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Týdeník církve československé husitské

v praze-dejvicích zasedaLo církevní zasTupiTeLsTvo
Zasedání církevního zastupitelstva se
konalo v sobotu 24. listopadu v Praze
Dejvicích. Z celkového počtu 50
zastupitelů s hlasovacím právem bylo
přítomno 42, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva zahájil pobožností na text: Zj 1,4-8 (písně č. 72, 53)
bratr patriarcha Tomáš Butta.
Po volbě zapisovatelů (Mgr. Jana Krajčiříková, Mgr. Ladislava Svobodová),
ověřovatelů zápisu (ing. Milan Líška,
Mgr. Benjamin Mlýnek, RNDr. Ivana
Macháčková, PhDr. Mgr. Bohdan
Kaňák, ing. Jiří Balajka), sčitatelů
hlasů a volební komise (Mgr. Jiří
Musil, Mgr. Vladimír Moravec, Mgr.
Jana Rapantová), návrhové a mandátové komise (ing. Milan Líška, JUDr.
Jan Slunečko, Mgr. Eva Červená, ses.
Jana Skořepová, DiS., JUDr. Jindřich
Pelouch), pracovního předsednictva
(patriarcha ThDr. Tomáš Butta, biskup ThDr. Jan Hradil, RNDr. Ivana
Macháčková, ing. Jiří Balajka, 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 církevního zastupitelstva (patriarcha ThDr. Tomáš Butta,
biskup ThDr. Jan Hradil, místopředsedkyně ÚR v ČR RNDr. Ivana Macháčková, místopředseda ÚR v SR,
ing. Jiří Balajka, Mgr. Radek Zapletal,
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, ing. Miroslava Niemec Studenovská) byl
schválen jednací řád.
První diskuse se rozvinula kolem
pořadí bodů v navrženém programu
jednání. Část členů zastupitelstva
chtěla předřadit ekonomické otázky
(např. rozpočet), druhá skupina dáva-

la důraz na přednostní projednání otázek ideových. Protože pro změnu programu hlasovalo pouze 17 delegátů a
3 se zdrželi hlasování, byl přijat původní návrh programu s jedinou výjimkou - předřazen byl návrh pražské
diecéze na změnu Řádu duchovenské
služby.
Po schválení zápisu z minulého zasedání, zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení minulého
zasedání a zprávu ze zasedání stálého
předsednictva církevního zastupitelstva. Zprávy byly tentokrát dodány
v textové podobě a byly pouze předkládány k diskusi.
Bratr patriarcha ve své zprávě uvedl,
že naše církev má v současné době
291 náboženských obcí. V 67 % (ve
197) z nich se konají bohoslužby jednou týdně - v pražské diecézi v 67
náboženských obcích, v královéhradecké diecézi ve 43 obcích, v olomoucké ve 33 obcích, v plzeňské ve
27 obcích, v brněnské ve 24 obcích a
ve slovenské diecézi ve 3 náboženských obcích.V náboženských obcích
Praha-Nusle, Praha-Holešovice a
Blansko se konají bohoslužby dvakrát
týdně, čtrnáctidenně v 15 obcích, příležitostně ve 3 náboženských obcích.
Ve zprávě patriarchy je uvedeno
ohledně využívání zvláštních práv naší církví, že 21 duchovních vyučuje
na státních školách, v armádě působí
4 kaplani včetně hlavního vojenského
kaplana plk. Jana Kozlera, ve vězeňské duchovní péči působí 9 duchovních a v současné době probíhají jednání o podobě kaplanské služby u policie.
Podle sčítání obyvatel v roce 2011 se
k naší církvi přihlásilo v České republice 39276 lidí. Podíl na celkovém
počtu obyvatel činí v královéhradecké diecézi 0,66 %, v pražské diecézi
0,42 %, v olomoucké diecézi 0,35 %,
v brněnské diecézi 0,28 % a v plzeňDokončení na str. 3

