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Čtvrté

setkání mládeŽe naší Církve proBěhlo v

Poslední víkend v měsíci září - od
čtvrtka 27. do neděle 30. září proběhlo v Olomouci v Husově sboru už
4. celostátní setkání mládeže Církve
československé husitské. Letošním
mottem celé akce bylo heslo „Já jsem
světlo světa“ (Jan 8, 12).
Po příjezdu do Olomouce a registraci
obdržel každý své složky s programem setkání. Po prvních formalitách,
zejména po důkladném seznámení,
započal maraton podnětných kázání
na již výše uvedené téma. Páteční a
sobotní dopolední World café bylo
stráveno v duchu skupinových diskusí – první téma by se dalo shrnout
slovy „můj vztah k Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatému“, ačkoli zaznělo i
pár odlišných debat. Druhým dopoledním zadáním bylo „církev a já“.
Tyto diskuse nepochybně podnítily
ducha každého z účastníků setkání a
mimo to, že se vypilo nepřeberné
množství čaje a kávy, každý jedinec
měl možnost poznat nové přátele, zapojit se do rozhovorů, které v běžném
životě většiny populace nemají místo,
vyvrátit nebo utvrdit se ve svém myšlení a naopak získat myšlenky nové.
Byla to tedy možnost nejenom strávit
dopoledne v relativním klidu a užít si
chvíle relaxu, ale byla to taktéž možnost, jak vyjádřit svoje nejniternější
přání a touhy i obavy a názory ne
vždy přijímané jako vhodné k rozvíjení – právě tyto dopolední dýchánky
dokázaly, že jakékoli názory jsou
vhodné k vyslovení.

Po vydatném obědu v restauraci Zora
bylo na výběr z několika workshopů
– způsobů, jak strávit odpoledne. Ve
výběru nechyběly jak aktivity pasivní, tak ty poněkud akčnější. Mezi
první zástupce patří především přednášky různě spojené s hlavním mottem. Patří mezi ně např. „Já jsem
úsporné světlo světa…“, „Kristus je
náš Spasitel“, „Světlo světa“, ale i
besedy s poněkud odlišnějším tématem jako je „Lesk a bída života singles“ nebo „Posviťme si na média,
aneb negativní vliv médií“. Aktivnější
jedinci pak měli na výběr z atraktivní
projížďky na dračích lodích, žonglérské dílny, Frisbee Ultimate a prohlídky Olomouce. Pro umělecky založené
duše to poté byla bubenická dílna a
výtvarná dílna. Všechny workshopy
vynikly bezchybným naplánováním a
následným provedením v praxi. Překvapily svojí nápaditostí a rozmanitostí – a ani jeden nepostrádal odlehčenou atmosféru s dobrou náladou.
V sobotu večer pro nás organizátoři,
kterými byl tým bratra faráře Miloše
Košíčka z Prostějova, připravili milé
překvapení – koncert Hradišťanu. Kapela nám zahrála zdarma a ostatním
přihlížejícím vstupenky poskytla se
slevou. Toto gesto zapůsobilo velice
štědře, a kdyby si publikum nezískali
pouze tímto, rozhodně si veškerou
pozornost získali již v první sekundě
svého vystoupení. Harmonie tónu vytvářená mužským uskupením za přiDokončení na str. 3

nostním setkání u příležitosti 587.
výročí úmrtí vojevůdce J. Žižky
z Trocnova nám tento historik připomněl, že slavný stratég vycházel
především z náboženského rozměru husitského válečného úsilí. odtud pochází velký důraz na vnitřní
i vnější kázeň husitských bojovníků, morální nesmlouvavost. Protivník byl ztotožňován s antikristem, výzva k boji proti němu pocházela od Boha. Jak výše zmíněný
odborník uvádí, husité sami sebe
viděli jako vyvolený starozákonní
národ, na jehož straně je Boží přízeň. zřetelně tyto vize představuje
oblíbený motiv boje útlého mladíka Davida s obrem Goliášem.
Starozákonní příběh připomínal
husitům, že malý národ dokáže
díky Boží přízni porážet silné nepřátele. „Jan Žižka uposlechl volání husovo, inspirované Johnem
Vyclifem, aby světští páni přinutili
církev i celou společnost k nápravě. Nebyl jen drsným válečníkem.
Věřil, že vytrhne svět z bídy, když
se i za cenu násilí a ozbrojeného
boje podaří uvést do života zásady
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Církev na Cestě k BudouCnosti
1. K

pojetí a podobám
KřesťansKé círKve

V současnosti se hovoří v našem evropském prostředí o konci lidové církve (srov. Pavel Černý: Soumrak lidové církve, ChristNet). Tyto pohledy se
objevují v německém protestantismu,

Žižka, rytíř Boží i historická
osobnost vzbuzující otázky
„Národ, to jsme my všichni,
kteří se stálým
vědomým rozhodnutím hlásíme
k určitému kulturnímu dědictví.“
Erazim KoháK
„Studenti, myslíte si, že by se měla
vrátit určitá úcta a respekt k minulosti? Jste toho názoru, že vztah
k národním dějinám a vlastenectví
má dnes ještě vůbec nějaký význam?“ zeptala jsem se na semináři. „ano, má. Patří to k poznání,“
ozývaly se přitakávající hlasy. a
tak jsem pokračovala: „hodnocením dějin si také klademe otázku
po smyslu své totožnosti. Existují
historické osobnosti příkladné,
jako mistr Jan hus, Jan amos Komenský, Tomáš Garrigue masaryk. ovšem v dějinách se objevují i
osobnosti, které bývají dosti rozporuplné. odborníci se stále snaží
dobrat pravdy o nich a nově interpretovat odhalované souvislosti.“
Jedním ze specialistů, zabývajících
se historií, je i PhDr. zdeněk
Vybíral PhD., který je zástupcem
ředitele pro vědeckou činnost v husitském muzeu v Táboře. Na slav-

