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v praZe-dejvicích O hOspOdaření ústředí církve
Hospodaření v církvích je často
probírané téma, jehož aktuálnost
umocňuje skutečnost, že poslanecká sněmovna v tyto dny podruhé
schválila vládní návrh zákona o
majetkovém vyrovnání státu s církvemi a zvýšila tak pravděpodobnost, že církve v blízké budoucnosti skutečně odhalí, do jaké míry
zvládnou zdárně a rozumně nakládat se svým majetkem.
Jak konkrétně se již nyní s finančními
prostředky, se svěřenými „hřivnami“,
nakládá v naší církvi, resp. v jejím
ústředí, se mohli dozvědět účastníci
informativního setkání, které proběhlo 8. listopadu v Komenského sále
v Praze-Dejvicích a které vzešlo
z podnětů nedávné teologické konference v Brně. O současné situaci
pohovořili statutární zástupci církve,
bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta,
místopředsedkyně ústřední rady
RNDr. Ivana Macháčková, CSc.,
finanční zpravodajka ing. Miroslava Niemec Studenovská a také
ty pracovnice úřadu ústřední rady,
kterých se tyto otázky dotýkají –
ředitelka úřadu ústřední rady JUDr.
Kateřina Kozáková, ekonomka Marie Landová a účetní Renata Možná.
Za Institut evangeliace a pastorace
byl přítomen Mgr. Petr Číško.
Referát sestry Ivany Macháčkové
zopakoval a dále rozvedl některé
otázky naznačené již na brněnském
setkání. Připomenul, že do začátku
roku 2011, kdy statutáři převzali
kontrolu nad účty a financemi, bylo
účetnictví spravováno ve spolupráci
s firmou Ambrosius, která je zatížila
řadou chyb. Velkou finanční zátěž
představovalo také převzetí koleje

v Roháčově ulici a zadluženého
rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních od královehradecké
diecéze.
Koho zajímaly konkrétní cifry, které
stát poskytuje ročně církvi na její
činnost, dozvěděl se, že na platy
duchovních jde celkem z ministerstva kultury 107 milionů Kč, dotace
na provoz činí 5,5 milionu Kč, z čehož jde přibližně 2,8 milionu na
mzdy zaměstnanců (pracovní poměry) a 1,4 milionu pak na služby
a zbytek na nákupy, drobné opravy
apod. Příspěvek na opravy majetku
činí ročně 1,5 milionu. Naše zdroje
z nájmů představují 8 milionů a jsou
z nich hrazeny některé dohody se
zaměstnanci, údržba domů a bytů ve
Wuchterlově 3, 5, 7, dluh za Betlém
(v době převzetí činil více než 3 miliony, v této chvíli 1,7 milionu Kč) a
jeho údržba, rekonstrukce v Roháčově, Husinec, další opravy/rekonstrukce schválené ústřední radou,
poplatky za členství v různých organizacích, podpora účasti našich zástupců na konferencích, různé akce
a dotace pro naši církev na Slovensku (v minulém roce 400 tisíc Kč).
Co se týče výdajů na tolik diskutovaný Husinec, v roce 2010, kdy byl objekt převzat, činily přesné náklady
283 627 Kč, v minulém roce pak bylo
zaplaceno přes 1 milion Kč na opravy
a instalaci výstavy a dalších 1,3 milionu Kč za přípravu projektu do evropského integrovaného operačního
programu; v letošním roce se pak zaplatilo 1 016 400 Kč. Průvodcovské
služby, energie a režie v Památníku
Mistra Jana Husa byly v posledních
Dokončení na str. 3

Z konference o hospodaření ústředí naší církve

O Osudu naší církve Opět v dejvicích
Nad otázkou „jak dál v církvi“ se
opět, v návaznosti na již proběhlé
akce věnované různým aspektům
našeho žití v církvi, zamysleli účastníci podzimního setkání, které proběhlo 9. listopadu v Komenského
sále v Praze-Dejvicích. Úvodní pobožností nesené v duchu výzvy
k lásce k bližnímu i k Hospodinu,

Ze 135. Zasedání ústřední rady
Zasedání ústřední rady zahájila pobožností na texty Markova evangelia
z 12. a 23 kapitoly (píseň č. 77) sestra
olomoucká biskupka Jana Šilerová.
Pracovní jednání začalo ideovým referátem, který vedl bratr patriarcha
Tomáš Butta. Ústřední rada mj. schválila, že koordinátorkou akcí k jubilejnímu 1150. výročí příchodu Cyrila a
Metoděje na Moravu bude přednostka
odboru pro vnější vztahy Hana Tonzarová. Brněnská diecéze, která oslavy zajišťuje, zahájí jubilejní rok bohoslužbou 1. 12. a plánuje setkání 1. 6.
2013 v Sadech u Uherského Hradiště.
Dále ústřední rada na podnět biskupské rady požádá prof. Zdeňka Kučeru
a brněnského biskupa Petra Šanderu,
aby na základě návrhu plzeňského
biskupa Filipa Štojdla připravili obsahové zaměření duchovní obnovy církve s ohledem na cyrilometodějské výročí a výročí M. J. Husa. Návrh bude
projednán na biskupské radě tak, aby
mohl být případně vyhlášen.
V organizačně-právním referátu, který
vedla místopředsedkyně ústřední rady