Z církevního zastupitelstva - zástupci olomoucké diecéze

Linka důvěry - program i pro církve
Zadáte-li si na internetu do vyhledávače heslo linka důvěry a vyberete si
stránky wikipedie, dočtete se, že jde o
„pracoviště pro telefonickou anonymní pomoc v naléhavých krizových situacích“. Zjistíte také, že u nás tato
služba vznikla pod psychiatrickou klinikou Ke Karlovu v Praze v roce
1964, s primárním posláním předcházet sebevraždám. Od té doby uplynulo 48 let a lze předpokládat, že se hodně změnilo a to nejen díky vývoji
v psychosociálních vědách, na poli
technickém, informačním a mnoha
dalších. Že je však stále co zlepšovat
reflektuje i projekt s názvem „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how“, který vznikl
v rámci švýcarsko-české spolupráce, a
jeho realizátorem bylo Centrum sociálních služeb Praha – jehož součástí je
i Pražská linka důvěry. Cílem bylo
identifikovat, především prostřednictvím studijní cesty po švýcarských
organizacích, metody a postupy práce
v krizovém poradenství, zejména
s využitím nových informačních technologií. Projekt byl realizován od
srpna minulého roku a nyní se již může pochlubit například svými webovými stránkami, speciálně vyvinutým
softwarem pro evidenci kontaktů,
vytvořenou metodikou práce a jeho
posledním úspěchem bylo uspořádání
konference, která se konala na pražském Magistrátu v polovině listopadu.
Co na tomto setkání zaznělo? Zkušenosti partnerské švýcarské organizace
Dargegotene Hand (linky důvěry v Curychu) popsal její ředitel, teolog a psychologický poradce Tony Styger. Pracovníci této bezplatné, anonymní

linky fungující 365 dní v roce, 24 hodin denně vycházejí ze skutečnosti, že
nejsou odborníky na životy jiných, ale
spíše jim jde o to doprovázet po určitou dobu klienta a mírnit formou rozhovoru jeho obavy. Více než udílení
konkrétních rad zde znamená empatie
a skutečné naslouchání: lidem s psychickými obtížemi, těžce prožívajícími samotu a problémy se vztahy, těm,
kteří čelí domácímu či jinému násilí…
Lidé se obracejí jak s problémem
akutním, tak jsou to opakovaně, více
méně pravidelně kontaktující „kartotékoví“ klienti – tak jako v našem českém prostředí. Také témata, se kterými se klienti na pracovníky tohoto
zařízení obracejí u nás v Čechách,
jsou podobná – jak potvrdila psycholožka a vedoucí Pražské linky důvěry
Mgr. Jitka Medřická. Přiřadila k nim i
téma různých forem závislosti, prožitá traumata, situace, kdy se člověk stane svědkem či obětí trestného činu,
dopravní nehody, prožije přírodní či
jiné katastrofy; stále více volají lidé
s tíživou sociální a finanční situací a
existenčními problémy. Velké procento tvoří tak jako ve Švýcarsku pacienti psychiatričtí a lidé s určitým druhem
psychopatologie (právě ti volají opakovaně). Podrobně byl představen i
tzv. supervizní a intervizní systém vycházející ze skutečnosti, že i pracovníci linek důvěry (zpravidla vysokoškoláci, psychologové, sociální či speciální pedagogové) potřebují vedle získávání zpětné vazby, dalšího vzdělávání,
výměny zkušeností apod. péči ve
smyslu ventilace těžkostí a posilu po
mnohdy náročných a stresujících
hovorech. A pro názornost několik