ročník: 92

čtyř pražských artikulů. Především od doby svého oslepnutí, které pokládal za Boží výstrahu, se
Jan Žižka stále více mohl oddávat
představě sebe sama jako Božího
meče, trestajícího lidské hříchy.
Svá vítězství vysvětloval Boží přízní. a jeho následovníci věřili, že mu
Kristus předal klíče od nebeských
bran,“ analyzuje dále z. Vybíral
osobnost Jana Žižky. a připomíná,
že naše historická paměť na husitského vojevůdce a stratéga prošla
od představy rytíře Božího, přes
ukrutného tyrana, lupiče a bezohledného válečníka, až po hrdinu
národa.
zajímáte-li se, vážení čtenáři, o tuto
významnou část naší historie, dočtete se více v žižkovských sbornících. Vydává je naše církev a jsou ke
stažení na www.husiti.cz/dialognaceste. Na těchto webových stránkách najdete i řadu aktuálních podnětů, které přinášejí letošní setkání,
konaná k Žižkovu výročí u Sudoměře a v Liberci.
olga Nytrová

historicky podmíněném teritoriálním
konfesijním vymezením zemských
církví v souvislosti s poklesem členů.
Pavel Černý upozorňuje, že v našem
českém prostředí je patrný úbytek členů lidových církví „hrozivý“. „V případě Římskokatolické církve, Církve
českobratrské evangelické a Církve
československé husitské je možné hovořit o soumraku lidové církve“ (cit.).
Přes tuto společenskou proměnu posledních desetiletí jsou zřejmé určité
snahy o restaurování tradiční lidové
církve v římskokatolickém prostředí,
zvláště v oblastech Moravy. Přesto katoličtí teologové jako například Josef
Dolista vidí situaci církve tak, že „její
budoucnost nebude zajištěna kvantitou jejích členů, ale kvalitou víry, naděje a lásky křesťanů, kteří budou
vytvářet spíše malá společenství“
(Josef Dolista: Perspektivy církve –
Vybrané kapitoly z ekleziologie. Kostelní Vydří 2000, cit. s. 108). Určitou
korigující alternativou restaurační
snahy o obnovu lidové církve v její triumfalistické podobě je pojetí dialogu
se společností prezentované prof. Tomášem Halíkem jako evangelium pro
lidi „na okraji“, „za hranicemi církve“
(viz Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku. Vášeň a trpělivost v setkání víry
s nevírou. Lidové noviny Praha 2007).
Oproti formě lidové církve pro mnohé
je podle Halíka budoucnost křesťanství viděna jako záležitost elity.
Problematičnost lidové či národní
církve se ukazuje v multikulturním a
multináboženském prostředí naší doby. O naší duchovní situaci vypovídají a podávají podrobnou analýzu knihy
sociologů náboženství Davida Václavíka (David Václavík: Náboženství
a moderní česká společnost. Grada,

Praha 2010) a Zdeňka R. Nešpora
(Zdeněk R. Nešpor: Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském
kontextu. Kalich Praha 2010) a také
religionisty Pavla Hoška (Pavel Hošek: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Mlýn
2012). Znaky naší doby podle pravoslavného teologa, filosofa a spisovatele Oliviera Clémenta jsou lhostejnost
zabarvená určitým nepřátelstvím vůči
křesťanství. Dále je to všudypřítomná
tržní ideologie, která oslavuje úspěch
a peníze, touhu a požitek. Třetím znakem je „nespoutaná spiritualita“ (Olivier Clément: Duchovní průvodce pro
naši dobu. Paris 2008, Olomouc
2010, s. 43).
Naše církev vznikla se záměrem být
církví lidovou a národní, dokonce
v některých oblastech většinovou.
Nová církev usilovala v duchu modernistického programu o otevřenost vůči
moderní společnosti, když tehdejší
Římskokatolická církev byla vůči
nové době uzavřena a zůstala ve
svých východiscích na pozicích Tridentského koncilu a 1. Vatikánského
koncilu. Růst a rozvoj nové církve byl
překvapivý, přesto ne takový, jaký zakladatelská generace očekávala vzhledem ke společenskému a náboženskému vývoji v nově vzniklém státě.
Vázanost nové církve na první republiku a její vlastenecký, demokratický a
humanitní program byla přesto značná. V době komunistické totality se
pojetí lidové církve v otevřenosti vůči
státu prosazujícímu ateistickou ideologii stalo velmi problematické.
V tomto období národní prvek začal
ustupovat do pozadí a naše církev
začala mít dokonce určitý rys „vyznaDokončení na str. 3
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marie Černegová: v BoŽí škole

nedychtit po cizím
„Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.“
Honoré de balzac
slyšela jsem od kamarádky před časem neveselý příběh o jednom výborném a oblíbeném středoškolském pedagogovi, který však byl s tím, čeho doposud dosáhl, stále nějak vnitřně nespokojen. Když přišla nabídka, aby se stal ředitelem, neváhal
ani na vteřinu. Lákala ho pozice, po které dlouho dychtil, a sáhnul po ní bez váhání. Zanedlouho se bohužel ukázalo, že na
vyšší funkci nestačí. snažil se v ní přesto udržet a prožíval neustálý stres a deprese. jak vidíme, překračuje-li člověk limit
daný bohem, nepatřičně baží po tom, co mu není určeno. nemáme totiž zapomenout ptát se po boží vůli. a podle psychologů víme, že k lidské zralosti patří umět přijmout své hranice. I dětem přece dáváme mantinely a vedeme je k řádu. totéž
je třeba uplatňovat i u sebe. podlehnout nezdravému „dychtění po cizím“ není nijak těžké. a že nejde o nic nového, ukazuje již „bažení“ Kainovo. Záviděl svému bratru abelovi a všichni víme, k čemu to vedlo...
Člověk nemá závidět druhému dům, zaměstnání, oblibu, dobré rodinné zázemí, lásku, přátelství, ba ani lepší zdraví. má
přát bližnímu jeho obdarování, určitá charismata, schopnost
působivě mluvit, psát, mít kouzlo osobnosti, šarm, esprit a
umění dávat lidi dohromady k dobrému dílu. bez zloby, hněvu
a pocitu méněcennosti je třeba si rozumně uvědomit, že talent
bývá také veliký závazek. je to hřivna, která by neměla být zakopána, promarněna. to znamená, že její zúročování je náročné, namáhavé, vyžádá si mnoho sil, obětavosti, soustředěnost
a vůli. někteří z nás závidí umělcům, například hercům, slávu,
uznání, úspěch. Závist bývá průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti těm, které „vidí příliš vynikat nad průměr“, jak pravil cornelius nepos. vnímají přitom však jen to vnější. neznají
pozadí, za talent totiž bývá často tvrdě zaplaceno. vystupující
„musí“ předvést výkon například i v situacích, kdy ho sužuje
nemoc nebo právě prožívá smrt blízkého člověka. přesto nesmí ohrozit výsledek práce všech ostatních.
co pomáhá, když se do duše vkrádá závist? meditace. pokud
se ztišíme a uvědomíme si své myšlenky a pocity, aniž bychom je hodnotili, pak se svobodně vydáváme tomu, co se
právě děje. v člověku se tak postupně víc a víc rozvíjí jeho duchovní potenciál, a tím celá osobnost. otevíráme se osvícení,
vnímáme ježíše a v jeho světle se postupně proměňujeme.
Uvědomujeme si, že poslední, desáté přikázání shrnuje, zjemňuje a cizeluje soubor všech ostatních doporučení. v našich
srdcích se občas objevuje zlý plamen, který nás vnitřně stravuje. je to jako oheň na cizím oltáři. musíme proti takovéto zlé
vnitřní vášni úporně a důsledně bojovat. bůh nám dává dost
dobrých darů. nemusíme tedy druhým závidět a zbavovat se
radosti z toho, co máme.
olga nytrová