ses. Ivana Macháčková, ústřední rada
mj. rozhodla, že pro provedení ústupové varianty rekonstrukce Památníku Mistra Jana Husa v Husinci bude
využit již hotový projekt firmy Masák
a Partner upravený na cenu cca 6 milionů včetně DPH. Na základě tohoto
projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, tak aby
stavba byla dokončena nejpozději
v březnu 2015. Ústřední rada dále
schválila návrh pro církevní zastupitelstvo, aby výběrové řízení na funkci
patriarchy bylo zahájeno 1. prosince,
aby se volební sněm k volbě patriarchy konal 21. 9. 2013 v dejvickém sboru v Praze a instalace do úřadu patriarchy by se konala 28. 9. 2013 v 15 h
v chrámu sv. Mikuláše. V této souvislosti ústřední rada žádá diecéze, aby jí
do konce letošního roku předaly seznam oprávněných volitelů - pozdější
změny musí být nahlášeny náboženskými obcemi ústřední radě.
Vyhledávací řízení na vikariátních
shromážděních by mělo proběhnout
do 30. 4. 2013 a 5. 9. 2013 by se měla

konat generální synoda duchovních.
Ústřední rada žádá diecéze, aby do
zasedání církevního zastupitelstva
(24. 11. 2012) připravily návrh jednoho duchovního a jednoho laika, kteří
by pracovali ve volební komisi pro
volbu patriarchy. Seznam volitelných
kandidátů podle řádů církve předá
ústřední rada na diecéze.
Ve finančním referátu, který vedla ses.
finanční zpravodajka ústřední rady
Miroslava Niemec Studenovská, byl
mj. schválen návrh rozpočtu, který
bude předložen ke schválení církevnímu zastupitelstvu. Dále ústřední rada
žádá diecéze o vyjádření, zda mají
zájem o zřízení fondu pro zajištění
překlenovacích půjček pro náboženské obce a diakonická zařízení pro případ zpoždění výplat finančních prostředků přiznaných dotací.
V osobním referátu ústřední rada mj.
schválila vysluhování svátosti svěcení
kněžstva sestře Mgr. Soně Janotové
z pražské diecéze po složení zkoušky
před církevní zkušební komisí.
(red)

duchovnímu probuzení a usilování o
Boží požehnání setkání zahájil bratr
plzeňský biskup Mgr. Filip Štojdl.
Mnohé podněty k přemýšlení o duchovních základech, bez nichž se neobejde živé křesťanské společenství,
především pak o modlitbě, rozjímání,
meditaci, duchovních cvičeních, svátostech (především pokání - zpovědi)
a liturgii nastínil Mgr. Daniel Majer,
farář z Prahy-Vinohrad: přítomní měli možnost vyjádřit své vlastní zkušenosti a svědectví i návrhy na „zlepšení“ našich prožívání a odstranění
„deficitu“ v těchto oblastech. Otevřela se především otázka aktuálnosti liturgie pro mladou generaci i například význam kvalitního přednesu
liturgie v obcích vůbec...
O myšlenkách, které zazněly v září
na setkání 60 mladých lidí v Olomouci, souvisejících s tázáním se po
identitě církve, hovořila ses. Kristýnka Mlýnková, která tak jako nedávno v Brně potěšila skutečností,
s jakým zápalem a nadšením se
(nejen) mládeži v církvi věnuje. Odpovědi mladých lidí na otázky typu,
co mladí lidé očekávají od církve, co
jí jsou ochotni dát, v čem spatřují
jedinečnost či jaké místo zaujímá církev v jejich víře, byly bezprostřední a
upřímné: Pro někoho je církev jako
rodina s neomezeným počtem sourozenců; jistotou, že hlásané slovo
půjde dál; mládež očekává, že bude
více rovnosti mezi laiky a duchovními, oceňuje prožitek vzájemného
společenství, dobrovolnost celibátu i
fakt, že nás nedusí dogmata, organi-

zování táborů a dalších akcí. Mladým
lidem vadí zejména farizejství, předsudky a černobílé vidění světa.
Svým upřímným vyznáním vztahu
k církvi obohatila setkání ses. farářka
Marta Jurková.
Otázka změny názvu církve leží na
srdci nejen bratru faráři Mgr. Lukáši
Volkmanovi z Prahy-Dejvic, jenž pro
svůj návrh uvedl celou řadu důvodů,
zejména pak skutečnost, že Československo uvedené v názvu již neexistuje a že lidé jsou často zmateni a
všelijak název komolí a kombinují
např. s církví evangelickou. Lépe by
též bylo vyzdvihnout Husův odkaz a
přímou návaznost na něj. A jak by
tedy případný nový název mohl znít?
Církev husitská v České republice
s tím, že by se církev na Slovensku
osamostatnila. Návrh rozpoutal pochopitelně vzrušenou diskusi, která
nakonec vedla k tomu, že se účastníci na změně názvu neshodli, a kterou
zpestřila historka ze začátků církve
br. Mgr. Davida Frýdla, jenž připomenul, za jakých okolností se vlastně
přívlastek československá kdysi
objevil. Další jeho „perlička“ se pak
týkala tématu struktury církve, jejíž
tvorbu inspiroval spis českého spisovatele a kněze Jindřicha Šimona
Baara a F. Teplého „Obnova katolické církve v republice československé“. „Kabát“ ušitý na míru tehdejší
církvi dnes již však poněkud nesedí.
Modely, ze kterých by mohly vycházet případné reformy představily ústy
br. Davida Frýdla dva příspěvky:
Dokončení na str. 3
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ne slova, ale činy
o nás hovoří
Mistr svým žákům často říkal: vaší duši prospěje mnohem víc, když místo prázdného žvanění o změnách a
osvícení půjdete připravit dřevo na oheň, zametete dvůr
a umyjete špinavé nádobí.
D. C.
Tento „koan“, tedy výrok budhistického mistra, je velice aktuální pro naši dobu. Zažíváme dobu plnou slov
bez vnitřního obsahu, filosofování a politických řeči,
které už nikdo neposlouchá, velká slova o pravdě, kterým nikdo nevěří. To, co činí slova skutečnými, je jejich
obsah podložený činy. V době adventu a následně Vánoc, kdy člověk na sklonku roku rekapituluje díl svého
života, bychom se měli také zamyslet nad tím, zdali
nejen naše činy, ale i slova byla v pořádku, nebyla
prázdná a zda to, co říkáme, nebo prezentujeme, je
podloženo i naším životem. Uvědomit si, zdali život i
řeč je ve vzájemném souladu. Vždyť pokud se podíváme na vánoční příběh, kdy pastýři a další lidé přicházejí do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíškovi, přinášejí mu nejen chválu a díky, ale také dary
hodné krále. To, aby ukázali, že svá oslavná slova myslí
opravdu vážně. Pak i Ježíš v dospělém věku, kdy kráčel po této zemi, si byl vědom, jak je důležité říkat nejen slova, ale i konat, potvrzoval to, co zvěstoval, zázraky a znameními.
Proto až se budeme ve svém nitru připravovat v období adventu, nebo budeme o Vánocích slavit se svými
blízkými svátky narození Božího syna Ježíše z Nazaretu, mysleme na tuto zásadu, že všechna naše slova a zvlášť slova o lásce, důvěře, pokoji, pravdě by měla být podložena i našimi praktickými skutky a naším
životem. Protože to, kdo a kým opravdu jsme, nedokážeme plně ukázat bohatostí našich slov, ale bohatostí
našich činů.
Rostislav Kotrč