čísel – např. za rok volá na naši pražskou linku až 15 000 klientů, ze dvou
třetin ženy, nejvíce ve věku od 30 do
39 let. Klienti mohou nejen volat, ale
i „mailovat“ (linka.duvery@csspraha.cz) přičemž na odpovědích pracuje
tým, aby byly co nejkvalitnější; zahájeno je nyní i chatové poradenství.
„Kdyby dnes žil Syn Boží, komunikoval by po netu“ řekl prý jistý anglikánský biskup. Takový postoj je evidentně blízký Jorgu Weisshauptovi,
teologovi a vedoucímu pro práci
s mládeží reformované církve v Curychu, jenž na konferenci hovořil o
praxi „pastorace“ prostřednictvím
sms. Podíváte-li se na mobilní telefon,
zjistíte, že sms, ale také sos, lze napsat
pomocí tlačítek 767 – a právě takové
je číslo této švýcarské linky Seelsorge
– Hilfe per SMS. Teologové byli zpočátku k tomuto způsobu pomoci skeptičtí, vadila jim povrchnost; brzy se
však ukázalo, že i takto se lze dostat
do hloubky lidské duše. Jednou z výhod je, že člověk, jenž „esemeskuje“
se velmi rychle dostává k věci, přitažlivá je opět anonymita… Poradci (duchovní a lidé s psychologickým vzděláním, dobrovolníci z celého Švýcarska) se přitom řídí základními pravidly vycházejícími z víry v Boha a
svým „zdravým rozumem“.
Zkušenostmi švýcarských partnerů
posloužil i příspěvek Petera Sumfa o
tom, jak v Curychu funguje rodičovská linka poskytující kompetentní pomoc při zátěžových situacích v oblasti výchovy dětí.
Že moderní technologie nemusí vždy
pomáhat, ale tak jako v mnoha dalších
Dokončení na str. 3
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jak svatý mikuláš
vynalezl mitru
Stalo se to v dávných časech, ve 4. století, když
v maloasijském městě Myra žil biskup Mikuláš. ten
rok bylo sucho, a proto se neurodilo mnoho obilí a
lidem hrozil hlad. Mikuláš se o svěřené lidi dobře
staral, nechal z dalekého širokého okolí dopravit
obilí, ale nestačilo to. Jednoho dne přišla silná bouře a konečně zapršelo. neobvyklé bylo, že se do
přístavu blížila velká loď, jaké jindy v Myře nekotvily. Kapitán totiž nechtěl při bouři riskovat bezpečnost lodi, která byla naložena až po okraj obilím. Mikuláš poprosil bohatého obchodníka, jemuž
obilí patřilo, aby je prodal jemu. neměl už ale mnoho zlata, za které by obilí nakoupil. Stačilo to nanejvýš na tři pytle. Obchodník mu nakonec dovolil,
aby si za nabízené zlato nabral do loďky tolik obilí,
kolik sám od rána do večera bez použití lopaty nebo vědra dokáže nabrat. Mikuláš se ještě dohodl, že
bude pracovat ve svém biskupském oděvu. Hned
zašel za kovářem a poprosil ho, aby mu z bronzového zrcadla tence vykoval špičatý klobouk. Kovářova žena obšila klobouk látkou a ozdobila křížem. Mikuláš použil druhý den klobouk (mitru) na
nabírání obilí a za celý den se mu podařilo skoro
celou loď vyprázdnit. Obchodník byl nejdřív naštvaný, ale s Mikulášem se později spřátelil a sám
se stal křesťanem. lidé v Myře byli zachráněni od
hladu a ten večer se všemi uličkami táhla vůně čerstvě upečeného chleba.
volně podle Andrease Knappa
přeložila a upravila Alena naimanová