Z kazatelského plánu

22. neděle po svatém duChu
chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.

ŽaLm 105,1

První čtení: Jeremjáš 31,7–9
Tužby:
2. Abychom duchovní slepotě a pýše nepodléhali, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom trpícím bližním oporu a pomoc poskytovali, modleme se k Hospodinu.
modlitba před čtením ze sv. Písem:
Chválíme tě, Hospodine, neboť tys věčné světlo a záříš v našich srdcích.
Tys věčná moudrost a zaháníš temnotu naší nevědomosti. Tys věčný soucit
a stále se nad námi smilováváš. Pomoz nám obrátit se k tobě, abychom hledali tvou tvář a rozjímali o tvé dobrotě! Svým svatým Duchem nás osviť, ať
slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Židům 7,23–28
Evangelium: Marek 10,46–52
Verš k obětování: Žalm 13,6
Verš k požehnání: 2. Timoteovi 1,10
modlitba k požehnání:
Bože naší cesty, děkujeme ti, že stejně jako lid Izraele i nás živíš dobrými
věcmi. Když jsi nás nasytil u svého stolu, dej, abychom tě následovali po
všecky dny našeho života! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 43, 47, 87, 101, 117, 136, 170, 273, 338

Pokračování z minulého čísla
V onen večer, k němuž zalétám ve své
vzpomínce, jsem však byla ve velkém
vnitřním napětí. Tak ráda bych ulevila
svému srdci. Ale nebylo komu si postěžovat.
Nejstarší syn byl již ženatý a bydlel
daleko ode mne. Dva mladší byli na
vojně. Měla jsem mnoho známých, ale
opravdové přátele ne. Ani si již nepamatuji na důvod mého smutku. Ve skutečnosti mi bylo „na umření". Ne pro
bolest těla, ale duše. Připadalo mi marností dál žít. Ale vztáhnout ruku na
život? K tomu jsem neměla odvahu.
Říkala jsem si: „Jen nemyslet, nebo se
zblázním.“ Chvíli jsem propadla i sebelítosti: „Nikdo o mne nemá zájem, jsem
sama, sama, tak strašně sama!!“ Zapnula jsem rádio. Snad najdu hudbu,
která mi přinese útěchu a zklidnění.
Ovladač zvolna klouzal po vlnách.
Stále nic! Nic, co by pohladilo zmučené srdce. Najednou jsem strnula! Z přijímače se ke mně nesl příjemný mužský hlas. Vyřizoval mi zvláštní poselství: „Ježíš ti říká: Hle, stojím přede
dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj
hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení
Janovo 3,20)
Účinek slov byl tak mocný, že jsem
běžela ke dveřím a otevřela je. Pochopitelně, nikdo za nimi nestál. Ale ve
mně se drala k životu víra. Náhle jsem
pochopila, že existuje skutečně někdo,
kdo má o mne zájem, kdo chce být se
mnou. Věděla jsem, že ve jménu Ježíš
najdu pomoc. A rozhodla jsem se, že se
o něm musím co nejvíc dozvědět. Po
letech, v nichž jsem byla tvrdým Božím odpůrcem i popíračem jeho exi-

stence, jsem se rozhodla hledat Ježíše a
zprávy o něm, kde jinde, než v blízkém
kostele. Byl to sbor Církve československé husitské.
Teprve až mnohem později jsem plně
porozuměla a uvědomila si, co znamenala věta: „A budu s ním večeřet a on
se mnou.“ Ano, tehdy mi Bůh počal
prokazovat svoji lásku. Mohla jsem Pánu Ježíši předat vše, co se skrývalo
v mém srdci. Bylo v něm trochu radosti, ale také mnoho smutku, bolesti, zklamání, beznaděje, neklidu a strachu. Byla v něm nejistota a chyběla v něm víra
v živého a svatého Boha.
On mi na oplátku dal to, co je jemu
vlastní: pokoj do srdce, radost, jistotu,
důvěru a zcela mne zbavil strachu. A to
jak obav z budoucnosti, tak i úzkostí ze
všeho, čeho jsem se dříve lekala a bála.
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Filipským 4,6-7.
„ ...bude žít, protože se dal napomenout.“
Ez 3,21
Kapitola ii.

napomenUtí

Svoje rozhodnutí chodit do sboru (kostela) jsem naplnila. Ale nebylo to mojí
zásluhou! Doslova jsem se tam cítila
přitahována jako magnetem, horlivě
jsem naslouchala Bohoslužbě i kázání.
A zamilovala jsem si velmi modlitbu
„Otče náš…!“ Zvláště se mi líbilo,
když jsme ji mohli zpívat, a to i přes