Z kazatelského plánu

25. neděle pO svatém duchu
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou
spásu! Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí
pokoj pro svůj lid.
ŽAlM 85,8–9
První čtení: Daniel 12,1–3
Tužby:
2. Za utiskované a pronásledované křesťany ve světě, modleme se k Hospodinu.
3. Za duchovní bdělost a umění rozeznávat znamení času, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Hospodine, tys počátkem i dovršením naší spásy. Pomoz nám vytrvale
důvěřovat, že tvé království přijde a tvá vůle se naplní! Osviť nás, Bože,
svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení (varianta I): Židům 10,11–14.19–25
Druhé čtení (varianta II): Židům 10,31–39
Evangelium: Marek 13,1–11
Verš k obětování: Žalm 73,28
Verš k požehnání: Zjevení 2,11
Modlitba k požehnání:
Milostiplný Bože, děkujeme ti, že jsi nám daroval účast na těle a krvi
Kristově. Dej, ať všichni, které jsi pozval ke svaté večeři, získají podíl na
jeho královském kněžství a vydávají svědectví o jeho světle! Jemu buď
sláva navěky. Amen.
Vhodné písně: 32, 34, 52, 59, 63, 85, 167, 180, 182, 314

v BOží škOle
Pokračování z minulého čísla
Hned ono první ráno přijela nečekaná
návštěva. Bratr mi přivezl maminku.
S lítostí doznávám, že moje reakce nebyla příliš přívětivá. „Tak tě tady vítám“, řekla jsem, „ale předem tě musím
upozornit, že se ti nebudu moci plně
věnovat, i když právě dnes načínám
svůj první den dovolené“. Seznámila
jsem pak maminku se svými důvody.
Ujistila mne, že mi překážet nebude a
vařit že musím i pro sebe, takže se dostane pro obě. Bratr si vypil kávu a odejel.
Asi za tři hodiny po jeho odjezdu jsem
dostala zdrcující zprávu. Jeho prvorozený dvacetiletý syn tragicky zahynul.
Až mnohem později jsme se dozvěděly
podrobnosti o jeho skonu, ale ty nejsou
pro toto vyprávění důležité.
Mnohem závažnější byla maminčina
zdravotní situace. Byla po infarktu a
vlastně ji bráška ke mně dovezl proto,
aby nebyla sama a odpočinula si u mne.
Nejprve jsem jí řekla, že její vnuk vážně onemocněl. Musela jsem pro ni sehnat uklidňující a posilující léky na noc.
Bylo dost těžké ji přemluvit, aby si je
vzala. Nemohla pochopit, proč jí její
ošetřující lékařka léky naordinovala.
Snažila jsem se jí namluvit, že to bylo
proto, aby se vzpamatovala z dlouhé a
náročné cesty, kterou podnikla. Pravdu
jsem jí řekla až ráno. Samozřejmě z toho byl pláč a silné rozrušení - navzdory lékům i modlitbám. Z učení nebylo
nic! Její zdravotní stav si vyžádal celou
moji pozornost. A večer, když ji přemohl spánek, v čas, kdybych se učit mohla,
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jsem sama také padala únavou. Nadešel poslední večer před zkouškami
(byly dvě). Byla jsem nervózní i nešťastná. Tvrdila jsem, že zkoušky neudělám, protože nic neumím! Maminka
mne uklidňovala a požádala mne, abychom si spolu poklekly a poprosily Pána o pomoc. On přece ví, proč jsem se
učit nemohla. Jedna vedle druhé na kolenou jsme pak u nohou Ježíšových
skládaly moje břemeno. Velice jsem potřebovala povzbuzení, a proto jsem jej
prosila, aby mne podepřel svým Slovem, aby dal, že otevřu Bibli na místě,
které má pro mne připraveno! Pak jsem
poděkovala. Nato jsem s bázní otevřela
Písmo svaté a na náhodně otevřené
stránce četla: „Nebojte se a neděste se
toho velkého množství. Boj není váš,
ale Boží. Zítra proti nim sestupte… a
uvidíte, jak vás Hospodin zachrání.”
Jeremiáš 20,15-17.
Měla jsem radost z toho, že Pán o mně
ví a já mohu klidně očekávat jeho zásah.
Po týdnu jsem opět klidně spala. Avšak
ráno, k maminčině velikému údivu, jsem
byla stejně nešťastná a malomyslná jako
večer, než jsme spolu otevřely Bibli.
Tvrdila jsem jí totiž, že to určitě byla
včera náhoda a že si jen něco namlouvám. Byla ze mne moc zarmoucená. A
připomněla mi, že pro ty, kdo patří
Kristu, žádné náhody neexistují! Vyzvala mne, abych se v modlitbě obrátila k Pánu a vyznala mu všechnu svoji
nedůvěru. Poslechla jsem ji a učinila
jsem ještě něco navíc! Znovu jsem
prosila o potvrzení slova ze včerejška.

