výročíM. J. Husa, jeŽ vyvrcholí 6.
7.2015.
Kornisí přijaté Mottoi,,Prosím vás, abyste se milovali, dobých násilím tlačiti nedali a pravdy
každémupřáli"'(Husův dopis z Kostnice ,,Celému českémunárodu'') doplnil grafický motiv, za jehoŽ
podklad bylo zvoleno zpodobnění M. J. Husa od Františka Bílka, a Heslo: SoUDRZNosT,
SPRAVEDLNOST' PRAVDA. Ke každémuroku trienia se bude vázat jedna Husova výzva: 2013:
Soudržnost, 20í4: Spravedlnost' 20't5: Pravda.
Komise cČsH pro jubileum M. J. H. v r. 2015 (dále již jen Komise) vznikla usnesením ÚR cČsH a jiŽ
téměř tři čtvrtě roku se zabývá aktivitami ccsH k výročí2015, jeŽ připravuje a koordinuje. Byla
podepsána Memoranda o spolupráci s městem Kostnicí, připravuje se memorandum se společenstvím
měst s husitskou minulostí a tradicí. Spolupráce je navazována i s dalšímiorganizacemi, Včetně médií'
CČSH připravuje publikaci, která vyjde k 8. 1. 2013, a plánuje vydání téždalšíchpublikací a materiálů
pro děti. Budou spuštěny specielní webové stránky www.Hus201S.cz. V Českémzápase bude do
Vánoc 2012 zařazena &bdka pro aktuální zprávy z připrav a realizace Husovského trienia. V Čz bude
vycházeÍ i občasná příloha s výborem Husových textů a komentáři. Přílohv bv mělv bÝt na farních
úřadech zakládánv do samostatné sloŽkv' Na návrh Komise budou ve své teologické práci reflektovat
Husovské trienium i vikariátní konference v r. 2013 _ 2015.
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Vvzýváme tímto všechnv náboŽenské obce CčSH. abv se zapoiilv do příprav a realizace
Zádáme vás o organizaci akcí k Husovskému trieniu s husovskou tematikou a prosíme, abvste každou
takovou akci zargqistroyali bud' e-mailem či telefonicky na 220398114 či 724045197 (mobil), popř'
poštou na adrese ÚÚR cČsH, Komise cČsH pro jubileum M. J. Husa, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6'
obratem zpět obdrŽíte reoistračníčísloa orafický motiv trienia pro korespondenci a propaoaci. Máte-li
zájem o grafický motiv trienia ve většímrozměru, můŽeme vám ho poskytnout. Registrace akcí
l< Husovskému trieniu je potřebná ze dvou důvodů:1' pro zaslání vám ěísla a grafického motivu pro
korespondenci a propagaci a 2' pro sběr informací o všech akcích k Husovu jubileu V cČsH'

Nezapomínejte proto, prosím, vámi pořádané akce registrovat' děkujeme!
PřÍlohou iohoio oběžníkuje vzorový íormulář pro korespondenci V době Husovského irienia. Rádi vám
jej zašleme v elektronické podobě, abyste si mohli doplnit hlavičku vašín.o. V případě, Že nemáte
moŽnost elektronické pošty, zašleme vám jej -na vaši žádost poštou. Prosím. abvste v oříoadě
koresDondence dopisní e_ňauové Vztahuiicí se k Husovskému trieniu pouŽívali uvedenÝ
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hlavičkovÝ papír se znakem CCSH a zmenšeninou qraÍického motivu Husovského trienia.

děkuieme!
obracíme se na vás rovněŽ s prosbou, abyste sledovali zprávy o přípravách a realizaci Husovského
jubilea v ČZ a v dalším církevnímtisku, šířilityto informace, jakož izasÍlali 8vé příspěvky, včotně byt'
Jen krátkých zpráv e fotogralií z vámi pořádaných akcí s husovskou tématikou, a to jak pro čz,
(tč. v přípravě).
tak pro Webové stránky ry@!!!$.g
Děkujeme vám za spolupráci!
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
přédsedkyně Komisé ccSH prÓ jubileum M.J.Husa V r. 2015
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