3

skutečnost, že se mi při ní nezadržitelně plnily oči slzami. Slovem Božím
tálo mé srdce a v tichém pláči pomalu
odplouvala moje vzpoura. Vzpomínám
si, že nebyla každou neděli vysluhována večeře Páně. Proto jsem vždy při
příchodu nejprve vzhlédla ke stolu Páně, abych zjistila, zda se na něm nalézá
velký okřín s hostiemi. Pro mne totiž
účast na svátosti byla „světovým divem.“ Něčím úžasným a při tom tak
nepochopitelným!
Ne - ne, nyní nemám na mysli teologická moudra. Mne totiž vždy znovu a
znovu dojímala skutečnost, že po tolika
letech nevěry a posmívání mohu přijímat pozvání k Ježíšovu hodu Lásky a
Spásy. Poznávala jsem, že mi účast na
bohoslužbě přináší zklidnění a posilu.
Byla jsem za to Bohu neskonale vděčná. Svůj program jsem řídila tak, abych
v neděli nikdy nechyběla. To mi nediktovala povinnost, ale touha po Boží
blízkosti, kterou jsem tam pociťovala.
A přece bylo něco silnějšího, co mi
působilo problémy! Stud. Ano, styděla
jsem se před lidmi za to, že chodím do
kostela! Byla to v tehdejším politickém
uspořádání nemoderní, ale i nevítaná
činnost. V praxi neděle dopoledne vypadala takto: pokaždé, než jsem vztáhla
ruku na dveře kostela, jsem se pozorně
rozhlédla, zda někdo nejde nebo zda se
někdo nedívá z okna. Když ano, pak
jsem prostě vchod minula a až po chvíli se vrátila a znovu zkoušela své štěstí!
Nevím, jak dlouho bych ještě pokračovala tímto způsobem, kdyby Pán nezasáhl. S určitostí však vím, že se nehněval pro mé časté opožděné příchody.
Ukázal mi, že důvod je jiný!
Pokračování příště

nad písmem

pane, ať vidím
„Když Ježíš vycházel s učedníky a
s velkým zástupem z Jericha, seděl u
cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý
žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš
Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši,
Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On
však tím více křičel: „Synu Davidův,
smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali
toho slepého a řekli mu: „Vzchop se,
vstaň, volá tě!“ Odhodil svůj plášť,
vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu
řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě
zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou
cestou za ním.“
Příběh se odehrává před jerišskou branou, tam kde začíná cesta do Jeruzaléma. Cesta překonávající značný
výškový rozdíl a vedoucí skalními
rozsedlinami s číhajícím nebezpečím
(právě na ni umístil Ježíš příběh podobenství o milosrdném Samařanu).
Pro Ježíše je to rozhodující cesta ubírá se na velikonoční svátky do Jeruzaléma. A právě tenkrát se zde slepý Bartimaios dovolává Ježíšova smilování. Je okřikován a napomínán.
Nese na sobě znamení opovržení (Bar
Timáios = syn Timáiův tj. syn člověka před Bohem nečistého). Jeho volání zní mnohým jako nebezpečná
provokace. Oslovuje Ježíše jako „Syna krále Davida“ - právě před svátky

vyvedení Božího lidu z egyptského
otroctví. Za nedlouho tak budou volat vstříc Ježíšovi přijíždějícímu na
oslátku lidé ze zástupu před hradbami Jeruzaléma. Ježíš nechá Bartimaia zavolat a on přes svoji slepotu
se za ním vydá. Svoji naději i důvěru
vyjadřuje gestem – vzdává se pláště,
svého jediného majetku, který podle
orientálního zvyku sloužil k ukládání
vyžebraných darů. A tím vkročil na
novou cestu svého života.
Ježíšova slova „Co chceš, abych pro
tebe učinil?“ již nedlouho před tím
jednou zazněla. Bylo to také na této
cestě a byla tenkráte určena Ježíšovým učedníkům – „Co chcete, abych
vám učinil?“ A na vyslovené přání Ježíš odpovídá: „Nevíte, oč žádáte.“ Ač
měli zdravý zrak a byli vedeni k tomu,
aby prozřeli, byli zaslepeni. Místa po
Ježíšově pravici a levici vbrzku zaujmou odsouzenci. Nuzný žebrák Bartimaios ví o své slepotě a ve své nouzi nepropadá pokušení (známe pohádku o rybářově ženě). „Pane, ať vidím“ – a dostává se mu tohoto daru
v plnosti. Prohlédl a nedal se zlákat
ani novými možnostmi, ani se nedal
odradit tím, co nyní naplno spatřil.
Evangelista píše: ...a šel tou cestou za
ním.“ A právě tato cesta za Ježíšem je
projevem uzdravující víry. To, co se
stalo, není zázrak, jehož význam se
vyčerpává v něm samém. Je to otevření nové perspektivy - vstup na

mk 10,46–52
cestu, vymezenou Ježíšovými kroky.
Tohle nové vidění skrývá netušené
dimenze. Věci světa vidíme díky
světlu, které je zalévá. Pro Bartimaia,
který prohlédne, je tím světlem, které
umožňuje vidět, sám Ježíš. Pochopil
to, k čemu se my vidoucí tak těžko a
bolestně dobíráme: všechno, co nás
obklopuje - věci přirozené i dary milosti - svědčí o Bohu, který nás zahrnuje milostí a přivádí náš život k plnosti. Takto vidět je ryzí dar. Bartimaios skrze víru nedosáhl pouze znovunabytí zraku, ale osobního vztahu
ke Kristu. Tato osobní víra se stává
zřetelnou v následování. Kristova nabídka „Co chceš, abych pro tebe udělal?” platí i nám. Chceme ji slyšet?
Chceme opravdu v plnosti vidět?
Možná, že se bojíme většího světla.
Nevidět je mnohdy pohodlnější.
Václav Böhm
pane,
dej ať vidím,
zbav mne slepoty
ducha a srdce,
zaslepenosti
nenávistí a zlobou,
závistí a chtivostí.
proměň můj úděl
slepého žebráka
v radost tvého učedníka,
neboť ty můžeš víc,
než jsme schopni pochopit.
amen
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setkání mládeŽe naší...

Dokončení ze str. 1
spění zpěvačky působila okouzlujícím, až uhrančivým dojmem. Akustika sboru i prostor koncertu podtrhly
působení nádherné hudby a skvěle tím
završily denní program.
Neděle už byla věnována hodnocení a
shrnutí hlavních myšlenek, balení zavazadel, loučení s nově nalezenými

nebo starými přáteli a následným
odjezdem. Každý, kdo přijel s nějakou
prosbou, bolestí či problémem, měl
možnost využít pomoci duchovních
poradců nebo jen promluvit s kýmkoli, kdo byl poblíž; právě to ukazuje
celistvost naší církve – z celé republiky se sjeli především mladí lidé, kteří
se navzájem neznali, a přesto po uply-

nutí velmi krátké doby byli schopni si
navzájem pomoci, vyslechnout se a
najít oporu.
Letošní setkání bych shrnula pár slovy
– uvolněná, přátelská atmosféra, kdy
každý den byl prozvučen radostí,
úsměvem a láskou.
Veronika Pokorná,
Valeč