Otevřela jsem Bibli. Když jsem na
stránce spočinula očima, přejel mi mráz
po zádech, četla jsem vážné napomenutí. „Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes, ano tebe. Zdali jsem ti již
dřív nenapsal rady a poznání, abych tě
poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy…“ Přísloví 22,19–20.
Dodnes mne dojímá, jakým způsobem
s námi Pán jedná. Jak převelikou lásku
nám prokazuje. Když nás napomene nějaký člověk, tak nám to naprosto nemusí být příjemné a dokonce může takové
napomenutí vzbudit v nás i odpor. Ale
když napomíná nebeský Otec, pak to
sice také není příjemné, ale ta nepříjemnost spočívá v pocitu lítosti nad vlastním
jednáním. Boží napomenutí má v sobě,
kromě pocitu zahanbení a bolesti, současně i povzbuzení a posilu i nasměrování na správnou cestu. Právě to jsem
v onom okamžiku prožívala. Nejen
stud, ale i radost z nového Božího ujištění a s jásotem jsem pospíšila vše mamince sdělit. Za hodinu již mne odvážel autobus do hlavního města, plnou
očekávání věcí příštích. Nevím, jakým
způsobem to Pán zařídil, ale oba zkoušející se mne skutečně ptali jen na to,
co jsem dobře znala. Takto mne Bůh
vyučil poznání, že jeho slovo je věrné a
pravé a že nemůže být zahanben ten,
kdo v něho doufá!
„Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků,
ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu.” Žalm 50,23
Marie Černegová
Pokračování příště

nad písmem

v něm je naše útOčiště
I když texty na 25. neděli po Duchu
svatém nás provází do utrpení, přesto
jsou v nich nosné pilíře plné světla.
Nad vším tím kouřem z válečných
spálenišť ční texty: „Ale dříve musí
být evangelium kázáno všem národům.“ A také: „Až vás povedou před
soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Nejste to vy, kdo mluví,
ale Duch svatý.“
Texty vpravdě apokalyptické mají dva
nosné prvky naděje. První záblesk naděje je v tom, že se má Ježíšovo slovo dostat všem národům, tedy že
všem bude poskytnuta naděje na domov v Pánu a druhým zábleskem
světla, či spíše světelným ohňostrojem je fakt, že v nouzi nejvyšší bude
skrze týrané apoštoly mluvit Duch
svatý, že se nemusejí obávat co a jak
bude. „Až vás povedou před soud, nemějte předem starost.“ To je hozená
rukavice. Soud. Autorita stanovená
předem. Nesmlouvavá, krutá, „spravedlivá“. Každý se pokouší připravit
se tak, aby nedopadl nejhůř. Ale Ježíš
své učedníky odevzdává pokoji.
Nechť se nebojí, bude v nich mluvit
Duch svatý. Bez přípravy. To je něco
ohromného.
Zároveň je tu černé na bílém, že budou trápení. Národy se mezi sebou
budou bít a bude bída. Falešní vůdcové a falešní mesiáši. Trochu z toho
jde člověku hlava kolem. Ale Pán už
prošel svými dějinami. Svou cestu nastoupil a vykonal. A byl vzat na nebesa, aby nám mohl poslat Přímluvce,
abychom mohli mluvit a být v Duchu
svatém. To je asi jediná garance, je-

diná opora ve vší budoucnosti. Duch
svatý. Potkat nás může cokoli. Stát se
může cokoli. Jakákoli uhrančivá
bytost na nás může útočit, my máme
jedinou šanci, oporu, pavézu, štít - a tím
je Duch svatý. K tomu voláme, o toho
prosíme, v něm se v modlitbách nalézáme.
Pokud se ovšem modlíme správně.
Někdo vtipný řekl, že když prosíme
jen za sebe a pro sebe, je to, jako
když vytáčíme vlastní telefonní číslo
na vlastním přístroji - bude obsazeno.
Stalo se mi to nyní v novém bydlišti.
Volala jsem sklenáře. Rozbitá skleněná střecha, zatékání do kostela, deště,
avšak i po desáté večer obsazeno. Dost
jsem se nasmála, když jsem konečně
přišla na to, v čem je zakopaný pes.
Já jsem si volala. Modlíme-li se jen za
sebe - voláme si. Když myslíme jenom na sebe a své problémy, Duch
svatý nemá prostor, kde nás navštívit.
Kdo je v Duchu svatém, ten zří pravdu, ví, jak se věci mají. Ví, kde je jeho místo kam patří. Jaká milililičástečka zrnka prachu je a že to nevadí,

mk 13,1-11
že je to v pořádku, že je součástí velkého celku, Božské symfonie dějin
světa, dějin spásy.
Četli jsme, že přijdou hrozné věci, ale
nemáme se lekat. To se „ jen“ stane to,
že mnozí zapnou svoji svobodnou vůli do otěží divokých či zlých koní proti
valachům, oráčům a těm, kdo zdobí
svá stáda krásou svých duší. Střetne se
dobro se zlem a my víme, že dobro
zvítězí. Ale nesmíme na to pasivně sázet. Musíme se nechat použít. Jako ti,
kdo věří, že Pán je s nimi, že bude
mluvit jejich ústy, až půjde do tuhého,
bude myslet jejich hlavami a konat
jejich rukama.
Kéž by o nás platilo žalmistovo: „Mně
však je v Boží blízkosti dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště.“ Až se to semele a co my víme,
třeba přijdeme o střechu nad hlavou a
o svůj každodenní příděl lidskosti v podobě dobrých lidských setkání, nezapomínejme, že jsme v Kristu a on
v nás a že v něm je naše útočiště, ať se
děje co se děje.
Marta Silná