v Boží škoLe
Pokračování z minulého čísla
Navzdory mému odhodlání mne však
oznámení našeho vikáře naprosto vyděsilo, protože jsem se dozvěděla, že
od prvého července budu přeložena do
Benátek. Nepotěšil mne ani oznámením, že rada starších tam není jednotná
a mají mezi sebou často nějaké roztržky. Prý si s tím už nějak poradím!
Důvod blízké změny jsem se však nedozvěděla. Ani neumím vypovědět, jak
velice jsem celou zpáteční cestu toužila být již nazpět, doma - na faře. Tolik
jsem se těšila na okamžik, kdy vezmu
Bibli do rukou! Tehdy jsem svojí Bibli
s sebou ještě nevozila. Ve vlaku jsem se
ani nebyla schopna soustředit k modlitbě. Jen jsem si stále opakovala slova
z písně „BLÍŽ K TOBĚ”: „Ukaž mi,
cesta má, že k tobě jde. A vše co sesíláš, že z lásky je. Kéž ve všem pokyn
zřím, blíž k tobě jít že smím. Blíž k tobě jít že smím, jen k tobě blíž!”
Doma jsem otevřela Písmo svaté, ale
žádná útěcha tam pro mne nebyla.
Klekla jsem si, plakala, říkala Pánu, že
chci poslechnout, ale že k tomu nemám
dostatek odvahy. K novému začátku
bych potřebovala zřetelné ujištění, že
on je se mnou a že mne chce mít v jiné
farnosti.
Tak jsem naříkala a nevím, jak dlouho
jsem klečela a plakala. Tři hodiny?
Čtyři - nebo více? NEVÍM! Jisté je, že
když se mi již ani slz nedostávalo, když
jsem zůstala tiše na kolenou, začal ke
mně Pán mluvit. Nevím, jestli hovořil

první neděLe advenTní
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!
ŽAlM 96,6-8
První čtení: Jeremjáš 33,14-16
Tužby adventní:
2. Aby se v naší mysli světlo pravého poznání rozžehlo, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a proměň naše srdce, abychom na tvůj
příchod očekávali a nástrahám hříchu odolávali! Svým svatým Duchem
nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3,9-13:
Evangelium: Lukáš 21,25-36
Verš k obětování: Zacharjáš 1,3
Verš k požehnání: Lukáš 21,28
Modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, dej, ať v našem jednání projevujeme milosrdenství
k trpícímu bližnímu, abychom se důstojně připravili na vánoční svátky tvé
lásky, kterou jsi nám prokázal příchodem svého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána. Amen.
Vhodné písně: 203, 205, 295, 314

Kapitola VII.

liKnAvOSt

O jedněch zkouškách na fakultě a neobvyklých událostech jsem se již zmínila. Tato příhoda se odehrála o rok
později. Byla jsem již ve třetím ročníku
fakulty a současně v té době i sloužila
jako kazatelka z povolání.
Na přípravu k jejich zvládnutí jsem
měla tři měsíce. Potíž spočívala v neustálém odkládání mých učebních povinností. Říkávala jsem si: „Dnes ještě
nezačnu, mám dost času až zítra." Takto jsem s učením otálela a přesouvala je
stále ze dne na den. Dva a půl měsíce
uplynulo jako voda. Ve sboru se stále
něco dělo, lidé mne potřebovali, ale
také já jsem se nemohla obejít bez nich.
Když jsem na příklad dělala biblickou
hodinu, byl to přínos i pro mne, nejen
pro úžasné modlitebné společenství a
čtení Písma, nejen proto, že jsem mohla své sestry a bratry seznamovat s Písmem, a tak je duchovně s Boží pomocí
obohacovat. Bůh působil však také zpětně na mne skrze ně a mnohokráte to, co
mně nedal poznat, co jsem ani nemohla
vyčíst z teologických knih, odhaloval
někomu z mých duchovních sourozenců. Vždy nám otevřel další obzor a my
jsme se s vroucnou dychtivostí nořili
do hlubin Boží moudrosti. Moudrosti,
z níž jsme čerpali POKOJ, JISTOTU,
ale také RADOST a POSÍLENÍ VÍRY.
Marie Černegová
Pokračování příště