Církev na Cestě k BudouCnosti
Dokončení ze str. 1
vačské“ církve. Základy víry začínají
vyznáním Ježíše Krista, kterému církev jedinému patří. „Proč vyznáváme
Ježíše Krista jako svého Pána? Ježíše
Krista jako svého Pána vyznáváme
proto, že přes svou porušenost náležíme mocí Ducha svatého jemu jako
jeho lid.“ (Základy víry Církve československé husitské. Praha 1975, s. 13).
Od společnosti byla činnost církve zaměřena na společenství sester a bratří
v náboženských obcích. Místo důrazu
na národ byl položen důraz na církev.
Výsledky posledního sčítání obyvatel
jsou interpretovány tak, že v naší společnosti sice jistá religiozita existuje,
ale lidé mají volný vztah k církevním
organizacím a institucím jako takovým. Úbytek členů se týká tzv. církví
lidových, kdy vnitřní statistiky neodpovídají počtu přihlášených osob při
sčítání. Církve vyznavačského typu
mají stejný či obdobný počet evidovaných členů i těch, kteří se k nim přihlásili. Jistě hraje roli společenský
proces úbytku početné ještě nábožensky založené starší generace úmrtím,
ale současně došlo ke ztrátě a odklonu
sympatizantů, kteří vyznání některé
tradiční církve nevyplnili. Ukazuje se,
že do budoucnosti nebude mít perspektivu neosobní a formální vztažnost k církvi, nýbrž uvědomělé křesťanství a příslušnost ke konkrétnímu
společenství. Budoucnost bude patřit
církvi, která je založena na osobních
vztazích, schopnosti účinné komunikace uvnitř i navenek a intenzivní pastoraci a katechezi ve smyslu „vzdělávání“ svých členů a jejich duchovního
budování a růstu.

2. náboŽensKá

obec –
KrIterIa a KategorIZace

Základní jednotkou církve je náboženská obec (farnost, sbor), která je
konkrétním místním společenstvím
věřících křesťanů. Před Církví československou husitskou leží náročné
rozhodování o novém organizačním
uspořádání náboženských obcí v nových podmínkách. Klademe si otázky: Co je náboženská obec a co již
není. Jaká jsou kriteria náboženské
obce. Naznačím několik možných kriterií, podle kterých lze posuzovat náboženské obce a utvořit jejich kategorizaci: ■ pravidelné konání bohoslužeb ■ počet členů ■ rada starších ■
vlastní objekty ■ ekonomická soběstačnost ■ diakonické aktivity ■ kulturní památka (architektonické hledisko) ■ místa vztahující se k historii
CČSH ■ umístění vzhledem k dopravě do dalších náboženských obcí a
středisek ■ ekumenická situace (působení církví v místě) ■ duchovní péče
o děti a mládež ■ další kriteria.

Náboženské obce Církve československé husitské se zrodily spontánně
na půdorysu římskokatolických farností. Je třeba rozlišit mezi vlastní
ná-boženskou obcí, respektive jejím
centrem a mezi bohoslužebným střediskem (filiální kostely). Nejde o to
náboženské obce zrušit, ale transformovat je v některých případech do
bohoslužebného střediska. Je důležité vytipovat a stanovit hlavní (páteřní) náboženské obce, které vyžadují
zajištění duchovní správou a které
musí být zachovány v každém případě. Při utváření nového organizačního uspořádání je smysluplné vycházet z kategorizace náboženských
obcí z hlediska objektivních kriterií,
ale i ze znalosti situace a subjektivních moudrých a prozíravých pastoračních přístupů. Tato kategorizace
náboženských obcí na základě dohodnutých a stanovených kriterií nejširším konsensem by měla být shodná v celku církve pro všechny diecéze. Při tom je důležité vycházet z náboženských obcí a jejich života a
potřeb tak, aby došlo k propojení sítě
obcí se strategií duchovní správy a
diakonických aktivit.

3. dUcHovní

správa
a její prIorIty

Jaké jsou v současné duchovní správě
priority? Rozsah duchovenské činnosti je vyznačen v řádech církve (Řád
duchovenské služby CČSH) jako
úkoly, které nemůže jednotlivec beze
zbytku naplnit. Některé úkoly jsou daností, povinností, v jiných lze uplatnit
specifická obdarování konkrétních
osob. Liturgická služba s kázáním,
modlitbami a svátostmi zůstává nezastupitelná. V liturgii se odehrává vlastní duchovní život společenství církve.
Duchovní správa má sloužit budování
církve, sboru, společenství. Biblickým výrazem „budování“ (řec. oikodomé) se myslí vnitřní i vnější utváření církve. Pro budování živého společenství je zásadní komunikace, komunikativnost duchovního a pastoračních pracovníků církve. Konat duchovenskou službu znamená komunikovat a napomáhat utváření mezilidských vztahů, organizovat setkání a
vést rozhovory. Církev je prostředím
osobní komunikace, nejen zprostředkované pomocí techniky. To neznamená, že pro duchovního není důležitá schopnost komunikace prostřednictvím současné techniky, zvláště internetu. Osobní komunikace založená na
vztazích důvěry je však v církvi nenahraditelná. K prioritám patří v „čase
náboženského zážitku“ i katecheze jako formulace jasného obsahu víry a
praktických otázek křesťanského života. Na katechezi v církvi je hodno-

tou osobní komunikace, setkávání,
rozhovor.
Říká se, že „farář nemůže být bez náboženské obce, ale náboženská obec
bez faráře ano“. Platí to jen do určité
míry. Jistě jsou důležití aktivní laici,
kteří jsou schopni v náboženské obci
zajišťovat záležitosti organizační a
hospodářské a jsou schopni konat i
pobožnosti a vést bohoslužbu slova
v mimořádných případech. Avšak úloha faráře je a bude i nadále významná.
Do budoucnosti bude v duchovní
správě mít stále základní úlohu farář –
duchovní s kněžským svěcením jako
„profesionál“ na plný úvazek. K tomu
se bude na duchovní správě podílet
kněz nebo jáhen na částečný úvazek
nebo jako externí. Také činnost speciálních pastoračních pracovníků bude
probíhat v úzké spolupráci s farářem
nebo biskupem.