Prosíme tě všemohoucí Bože, aby nikdo z nás
nestál stranou, nebo nezůstal stát na polovic cesty
a neztotožňoval se s těmi, kteří se o budoucnosti světa vyslovují
se strachem anebo se skepsí.
Ať nepatříme ani k těm, kteří o nic neusilují
a vše mají za marnost.
Zbav nás nekřesťanského myšlení,
že je zbytečné o něco dobré usilovat.
Daruj nám dostatek síly ke konání dobra a sbratření v církvi
i kolem nás. Dopřej nám požehnání na cestu za Kristem i Králem
a požehnané setkání s ním jednou, až přijde náš čas.
Budiž tobě veškerá sláva i moc i svátost na věky věků. Amen.
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v praZe-dejvicích O hOspOdaření...
Dokončení ze str. 1
dvou letech hrazeny z dotace Jihočeského kraje.
Sestra Ivana Macháčková zmínila i
další, často diskutovaný a problematický objekt naší církve - kapli Jana
Křtitele v Boru u Tachova, kterou
chtěla plzeňská diecéze vzhledem
k havarijnímu stavu prodat, nicméně
ústřední rada toto řešení zamítla
vzhledem k výjimečnosti památky.
Nutné opravy včetně nátěru proti houbám, opravy střechy a krovů se udělaly, zbývá dokončit další rekonstrukce.
Jejich rozsah se odvíjí od udělení
grantu (částka 1 968 480 Kč), jenž
byl tohoto roku podán na ministerstvo kultury; projekt vypracoval ateliér MCA.
Informace o současné finanční situaci
doplnila sestra Miroslava Niemec
Studenovská konkrétními částkami,
které má církev ke dni konání semináře na svých třech účtech – běžném (na
provozní výdaje), mzdovém (dotačním) a úvěrovém (1 658 000 je dlužná
částka k doplacení, skončí cca v roce
2015; splátka 53 tisíc měsíčně). Připomněla, že hospodaření církve se
odehrává podle schváleného rozpočtu,
který na každý rok předkládá ústřední
rada církevnímu zastupitelstvu; pro
letošní rok hospodaříme vyrovnaně,

tak, jak byl rozpočet schválen, nejsou
žádné velké výkyvy.
Krátkou prezentaci objektů spravovaných nyní Institutem evangelizace
a pastorace předvedl Mgr. P. Číško.
V případě koleje v Roháčově ulici
(majetek univerzity; platíme 12 tisíc
Kč za rok) bylo nutné po převzetí nastavit nová pravidla při ubytování,
opravit výtah, elektroinstalaci neodpovídající současným normám, přívod vody, podařilo se pronajmout
nebytové prostory v suterénu, zprovoznit kuchyň a technické zázemí,
vytvořit nové učebny pro školy, které
zde sídlí - Husův institut teologických
studií a pobočka Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty i místo pro setkávání studentů k pobožnostem. Fotografie před a po, které Mgr. P. Číško ukázal, mluvily za
sebe. Už nyní je na rozdíl od předchozího stavu provoz ziskový. Bohužel,
totéž nelze říci o dalším zařízení, které
IEP převzal do své správy – penzion
Betlém v Janských Lázních, jenž sice
prošel v minulosti řadou rekonstrukcí,
které však neřešily vůbec exteriér
budovy včetně zateplení, střechy, izolace apod. - úpravy, jimiž se obvykle
začíná. Náklady na provoz tak jsou
stále velmi vysoké. Bylo konstatováno, že penzion nebude nikdy ziskový.

Řešení: Prodej? Podle některých ano business plán je jednoznačný, jiní jsou
si vědomi skutečnosti, že penzion byl
již od začátku koncipován pro rekreaci sociálně slabších rodin naší církve a
cílem může být snižovat náklady na
minimum a objekt nadále využívat k
církevním i jiným akcím pro méně
náročnou klientelu, která však ocení
atmosféru a duchovní rozměr svázaný
s místem.
Třetím objektem, jenž spravuje IEP,
je památník Mistra Jana Husa v Husinci. Mgr. Petr Číško vyložil, jaké
opravy byly za jeho působení provedeny. Zazněla i častá, obvyklá
otázka, proč se do Husince investuje tolik peněz, když vlastně není ani
naším majetkem a proč onen gigantický projekt. Odpověď byla pro
mnohé nasnadě. Kdo jiný, když ne
my - a stát ani nikdo jiný zájem neprojevil - a kdy, když ne teď.
Nejen o Husinci a Betlémě se v Komenského sálku v Dejvicích onoho
dne ještě dlouho diskutovalo. Což je
nepochybně dobře, neboť diskutuje
ten, komu věci nejsou lhostejné, komu
na nich záleží. A dobře je také, že
žádná témata nejsou tabu i když věci
vidíme rozdílně, ano, často značně
rozdílně...
Klára Břeňová

O Osudu naší církve Opět...
Dokončení ze str. 1
konzervativnější a „tradičnější“ posouzení reality br. patriarchy ThDr.
Tomáše Butty, jenž o svém pohledu
na strukturu církve referoval například v letošním 44. čísle našeho
časopisu v článku „Církev na cestě
k budoucnosti“ a radikálnější vize
bratra Tomáše Karla, faráře z Úpice a
z Trutnova, inspirující se v jiných,
nejen českých církvích a společenstvích. Nabízí značné zjednodušení
organizační struktury, administrativní agendy a co je poněkud problematické - systém úkolového odměňová-

ní duchovních, kteří mají kromě
svého úvazku na faře ještě další povolání. Nicméně to, že skloubit duchovenský úřad s civilním zaměstnáním v určitých případech lze, dosvědčil nejen bratr Tomáš Karel, ale i
sestra Mgr. Sandra Silná, farářka
z Prahy-Břevnova, která službu vykonává společně s prací generální
sekretářky Ekumenické rady církví
v České republice.
Na čem se diskutující shodli a co
bylo i jakýmsi závěrem celého dialogu byla skutečnost, že nová struktura
církve by měla stát na dvou pilířích:

naše recenZe
ToMáš BUTTA: KAPiTolKy

Z KATeCHeTiKy.