nad písmem

advenTní přání
Sestry a bratři,

z kazatelského plánu

do mých myšlenek nebo zda jsem slyšela hlas. Slovo bylo však velmi silné a
určité!: „Vezmi si SLOVA POTĚŠENÍ
a najdi v nich to, co je určeno na tento
den.“ SLOVA POTĚŠENÍ je název malé brožurky s biblickými verši na každý
den. Dostala jsem ji od jedné sestry,
krátce po svém uvěření. V tu chvíli na
kolenou jsem však neměla ani ponětí,
kde knížečku mám. Vstala jsem a horečně ji začala hledat. Konečně! Vydechla jsem asi po půl hodině. Otevřela jsem jí na jedenáctém dni a horlivě
četla tyto verše: JEDENÁCTÝ DEN
„Neboj se, neboj, vykoupil jsem tě a
povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi
ty.“ Iz 43,1. „Já, já sám shazuji přestoupení tvá pro sebe a na hříchy tvé
nevzpomínám.“ lz 43,10. „Neboj se,
neboj, jsem já s tebou.“ Iz 41,10.
Bylo mi jako by se rozezněla nejkrásnější hudba, jako by se rozbilo slunce!
Jako by mne někdo vzal do náručí!
Prožívala jsem úžasnou radost, pokoj a
jistotu. JSEM S TEBOU. Ano, tak mi
to Bůh dal černé na bílém! Již jsem se
nebála. Jeho úžasnou přítomnost, jeho
pomoc jsem pak poznávala nejen po
dobu svého působení v Benátkách, ale
stále! On mi dal schopnost dokončit
fakultu s vyznamenáním. Když bylo
potřeba, tak mne i napomínal a činí tak
i doposud. Dal mi věřícího muže, a
když jsme se potřebovali přestěhovat,
dal nám vyhovující byt. Příhod s ním
je nepřeberné množství, některé
z nich zde ještě k jeho slávě napíši.
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neřekl bych, že kolem nás je více zla
než kdykoliv před tím. Lidé se nemění. V jedné věci ale snad ano. Řekl
bych, že kolem nás je více zmatku.
Šílený shon, stres a chaos. Každý den
je napěchován událostmi, všichni chceme stihnout co nejvíc. Být úspěšní
v práci, v rodině, u přátel, vidět spoustu výstav, poslechnout si koncerty,
sledovat seriály, přečíst si všechny
knížky našich oblíbených autorů, naučit se další jazyky, být tam a pak zas
onde, být v obraze – sledovat poslední události a mnoho dalšího. Samo o
sobě to nemusí být ani špatné věci,
po kterých vnitřně toužíme. Je jich ale
prostě moc. Chceme všechno a proto
nemáme vůbec nic. V našem srdci se
rozrůstá ještě větší zmatek než kdykoliv před tím.
Jako kněz občas přicházím na místa,
kde jsou lidé, kteří se, většinou nedobrovolně, museli toho všeho vzdát.
Ať už je to domov pro seniory, kde
jsem deset let pracoval jako sociální
pracovník, nebo nemocnice. Stáří, nemoc či tzv. „handicap“ tělesné či duševní nemoci, vyřazuje lidi z „normální“ společnosti na okraj. Naše společnost, ano i my – sestry a bratři, dává lidem slabým a nemocným najevo, že
do normální společnosti nepatří. Děláme to tak či onak, vědomě či nevědomě.
Stává se mi docela často, že vidím
svět nemocných, kteří žijí naplno
v přítomném okamžiku, dovedou se
radovat i být smutní a velmi často
vědí, na čem opravdu záleží. Všichni

totiž touží po tom být se svými blízkými, vzpomínat na krásné i bolestivé časy minulé nebo by rádi předali
něco ze své moudrosti – zkušenosti
někomu dalšímu. Většině se to bohužel nepodaří, protože jejich blízcí
ještě pořád spadají do kategorie „normálních“, tedy těch, kteří nemají čas
a chaoticky se shánějí po iluzích.
„Zbožštěný“ rok 2012 onen chaos ještě více podtrhuje. Mnozí lidé podléhají pocitu, že kruhy v obilí nebo kyvadla a zasvěcení mají teď přednost
před návštěvou babičky, vyprávění
pohádek dětem či procházce v lese.
Stejně jako jiní dávají přednost jiným
iluzím (autům, nákupům, i věcem na
první pohled duchovnějším). Samozřejmě mezi takové lidi patříme občas i
my. Týká se to nás všech.
I kdybychom odhalili všechna tajemství světa, i kdybychom se tisíckrát
rozvedli a znovu oženili (milí bratři),
i kdybychom si zachovali věčné mládí
(milé sestry), i kdybychom stihli úplně všechno a všechno věděli, nebudeme vůbec šťastnější. Protože na to
nejdůležitější, abychom dokázali sdílet Lásku, která je v našem nitru, se
světem, který nás obklopuje, prostě
nezbývá čas. Nemusíme čekat, až nám
lásku někdo dá, protože my už ji máme – Bůh nám ji dal. Vložil ji do srdce každého z nás jako hřivnu, kterou
máme rozmnožit. Advent je podle
církevní tradice časem přípravy na
příchod Kristův a Vánoce pak svátkem jeho narození. Zkusme to říci
trochu jinak: Advent je časem odstraňování harampádí, které brání našemu srdci v kontaktu s námi samými.