4. prIncIpy

roZHodování

v círKvI

V Římskokatolické církvi rozhodování vychází z autority hierarchie,
z funkce biskupa (Srov. Dekret o
pastýřské službě biskupů v církvi. In:
Dokumenty II. Vatikánského koncilu.
Praha 1995, s. 267-297). V evangelických církvích, kde je uplatněn presbyterně-synodní systém, rozhodují volení zástupci církve a sborů (Josef Smolík: Vznik a podstata presbyterně
synodního zřízení. In: Boží slovo v dějinách, s. 249-250). Důležitým nositelem autority církve je shromáždění.
V Církvi československé husitské
není autorita rozhodování jednotlivce
ani skupiny, ale shromáždění – shromáždění náboženské obce, diecézní
shromáždění, sněm. Shromáždění má
zrcadlit Boží církev a její společenství. Shromáždění nemá jen demokratický ráz jako napodobení politického
a státního uspořádání, ale má předně
charakter duchovního společenství
(Srov. Otto Rutrle: Živá obec. s. 1013). Shromáždění církve není jakékoliv seskupení lidí, kde kdokoli může o
čemkoli rozhodovat, ale mají to být
lidé věřící spjatí s církví a jejím posláním, kteří jsou jejími členy a slouží jí
jako duchovní nebo laici.
Rozhodování o organizačních a majetkových záležitostech není v kompetenci pouze duchovního, neboť se jedná často o praktická, odborná a technická rozhodnutí, kdy laici jsou většími odborníky než duchovní. Přesto
v jakémkoli rozhodování v církvi má
být brán zřetel především na duchovní záležitosti, kterým hmotné skutečnosti mají sloužit a nikoli obráceně.
V čase „ekonomické totality“ hrozí,
že zájmy ekonomické se nadřadí nad
zájmy duchovní.
Čím menší je církev nebo náboženská

Babí léto 2012
Tak jsme se konečně dočkali. Že nevíte čeho? No přece babího léta.
V září dozrávají jablka, hrušky a švestky a jiné věci… No, není babí
léto jako babí léto…
Babí léto, romantický název pro posledních pár pěkných dní před
začátkem podzimu a dny s chladným počasím. Pro dny, kdy již listí na
stromech začíná vytvářet barevné umělecké výtvory až obrazy a po
ránu je vidět námraza, ale přes den je teplo na chození v tričku a člověk má naposledy možnost nastavit tvář hřejícímu slunci. Nic proti
zimnímu sluníčku, ale opravdu hřeje o dost méně a mně osobně je pořád zima.
osobně jsem prožila a přežila Babí léto 2012 v Krkonoších, někde
v horních albeřicích ve společnosti svých machovských sudiček a jiných kmoter, někde tam, kde dávají lišky dobrou noc a není skoro
žádný signál na mobil.
Celá akce proběhla ve dnech od 1. do 5. října pod hlavičkou a vedením
náboženské obce machov, která se nachází v královéhradecké diecézi,
a Diakonie a misie CČSh.
Účastníky zájezdu byli členové náboženské obce machov, senioři z Domova „U Spasitele“ z Frýdlantu v Čechách a z domova Justýna z hronova, dále jsme byli poctěni vzácnou návštěvou manželů Jaroslavy a
Václava Böhmových.
Na horách bylo fakt krásně a čas jsme využili k „courání“ po kraji,
trochu jsme se projeli mašinkou jak za mlada až ke Kolínské boudě
prohlížejíce si přitom kraj a okolí Pomezek a zároveň i dýchajíce čerstvý vzduch. Další den bylo v plánu navštívit Janské Lázně, kolonádu
a okolí a hlavně užít si lázeňského klidu, pohody a sluníčka, což se
povedlo, protože počasí nám opravdu přálo. abyste si nemysleli, že
jsme se jen tak poflakovali, tak to ne… zajistili jsme si a posléze i vyslechli odbornou přednášku na téma Vápenka, její historie a technické fungování. V těchto přednáškách se velmi dobře osvědčil bratr
farář Václav Böhm jako lektor - šlo mu to velmi dobře.
a tak týden utekl jako voda, vše krásné končí tak brzo a rychle… to
bude asi ta relativita času podle alberta Einsteina, která moc nefunguje u špatných časů. Nastal čas balení, focení před chatou, menší procházky a honem domů.
milé sudičky a kmotry, tak doufám, že se vám vše líbilo, že jste byly
spokojené a příští rok vyrážíme znovu, ne!?
Jarmila Šenková
obec, tím existuje větší riziko, že se
určitá skupina může ujmout rozhodování v situaci, kdy hmotné a ekonomické zázemí se může jevit atraktivní.
Vlastní poslání církve je třeba stále
teologicky reflektovat, promýšlet a
připomínat. „Církev československá
husitská není podnikatelskou společností s artiklem náboženství – je církví Kristovou“ (Zdeněk Kučera: Víra a
služba. In: Víra a služba. Husitská
teologická fakulta UK, Praha 2012,
cit. s. 17). Lidé a společenství církve
mají větší hodnotu než majetek a
peníze. Organizace církve má pouze
služebný charakter. Výstižně to vyjadřují Základy víry tak, že organizace
má sloužit společenství, instituce koi-

nonii (Základy víry CČSH, ot. 24).
Organizace, instituce, úřady – to vše
má sloužit komunikaci. A to jak komunikaci uvnitř církve, tak také navenek. Předpokladem zdravé komunikace v církvi je vztah úcty vůči Bohu
i vůči druhým lidem. Tam, kde není
tento kladný vztah, tam nefunguje komunikace nebo je porušena. Vše vychází ze vztahu k Bohu a ze vztahu
k člověku. Církev je především tam,
kde lidé žijí hodnotami evangelia
uvnitř konkrétního společenství i
navenek. Rozhodování v církvi se nemá dít jen v rovině emocionální, ale
ani čistě racionální, ale v rovině a
hloubce duchovní.
Tomáš Butta
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Zprávy
slavnostní bohoslužba
Církev československá husitská zve
do Sboru kněze ambrože v hradci
Králové v neděli 28. října v 15 h na
slavnostní bohoslužby k 94. výročí
vzniku samostatného Československa za účasti biskupů a s promluvou
kpt. mgr. Davida Tomčíka, vojenského kaplana aČr.
(red)

pronájem v rudolfově
Náboženská obec v Rudolfově pronajme farní domek s plynovým ústředním topením. Dům je bez zařízení, pouze s kuchyňskou linkou.
Měsíční nájemné 5 tisíc bez energií.
V případě, že by nájemce na sebe
vzal službu sborovníka (jedná se o
malý sbor), nájemné by se snížilo
na 2-3 tisíce Kč.
Zájemci mohou volat na tel.:
777 300 135 nebo 387 229 498
(lš)

seminář v dejvicích
Zveme zájemce o seminář věnovaný hospodaření v církvi s RNDr. I.
Macháčkovou a ing. M. Studenovskou. Setkání se uskuteční 8. listopadu od 14 h v Komenského sále
v Praze 6-Dejvicích.
(red)