Nástin náboženské výchovy a vzdělávání.
Blahoslav Praha 2012, 110 s.
Výše uvedená katechetická studie patří společně s homiletikou,
liturgikou, duchovní péčí a diakonií k oboru praktické teologie.
Autor vyučoval několik let katechetiku na HTF UK, na katedře
praktické teologie, a to se promítá i v jeho publikaci, která „je určena studujícím Husova institutu teologických studií, bohoslovcům,
duchovním a pracovníkům církve“ včetně zájemců o „otázky
křesťanské pedagogiky“ (s.7).
Text celé útlé publikace tvoří 14 kratších nebo delších uzavřených
celků a všechny se vztahují k náboženské výchově a výuce jako
službě k víře v Pána Ježíše Krista dětem, mládeži, v rodinách,
v církvi i na církevních a státních školách, jejímž předpokladem je
aktuální porozumění Písmu (Mt 19,14; L 24,45).
Zmíněná katechetická příručka přímo navazuje jak na dřívější
katechetickou tradici CČSH ve smyslu Mt 28,18nn (O. Rutrle, R.
Horský, J. Kubíková a další ), tak také na hlavní prakticko-teologické důrazy publikace Náboženská výchova a výuka, vydané
Katedrou praktické teologie UK HTF v roce 2005, které autor
zasazuje do širších aktuálních souvislostí.
Na prvním místě je to důraz na úzkou součinnost mezi katechetikou a náboženskou pedagogikou, která má dlouholetou tradici

na duchovní obnově a zároveň na
určité změně organizační struktury –
a že bude třeba jistá „zeštíhlující“
opatření udělat je nasnadě. A tak
jsme vlastně skončili tam, kde jsme
byli na začátku: bez duchovní obrody
nic nezmůžeme, zde je třeba začít, ta
je alfou i omegou. Jak uvedl na začátku br. biskup Filip Štojdl, co potřebujeme, je duchovní obnova a ne krizový management. A mě napadá, že tak
je to i s celou naší společností, které
je naše církev pravdivým obrazem,
zrcadlem...
Klára Břeňová

moravští učitelé ve Zlíně
V neděli 21. října měli příznivci sborového zpěvu ve Zlíně pěkný zážitek.
Ve zdejším evangelickém kostele se konal koncert Pěveckého sdružení
moravských učitelů. Tento sbor – zcela ojedinělý co do kvality i šíře repertoáru – zavítal do Zlína po mnohaleté odmlce hned dva roky po sobě.
Vděčíme za to iniciativě jeho člena Zdeňka Kovalčíka, našeho faráře, který
slouží od loňského června ve Zlíně.
Zatímco koncert PSMU v roce 2011 se uskutečnil na půdě Univerzity
Tomáše Bati s programem určeným pro širokou veřejnost, letošní koncert
v prostorách kostela měl na programu české a slovenské skladby převážně duchovního zaměření. To ovšem nebylo překážkou zájmu posluchačů
koncertu, ba naopak. Přišlo tolik lidí, že nestačily vytištěné programy.
Příležitost slyšet „naživo“ skladby jako Missa qiunis vocibus Kryštofa
Haranta z Polžic nebo svatodušní hymnus Veni sancte od Leoše Janáčka –
to není běžná záležitost. Nechyběl samozřejmě Bedřich Smetana ani Josef
Bohuslav Foerster. Slovenské autory reprezentoval Eugen Suchoň. Jednou
z dominant programu byla kantáta Hora tří světel Bohuslava Martinů.
V úvodním slovu naznačil Zdeněk Kovalčík dramaturgický záměr připomenout koncertem výročí vzniku státu Čechů a Slováků a současně i křesťanské kořeny naší kultury. Jako pěvecký sólista se představil Václav
Curylo, recitace v kantátě Martinů se ujal Jaroslav Kotek, u varhan seděl
Petr Kolář. V chrámové akustice zněly mužské hlasy velebně a čistě, ať už
zpívali sami či za doprovodu varhan. Samozřejmě, že punc profesionality
celému koncertu dodal jeho sbormistr Lubomír Mátl.
Pořadatelem koncertu byla náboženská obec ve Zlíně a Magistrát Zlína,
bez jehož finanční podpory by nebylo možno koncert uskutečnit. Věříme,
že posluchači byli spokojeni nejen po stránce hudební, ale že jim poslech
přinesl i duchovní povznesení. To byl hlavní záměr této akce.
Rada starších Zlín

slovenská diecéze
o budoucnosti církve
V Újezdě u Brna ve Staré prelatuře se 2. listopadu z podnětu slovenské diecéze sešli teologové i laici k otevřené diskusi o stavu a budoucnosti církve.
Na setkání zaznělo mnoho názorů, které hovořily o stavu církve a mnohých konsekvencích do budoucna. Účastníci se dohodli, že budou v setkávání pokračovat, aby návrhy mohli v nejbližší době předložit církvi k širší
diskusi.
Rádi přivítáme další podněty na adrese: reforma.ccsh@gmail.com.
Místopředseda slovenské diecézní rady dr. Jiří Balajka