V našem srdci již hoří plamínek světla, kterému říkáme Láska, ale je zapotřebí mu dát šanci zazářit, zrodit se
v tomto světě. Přestat ho dusit zbytečnými strachy a touhami, přestat ho
sfoukávat šíleným kvaltováním za
iluzí tohoto světa a probudit se konečně v přítomnosti.
Hodně odvahy vyhodit nepotřebné a
dát prostor podstatnému vám přeje
váš bratr Filip.
Filip Štojdl

Pane
je možné tě ukřižovat
je možné tě pochovat
všecko je možné
s tebou učinit
Jenom to jedno
možné není
Zabránit ti
abys znovu přišel
a znovu řekl
Pojď za mnou
A já mám strach
abych tě nepřehlédl
protože se tak rád
dívám na sebe
abych tě nepřeslechl
protože tak rád
poslouchám sebe
Pomoz mi
Ukřižovaný
Pochovaný
a přece
Přicházející
Živý
MilAn MAtyáš
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Linka důvěry - program i...
Dokončení ze str. 1
oblastech se v rukou člověka staly
velmi nebezpečným nástrojem, připomněl příspěvek PhDr. Lenky Hulanové, vedoucí na lince důvěry Dětského
krizového centra, s všeříkajícím názvem Internet jako dobrý pomocník,
ale zlý pán. Připomněl, že internet se
stal nejen vstupní branou do virtuálního světa plného informací, běžným
prostředkem komunikace a vzdělávání, ale také místem, kde se člověk
může stát obětí šikany, nenávisti, podvodů, sexuálního zneužití, vydírání.
Věděli byste před nějakými deseti
lety, co si představit pod pojmem
kyberšikana, on-line pornografie či
kybergrooming? Držet děti „of-line“
již dnes není reálné, a tak nezbývá,
než hrozbám předcházet a včas přicházet s osvětou a poučením, aby se
ve virtualitě mohly pohybovat bezpečně.
Problematiku konference vhodně
doplnil referát psychiatra Thomase

Reische, jenž se zabýval obecněji
sebevraždou. Představil typický průběh suicidální krize a zaměřil se na
důležité prvky v rámci snahy o efektivní prevenci. Osobně jsem si vždy
myslela, že zamezení přístupu k prostředkům či „metodám“ sebevražedné
jednání neodvrátí, že si člověk jednoduše najde jiný způsob; T. Reisch však
naopak ukázal, jak důležité je provádět tato „technická“ omezení a je-li
možnost, správně vést rozhovor
s ohroženými lidmi; vychází ze skutečnosti, že „tendence“ k suicidu je
přechodnou záležitostí - když ji člověk překoná, odezní a stav se stabilizuje - a že dle statistiky asi polovina
lidí před sebevraždou vyhledala lékaře či jiného odborníka; je zde tedy prostor pro odvrácení zamýšleného činu.
Jak dramatické mohou být hovory
nejen v případě člověka s myšlenkou
na suicidum, demonstrovaly ukázky
hovorů na linku 112 (funguje od r.
2003 a její vznik byl i jednou z pod-

