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PRoJEKT STUDENTI črou Huslt
Prosíme o předání nás|edujícíinformace studentům gymnázií, středních škol či vyšších
odborných nebo vysokých škol v místě působení vašín. o., popř. pedagogům - uěitelům
nejlépe historie či společenských věd, etiky apod':
PROJEKT STUDENT| cToU HUsAl bude vyhlášen k 18. 'l0' 2012_k 600. výročíHusova
odvolání ke Kristu' Realizace projektu bude vr. 2013 _ 2015' Vprůběhu těchto let bude
svoláno 7 setkání studentů z Prahy ale i celé ČR (popř. paralelně v různých městech ČR, ale
i v zahraniění) ke společnémučtenívýběru z Husových děl a sdílenísvých myšlenek na
základě této četby. Současně budou moci studenti napříčČR izahraničíměíst vybrané části
z Husových spisů na wwrry'Hus2O15'cz (tč. v přípravě) - odkaz Studenti čtou Husa! a sdílet
se V internetové diskusi, jakoŽ i na Facebooku.
Pokud by se pedagogové rozhodli zařadit četbu Husových spisů do svých hodin, rádi
poskytneme výběr vhodný pro studenty a prosíme, aby se v tom případě rovněž zapojili do
sdílenímyšlenek studentů ze čteníHusových spisů přes lniernet a Facebook.
Jedná se o jedinečný projekt' který a) seznámí studenty se základními texty M. J. Husa, b)
umožníjim sdílet se nad myšlenkami M. J. H. navzájem, c) obohatí studenty v oblasti
myš|enkové, kulturní, etické, d) zprostředkuje stále živý odkaz M. J. Husa v aplikaci
myš|enek pro současnost, e) bude je učit kultivované diskusi.
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Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.,
předsedkyně Komise cČsH pro jubileum M. J. Husa v r. 2015
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Publikace Společnéětení NA KMDY DEN 2013
Publikace SpolečnéčteníNA KAŽDÝ DEN 20í3 obsahuje biblické úvahy na vylosovaná
hesla Jednoty bratrské na každý den r. 2013. Přispělo do ní svými úvahami i sedmnáct
autorů CČSH jako ělenské církve leuenberského společenství(LS) ckkví v ČR. Vydání je
věnováno 40. výročípodpisu leuenberské konkordie, jejíŽ celé znění s doprovodným textem

Proí. P. Filipiho je zde rovněŽ obsaŽeno' Publikace zaujme svou autorskou pestrostí (mnoho
autorů z pěti církvíLS v CR) a rozličným přístupem k biblickým textům SZ s přihlédnutím
k doplněným textům NZ na relativně velmi malé ploše. Souěasně vyjadřuje Vnitřní jednotu,
kterou sdí|íVšechny církve. Vzhledem k tomu, že úvahy mohou kaŽdý den ěíst čtenáři ve
všech církvích, které se na publikaci podílely (CB' ccsH' ccE' EcM' scEAV)' ale idalšÍ,
budou v ten den spojeni všichni stejnou úvahou, ale také ve společnémodlitbě, kterou je
kaŽdá úvaha zakončena. Tak napomáhá publikace i ekumenickému sdílenía vzájemnému
porozumění. To je podpořeno i krátkými informacemi o kaŽdé z pěti ckkví, které publikaci
vydávají, a medailónky autorů, kteří do ní přispěli svými úvahami. Ún cČsH se rozhodla
každénáboŽenské obci jeden Výtisk darovat. Distribuce proběhne prostřednictvím Vikariátů a
diecézÍ.Dalšívýtisky budou k dispozici v prodejně Blahoslav za prodejní cenu 90'- Kč / 'l ks
s 10% slevou pro n. o. Věřím, Že publikace ,,Společnéčtenína kaŽdý den 2013" přispěje ke
Spolupráci a vědomí sounáleŽitosti Ve Všech církvícha stane se dobným průvodcem kaŽdého
čtenáře.
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D',
členka Komise pro přípravu společnépublikace ckkví LS v CR