v náboženské výchově a ve výuce v sousedních evropských krajinách (SRN, Rakousko, Švýcarsko aj.), ale „v naší situaci“ se začala prosazovat až s rozvojem demokratické společnosti po roce
1989 (s.7). Jejich vzájemné vztahy autor vyjadřuje takto: Zatímco
katechetika „má teologickou, ekleziologickou a konfesijní vazbu…, zdůrazňuje se v náboženské pedagogice nový poměr k vědeckým disciplínám humanitním a sociálním,“ které ve spolupráci s katechetikou umožňují vědecko-odbornou, kritickou reflexi
v didaktických procesech náboženské výchovy a výuky „v církvi
i ve škole“ (s. 13). Tím přispívají také k pedagogickému zkvalitnění náboženské výchovy a výuky. Návazně na tradiční pojetí
funkce náboženské pedagogiky zdůrazňuje autor nutnost výuky
světových náboženství, což odpovídá požadavku kladenému na
multináboženskou orientaci v současném světě.
Pozornost čtenářů také upoutají části 2-6 jednak biblickými důrazy Knihy Přísloví, které autor interpretuje aktuálně a srozumitelně ve vztahu k náboženské výchově a výuce, jednak stručným
pohledem na Ježíšovy pedagogicko-didaktické postupy a metody
vyučování na základě evangelijních textů, včetně stručného historického přehledu o náboženské výchově a výuce u církevních otců
až po J. A. Komenského (s. 23-46).
Kapitolky 10-12 pojednávají o metodologii, struktuře, průběhu
vyučovací hodiny včetně praktické ukázky. Na to navazují aktuální požadavky na odbornou orientaci vyučujících: “věcný učitel

(logotrop)“, „osobní učitel (pedotrop)“, na jejich eticko-spirituální
kvality, kterými jsou „demokratický vztah k žákům, porozumění
pro jednotlivce, trpělivost, osobní charakternost, důslednost, užívání pochval a uznání spíše než trest, autorita a pastýřský přístup“
(s. 75n). Závěrečné části 13-14 pojednávají stručně a výstižně o
důležitosti náboženské výchovy v rodinách, o dětských bohoslužbách, o funkci katechumenátu ve službě k přijetí svátosti křtu, biřmování včetně významných usnesení CČSH, týkajících se katecheze (s. 79-101).
Po stránce zpracování je publikace přehledná, čtivá, praktická,
srozumitelná, biblicky fundována, ekumenicky a interdisciplinárně orientována a přínosná pro současnou službu náboženské výchově a výuce. Pevně věřím tomu, a je to i mé osobní přání, že
bude hodnocená knížečka mít hodně čtenářů z řad věřících křesťanů, farářů, učitelů náboženství, laických pracovníků, religionistů, tedy všech, kteří chtějí sloužit dětem i mládeži k víře v Ježíše
Krista. Jde o službu, která byla vždycky a je i nyní vzdělavatelným, misijním a svědeckým posláním církve i křesťanské rodiny
ve světě. Bez této služby se neobejde ani naše postmoderní společnost, která se jednostranně orientuje na materiální hodnoty
života. Přeji Boží požehnání všem čtenářům!
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.,
vedoucí katedry PT, UK HTF
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Zprávy
Advent v Rokycanech
Pobožnosti, které se konají vždy ve
čtvrtek v 16.30 hodin v evangelické
modlitebně, budou sloužit:
29. 11. - Mgr. Jitka Wendlíková
6. 12. - ThDr. Radek Hobza
13. 12. - Mgr. Zdeněk Břeň
20. 12. - Mgr. Jaroslava Švábová
(rst)

Doteky - plochy poznání
Náboženská obec v Liberci zve na
další, 125. setkání v rámci cyklu pořadů Doteky – plochy poznání.
V pátek 23. listopadu v 16.30 hodin,
fara Církve československé husitské
v Liberci, nám. Českých bratří 35/2.
Vernisáž: Derniéra - souborná výstava
k 10 letům existence projektu Plochy
poznání. Dramaturgii a realizaci výstavy zajišťuje Artefaktum CZ, hudební vstupy Věra Párysová. Vstupné dobrovolné – je určeno na charitu.
Od 18 hodin se uskuteční talk show –
Kde je druhá sloka...? O osudech skladatele Františka Škroupa bude vyprávět PhDr. Zlata Fořtová. Režie a moderování - Stanislav Kubín, vstupné
50,- Kč. Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Kulturního fondu statutárního města Liberec.
(sk)

Pozvání na konferenci
Zveme na konferenci Pražské linky
důvěry s mezinárodní účastí, která se
koná ve dnech 15. a 16. listopadu od 9 do
17 h v prostorách Magistrátu hlavního
města Prahy na Mariánském náměstí 1.
Je určena pro pracovníky a provozovatele linek důvěry, krizové pracovníky,
ale i další odbornou a laickou veřejnost. Zazní příspěvky švýcarských expertů z organizací poskytujících krizo-
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vou pomoc i českých odborníků na
tuto problematiku. Vystoupí zástupci
Pražské linky důvěry, aby shrnuli své
zkušenosti z pilotního provozu chatového poradenství, poskytovaného na
stránkách www.chat-pomoc.cz. Více
informací lze nalézt na www.krizovapomoc.cz, kde je možné se na akci přihlásit.
(red)

Večer Na Zderaze
U příležitosti Dne boje za svobodu a
demokracii vás v neděli 18. listopadu
srdečně zveme na komponovaný večer v rámci pravidelných večerních
bohoslužeb v Praze do Sboru knížete
Václava Na Zderaze (Resslova 6, Praha 2-Nové Město).
Od 17 hodin - projekce dokumentárního filmu Vnoučata kubánské revoluce, od 18 hodin - diskuse o filmu a
o situaci na Kubě; hostem bude člen
Komise pro Kubu při Synodní radě
ČCE. Od 19 hodin - večerní bohoslužba - slouží Mgr. Zdeněk Havránek
a místní farářka Mgr. Emanuela Blažková. Více informací na:
www.svaty-vaclav.org