mínek do vstupu do Evropské unie),
která se, jak víme, snaží vytěžit klíčové informace pro složky integrovaného záchranného systému tak, aby to
vedlo k okamžité efektivní pomoci.
Vysokou psychickou náročnost si
vyžaduje rovněž anonymní linka
pomoci v krizi Policie ČR, využívaná
policisty, hasiči, armádou, zaměstnanci ministerstva vnitra a jejich příslušníky, ale i širší veřejností.
Co říci na závěr? Konference konaná
na pražském Magistrátu v polovině
listopadu se zúčastnila především odborná, ale i laická veřejnost. Osobně
patřím do druhé kategorie návštěvníků a účast na tomto setkání pro mě
byla nesmírně poučná a mohu říci, že
jen utvrdila mé přesvědčení o užitečnosti zařízení nabízejících krizovou
pomoc i o tom, že je v této, i obecně
celé sociální oblasti stále otevřen prostor pro systematické, smysluplné
působení nejen naší církve.
Klára Břeňová

v praze-dejvicích zasedaLo...
Dokončení ze str. 1
ské diecézi 0,25 %. Počet věřících na
jednoho duchovního je 111, z toho
v olomoucké diecézi 147, v královéhradecké diecézi 146, v brněnské diecézi 139, v plzeňské diecézi 98 a
v pražské diecézi 82 (pozn. red.- pro
zajímavost ve slovenské diecézi připadá na jednoho duchovního více než
500 lidí). Pro srovnání - před 10 lety
připadalo na jednoho našeho duchovního 233 věřících.
Ohledně zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi bratr
patriarcha ve zprávě uvádí, že zákon
nabyde účinnosti 1. ledna 2013. Ústřední rada jmenovala jako svůj poradní orgán komisi pro vyhodnocování
dopadu majetkového vyrovnání, kterou vede pražský biskup David Tonzar a každá diecéze v ní má dva zástupce.
Dále ve zprávě bratr patriarcha uvádí,
že naše církev zahájila triénium k výročí Mistra Jana Husa. Pravidelně se
setkává Husovská komise a připravuje jednotlivé aktivity. Informovanost
budou zajišťovat samostatné webové
stránky “hus2015”. Ekumenická husovská komise v současné době připravuje pro Českou televizi vícedílný
dokumentární pořad s názvem “Druhý život Jana Husa”, kde jedním z garantů je děkan Husitské teologické
fakulty prof. J. B. Lášek. Na rok 2013
připadá 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Organizací akcí k tomuto výročí byla pověřena brněnská diecéze, která zahájila
cyrilometodějský rok bohoslužbou
1. prosince.
“Naše církev prožívá svým způsobem
přelomové období, které vyžaduje
kvalifikované promýšlení otázek
ideových a teologických, personálních, organizačních i ekonomických.
Prostorem jsou teologické konference
i další formy setkávání v církvi k dialogu. To je však možné s pokorou a
úctou před Bohem i v lásce k druhým,
která je poutem jednoty a znakem
Kristovy církve (J 13,35)”, uzavřel
svou zprávu bratr patriarcha.
Stejně tak jako ke zprávě bratra patriarchy, nebyly žádné dotazy ani ke

zprávě sestry místopředsedkyně ústřední rady a obě zprávy byly vzaty na
vědomí. Zpráva o církvi ve Slovenské
republice bude předložena na příštím
zasedání.
Návrh na změnu Řádu duchovenské
služby předložený pražskou diecézí
byl předán k vyjádření sněmovním výborům - legislativně právnímu a naukovému.
Zprávy tajemnice ústřední rady, ředitelky úřadu ústřední rady, církevního
kárného výboru a právní rady byly
vzaty na vědomí stejně tak jako zprávy jednotlivých odborů úřadu ústřední
rady - naukového, personálního, majetko-správního, kulturního, archivního a odboru pro vnější vztahy.
Na základě zprávy tiskového a informačního odboru církevní zastupitelstvo přijalo usnesení, že Český zápas
bude povinným tiskem a bude distribuován do všech náboženských obcí
po jednom výtisku. Dále církevní zastupitelstvo uložilo ústřední radě, aby
vyřešila vydávání časopisu Cesta
v barevné podobě. Ústřední radě a
všem kompetentním orgánům zastupitelstvo rovněž uložilo, aby se do
příštího zasedání vyjádřily k návrhu
tiskového odboru, aby oběžníky a
úřední zprávy byly pouze vyvěšeny
na internetu a nebyly vytištěné zasílány poštou do všech náboženských
obcí, ale pouze do diecézí.
Zprávu sněmovního centra vzalo církevní zastupitelstvo na vědomí s tím,
že uložilo předsednictvo sněmu zahájit výběrové řízení na funkci generálního tajemníka sněmu.
Na základě zprávy diakonie a misie
církevní zastupitelstvo schválilo změnu ve zřizovací listině střediska Nazaret a po diskusi uložilo Diakonii a
misii CČSH, aby ve spolupráci s ústřední radou a diecézními radami připravila návrh koncepce misijního
plánu církve a předložila jej na podzimním zasedání zastupitelstva 2013.
Diecézní rady jmenují zástupce do
přípravného týmu do 28. 2. 2013 a
oznámí je ses. ředitelce DM CČSH
Mgr. Hedvice Zimmermannové.
Ke zprávě o obnově Památníku Mistra Jana Husa v Husinci církevní za-