Koncert v ostravě
Srdečně zveme do Husova sboru
v Ostravě – Svinově, kde se uskuteční
v neděli 28. října od 16 hodin koncert,
na kterém vystoupí varhaník Mgr.
Pavel Rybka a pěvkyně Tamara Urbánková. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní svátek a připomínáme si
Den vzniku samostatného československého státu, účinkující se rozhodli
část repertoáru věnovat českým národním písním.
(rst)

jak dál v církvi
„Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád.“ (2 Pa 25,8)
Podzimní setkání „Jak dál v církvi“ pokračování jarního setkání i teologic-

28. října 2012

ké konference pod záštitou br. patriarchy a referátu pro duchovní péči.
Zveme všechny duchovní i laiky na
pátek 9. listopadu v 10 h do Komenského sálku – Wuchterlova 5, Praha 6.
Potvrďte nám prosím svou účast na
e-mail: dejvicky.sbor@seznam.cz do
28. října, abychom vám poslali podrobnější program.
(rst)

exegetický seminář
Srdečně zveme na exegetický seminář
k Vánočním textům, který se uskuteční 14. listopadu od 9.30 do 13 hodin
v zasedací síni budovy ÚÚR v Praze.
Přednášející: doc. Jiří Beneš, Th.D. a
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. Přihlášky na
kristyna.mlynkova@ccsh.cz

Kalendář nazaretu 2013
Přípravy na nový nástěnný kalendář
Nazaretu vrcholí. Stejně jako ten letošní bude poetický a ilustrovaný klienty našeho střediska. Celým rokem
nás budou provázet básničky Františka Hrubína. Krásné barevné obrázky jsou vytvořeny pomocí razítek. Jako bonus bude ke každému kalendáři
připraveno CD s nahranými básničkami v podání Jana Přeučila. Věříme, že
naše kalendáře opět potěší naše stálé,
ale i nové příznivce. Budeme je prodávat přibližně od poloviny listopadu
v prodejně Nazaretu v Borovanech i
v Trhových Svinech a je možno si je
objednat i poštou na naší e-mailové
adrese: nazaretdilna@centrum.cz., tel.
380 123 602, 603 175 004,
736 711 253.
(fil)

vzpomínkový večer
Vzpomínkový večer k 70. výročí deportace Židů z Náchodska se uskuteční v pátek 9. listopadu od 18 hodin
v Husově sboru v Náchodě. V programu vystoupí vokální soubor NOACH
z Ostravy s hebrejskými písněmi a
dětský pěvecký sbor Studánka ze ZUŠ
Police nad Metují. Koncert je realizován pod patronací místostarostky
Náchoda p. Drahomíry Benešové a ve
spolupráci s představiteli obcí Náchodska.
(jm)

pro děti a mládeŽ
slepý Bartimaios
Které z následujících vět jsou pravdivé? Když se vám podaří určit je správně,
získáte písmenka do tajenky. Svůj úsudek si můžete ověřit v Mk 10,46-52.
1. Ježíš se se slepým Bartimeem potkal na cestě z Jeruzaléma.
aNo (K)
2. Bartimaios byl žebrák.
aNo (a)
3. Když uslyšel, že se blíží Ježíš, dal se do křiku:
„Ježíši, smiluj se nade mnou!“
aNo (r)
4. Lidé stojící okolo jej povzbuzovali.
aNo (P)
5. Bartimaios křičel ještě víc:
„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
aNo (i)
6. Ježíš se zastavil a řekl učedníkům,
ať jej zavolají.
aNo (m)
7. Učedníci se to snažili Ježíšovi rozmluvit.
aNo (C)
8. Bartimaios odhodil svůj plášť
a přišel k Ježíšovi.
aNo (i)
9. Prosil, aby mohl být bohatý.
aNo (Y)
10. Ježíš mu vrátil zrak.
aNo (S)

NE (B)
NE (r)
NE (o)
NE (T)
NE (L)
NE (a)
NE (a)
NE (B)
NE (o)
NE (S)

(Řešení z minulého čísla: Poslední bude první..)
Jana Krajčiříková
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nedělní škola v břevnově
Milé maminky, milí tatínkové, babičky a dědečkové, sestry a bratři, od 4.
listopadu bychom na břevnovské faře
(Na Petynce 47a) rádi ve zkušebním
provozu začali s nedělní školou pro
vaše děti či vnoučata. Bohoslužby se
v břevnovském sboru konají od 10 hodin, a tak by i nedělní škola začínala
v 10 hodin, ideální je ale přijít o cca 10
– 15 minut dříve. Děti budou pod dohledem studentky Husitské teologické
fakulty UK kreslit a rukodělně tvořit
na téma biblických příběhů. Nedělní
škola je určena pro všechny děti, které
alespoň chvíli (hodinu) vydrží bez
svých rodičů v kolektivu dalších dětí,
nechceme tuto službu nijak věkově
omezovat. Jste zváni i vy, kteří nejste
náboženské obce Praha-Břevnov, ale
máte malé děti a třeba kvůli tomu, aby
nerušily na bohoslužbách, nechodíte
do svého sboru. Těšíme se na vás a vaše děti či vnoučata od 4. listopadu každou neděli v 10 hodin ve Sboru Jana
Želivského, Na Petynce 47a v Praze 6
Břevnově.
Sandra Silná

beseda ČKa
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu Ekonomické
a etické křižovatky české energetiky.
Na toto téma promluví v úterý 13. listopadu v přízemí kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49) Mgr. Roman Juriga, ředitel Pravoslavné akademie Vilémov. Začátek je v 17.30 h.
(JNe)