Poezie Na Prádle
Jste zváni na básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme",
z tvorby Anny Brikciusové v podání
Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové, které se bude konat v pátek
16. listopadu v 18 h v kostele sv. Jana
Křtitele Na Prádle (Říční 6, Praha 1)
v rámci 14. ročníku festivalu Den poezie. Vstupné dobrovolné.
(red)

Pozvání do Many
Divadlo Mana, Husův sbor Vršovice,
Moskevská 34/967, Praha 10-Vršovice: www.divadlomana.cz.
Program:

* úterý 20. listopadu v 11 hodin - Tomáš Vůjtek, S nadějí i bez ní – školní
představení. Scénické čtení vítězné divadelní hry soutěže Ceny Alfréda Radoka za rok 2008.
Dokumentární drama inspirované
vzpomínkovou knihou Josefy Slánské (manželky popraveného komunisty Rudolfa Slánského), která je zároveň hlavní postavou hry.
* pátek 23. listopadu v 19 hodin - Stopy, co doby tropí – večer hudby a poezie k 75. narozeninám lékaře a básníka Aloise Volkmana. Během večera
bude představena autorova nejnovější
básnická sbírka Stopy, co doby tropí,
která právě vychází v pražském nakladatelství Primus. Pořadem provází herec Jiří Lábus, hudba: Pražští pěvci a
další hosté.
(red)

Mezináboženský týden
Dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat
na Mezináboženský týden 2012, který
proběhne v ČR poprvé, v termínu 19.
- 27. listopadu. Organizátorem je Společnost pro mezináboženský dialog,
o.s. a další přátelé.
Podrobnosti o programu po celé ČR
najdete na http://interfaith.webnode.cz,
kde bude průběžně aktualizován.
Kateřina Děkanovská

Koncerty u sv. Mikuláše
* 23. 11. - 17 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi,
Händel
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
24. 11. - 17 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi,
Händel
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán

Z ekumeny
egyPTšTí

KřesťANé ZVolili NoVéHo PATRiARCHU

Novým patriarchou koptské ortodoxní církve v Egyptě byl 4. listopadu v katedrále Svatého Marka v Káhiře zvolen biskup Tavadros. Hlavu významné
křesťanské menšiny určilo dítě se zavázanýma očima tažením z lístků se jmény
tří kandidátů. Koptové věří, že k nim takto promlouvá Bůh. Tavadrosovi je 60
let a byl poradcem minulého patriarchy Šenudy III., který zemřel po čtyřicetiletém úřadování v březnu ve věku téměř 90 let. Ceremoniál volby se odehrál
v přeplněné katedrále, která ztichla, když malý chlapec podle obyčeje kodifikovaného v roce 1957 vytáhl lístek s Tavadrosovým jménem. Patriarcha bude
slavnostně inaugurován 18. listopadu jako Tavadros II., už 118. hlava koptské
ortodoxní křesťanské církve. Volbě předcházel pečlivý výběr kandidátů. Přijímáni byli podle agentury AP pouze takoví kandidáti, kteří se v minulosti nezapojili do církevních nebo mezietnických sporů, včetně střetů s islamisty.
podle ČTK

ZásTUPCi CíRKVí A NáBoŽeNsKýCH sPoleČNosTí VíTAJí
PřiJeTí ZáKoNA o MAJeTKoVéM NARoVNáNí
Mimořádná tisková konference k aktuální situaci kolem majetkového narovnání státu s církvemi se 8. 11. 2012 uskutečnila v budově České biskupské konference (ČBK). Kromě generálního sekretáře ČBK Tomáše Holuba se tiskové
konference zúčastnil i tajemník Federace židovských obcí (FŽO) Tomáš Kraus
a generální tajemnice Ekumenické rady církví (ERC) Sandra Silná. Zástupci
církví a náboženských společností shodně ocenili přístup poslanců Parlamentu
ČR, kteří se rozhodli podpořit vládou navržený zákon majetkového narovnání
státu s církvemi. „Oceňujeme, že ti, kteří předkládali fakta, byli schopni předložit zákon v takové podobě, že byl přijat,“ prohlásil Mons. Tomáš Holub a tajemník FŽO Tomáš Kraus ho doplnil: „Vždy jsme majetkové vyrovnání státu
s církvemi považovali především za morální věc, ale jde zároveň i o výhodný
kompromis, a to jak ze strany státu, tak církví.“ S tím souhlasí i generální tajemnice ERC Sandra Silná, která zdůraznila celospolečenskou prospěšnost přijetí
zákona o majetkovém narovnání. „Jsme rádi, že se konečně uvolní ruce obcím,
které se tak budou moci plně rozvíjet,“ prohlásila Sandra Silná.
K nočnímu jednání poslanců, jehož výsledkem je historická dohoda mezi státem a církvemi o dalším provozu církví, se vyjádřil i předseda ČBK kardinál
Dominik Duka. „Jsem velmi rád a děkuji koalici, že splnila svůj slib. Věřím, že
toto řešení restitucí bude přínosem jak pro společnost, tak pro církve a náboženské společnosti i Svaz měst a obcí. Dnešní výsledek je také zásluhou spolupráce církví a náboženských společností, kterým jsem vděčný za podporu a
solidaritu.“
Poslanci schválený zákon má nyní na stole prezident republiky Václav
Klaus.
podle Křesťan dnes

prO děti a mládež
nebojte se!
Pro získání tajenky stačí vypsat si písmenka z horní tabulky v pořadí
podle čísel v dolní tabulce.

(Řešení z minulého čísla: Vdovin dar.)

Jana Krajčiříková
Roční předplatné na rok 2012 činí 416 Kč.
Číslo účtu: 43-3856220207/0100
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