Koncerty u sv. mikuláše
* 29. 10. – 20 hodin
mozart, Bach, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková - housle
* 30. 10. – 17 hodin
Bach, händel, Dvořák
Y. Škvárová - mezzosoprán,
J. Kalfus - varhany
* 31. 10. – 17 hodin
Pachelbel, Bach, Franck,
Buxtehude
J. Prokop - varhany,
M. Laštovka - trubka
* 1. 11. – 17 hodin
Bach, Vranický, mozart
CZECH STRING TRIO,
M. Kos - housle,
M. Hixová - violoncello,
J. Rajniš - viola
* 2. 11. – 20 hodin
Bach, Vivaldi, mozart
Consortium Pragense Orchestra,
Y. Škvárová - mezzosoprán,
M. Laštovka - trubka
* 3. 11. – 17 hodin
Bach, händel, mozart
Z. Němečková - varhany,
P. Přibyl - viola
* 3. 11. – 20 hodin
Bach, Vivaldi, mozart
Consortium Pragense Orchestra,
Y. Škvárová - mezzosoprán,
M. Laštovka - trubka
* 4. 11. – 17 hodin
haydn, mozart, Beethoven
STRING TRIO PRAGA,
E. Šafaříková - housle,
Z. Pešková-viola,
V. Krasnická-violoncello
* 4. 11. – 20 hodin
Bach, mozart, Dvořák,
Gershwin
Prague Brass Ensemble

Z ekumeny
nový KosteL círKve bratrsKé v LItomyšLI
byL navrŽen na prestIŽní cenU mIese van der

roHe

Vybraní experti nominovali několik českých staveb na cenu Miese van der
Rohe. Mezi vybranými stavbami se také ocitl nový kostel Církve bratrské
v Litomyšli. Informoval o tom Svitavský deník.
Česká komora architektů a dva další odborníci nominovali devět českých
staveb na prestižní cenu. Do výběru se dostal také litomyšlský moderní
kostel Zdeňka Fránka.
Unikátní stavba kostela je částečně zapuštěná do země vedle frekventované silnice I/35. Kostel vymyslel architekt podle skládačky z papíru, origami. Neobvyklý vzhled mu dávají střídavě skloněné pultové střechy, které
působí jako nájezdová rampa. To vše má v sobě symboliku, jako by člověka vedla k vyššímu poznání.
"Jako se chodí lidé dívat na Santiniho, přál bych si, aby další generace chodily i na mne," řekl před časem architekt Zdeněk Fránek.
Mezinárodní porota v Barceloně vybere tři desítky evropských staveb, které poté představí katalog a putovní výstava. Porota navíc také určí jednu
stavbu, které udělí zvláštní cenu pro začínající architekty.
Kostel si můžete prohlédnou na oficiálních webových stránkách, které
naleznete na www.novykostel.cz.
podle www.christnet.cz

ve vatIKánU vyvoLaL boUřI KLIp
varUjící před přIbýváním mUsLImů
Ve Vatikánu vyvolal pobouření několikaminutový snímek, který varuje
před posilováním pozic islámu v Evropě. O zavádějícím klipu z YouTube
nazvaném Muslimská demografie hovořili 15. října podle agentury Reuters
účastníci mezinárodního biskupského shromáždění.
Film biskupům pustil ghanský kardinál Peter Turkson a mezi biskupy prý
vyvolal zděšení.
"Když jsme se v pondělí ráno scházeli, dostával jsem otázky jako 'Kdo to
plánoval? Kdo za tím stojí?'," řekl novinářům kanadský kněz Thomas
Rosica. Dodal, že film vzbudil nejvzrušenější debatu, jaká se během třítýdenního koncilu odehrála a že se kvůli němu islám dostal na přední místa
programu.
Jeden z biskupů prý prohlásil, že dodá zprávu s daty, která jsou v rozporu
s tím, co biskupům prezentoval Turkson.
Podle Reuters se nepodařilo získat vyjádření tohoto kardinála, proč film
promítl na schůzce, na které biskupové jednají o možnostech, jak získat
zpátky "ovečky" v rozvinutých zemích.
Klip, který od roku 2009 na portálu YouTube vidělo přes 13 milionů uživatelů internetu, představuje za doprovodu dramatické hudby divákům
zkreslené údaje o růstu muslimské populace v různých evropských
zemích. Tvrdí se v něm, že "za pouhých 39 let bude z Francie islámská
republika".
Kritici poukazovali třeba na to, že informace týkající se Francie nemohou
být pravdivé, protože tato země neshromažďuje statistická data podle náboženství. Podle klipu Muslimská demografie má přitom Francouzka v průměru 1,8 dítěte a francouzská muslimka 8,1 dítěte.
Podle washingtonské organizace Pew Research Center v roce 2010 žilo ve
světě 2,18 miliardy křesťanů, z čehož polovina byli římští katolíci. Muslimů bylo dohromady 1,6 miliardy, přičemž jejich počet má do roku 2030
stoupnout na 2,2 miliardy, uvedla americká výzkumná instituce.
podle ČTK

před 705

ZaČaLy perZeKUce tempLářů,
Které vedLy Ke KoncI řádU

Před 705 lety, 13. října 1307, nechal francouzský král Filip IV. Sličný uvěznit všechny příslušníky templářského řádu a zkonfiskovat jeho obrovský
majetek. Byl to začátek konce pověstmi opředeného řádu, který byl založen někdy kolem roku 1118 po křižáckých taženích do Svaté země.
Francouzský král jako důvod uvedl, že mu řád odmítl přispět na válečné
výlohy. Záminkou se staly také fámy o kacířství, úpadku mravů a zvrácených tajných obřadech, kterých se měli členové řádu dopouštět.
Templářský řád si po skončení křížových výprav zvolil za své hlavní sídlo
Francii. Postupem doby nabyl velkého bohatství a požíval rozsáhlých privilegií a imunit. Král měl proto zálusk nejen na majetek řádu, ale i na jeho
politický vliv a konexe. Po krutém mučení bylo mnoho řádových rytířů odsouzeno k smrti upálením.
Papež Kliment V. na jejich záchranu nepodnikl nic. Naopak se zcela podřídil požadavkům krále a v roce 1312 řád zrušil. Poté byla většina templářů propuštěna na svobodu, velmistr a tři další představení řádu ale byli odsouzeni k doživotnímu vězení. Velmistr Jacques de Molay a preceptor
Geoffroy de Charnay však znovu popřeli obvinění a na králův příkaz byli
upáleni.
podle ČTK
roční předplatné na rok 2012 činí 416 Kč.
Číslo účtu: 43-3856220207/0100

týdeník církve československé husitské
Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6
Šéfredaktorka: Dr. helena Bastlová, redakce: ThDr. Klára Břeňová, mgr. Ervín Kukuczka, tel.: 220398107, mail: cesky.zapas@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna, Distribuce: a.L.L. production s.r.o., F. V. Veselého 15, 190 00 Praha 9