stupitelstvo přijalo následující usnesení: “Církevní zastupitelstvo zmocňuje
ústřední radu realizací obnovy Památníku Mistra Jana Husa do 6. července 2015 s tím, že investice z vlastních zdrojů církve nesmí přesáhnout
6 milionů Kč bez DPH. To se netýká
nové expozice.”
Ke zprávě Institutu evangelizace a
pastorace církevní zastupitelstvo přijlo usnesení ohledně střediska Betlém
v Janských Lázních, které vykazuje
značnou ztrátu: CZ ukládá vedení IEP
a dozorčí radě IEP připravit pro příští
zasedání CZ ekonomickou analýzu
střediska Betlém včetně plánovaných
oprav s ohledem na možný prodej.
Dále církevní zastupitelstvo zvolilo
dalšími členy dozorčí rady ses. Henrietu Zejdovou a br. Lukáše Bujnu.
Následovala volba předsedy právní
rady, kde jedinou kandidátkou byla
ses. JUDr. Andrea Šnytová z pražské
diecéze, která byla v tajné volbě zvolena.
Církevní zastupitelstvo dále schválilo
harmonogram volebního řízení na
funkci patriarchy, navržený ústřední
radou, a komisi pro volbu patriarchy
ve složení: Mgr. I. Pospíšilová, ing.
M. Líška (Brno), Mgr. A. Naimanová,
Z. Šlézová (Hradec Králové), Mgr. D.
Přichystal, I. Hornišerová (Olomouc),
Mgr. R. Ferčík, M. Felcman (Plzeň),
Mgr. J. Kohout, Ph.D, JUDr. J. Pelouch (Praha), Mgr. L. Čmerda, Mgr.
R. Zapletal (Bratislava).
Církevní zastupitelstvo schválilo i
navržené celocírkevní sbírky v roce
2013 a doporučuje výši základního
příspěvku člena církve na rok 2013
v ČR 400 Kč a v SR 10 EUR.
Nejdelší diskuse se rozvinula kolem
zprávy Církevního revizního a finančního výboru především proto, že nebyly provedeny kontroly Institutu
evangelizace a pastorace, ústředí církve ani pražské diecéze. Rozpočet Institutu evangelizace a pastorace na rok
2013 byl i přesto schválen, zatímco
rozpočet církve schválen nebyl, protože církevní zastupitelstvo se k projednání pro časovou tíseň už nedostalo v té době už nebylo usnášeníschopné.
(red)

za sestrou
naděždou adamcovou
Život zde na zemi se začíná a v Bohu své naplnění má
To vyznávala sestra varhanice, vdova po faráři Jaroslavu Adamcovi každou neděli při bohoslužbách, když nastoupila k službě doprovodu. 5. listopadu oslavila své 89. narozeniny a ve čtvrtek 8. listopadu uslyšela hlas
svého Spasitele, který ji volal do blízkosti Boží a věčného i zaslouženého
pokoje a míru. Sestra Adamcová milovala svou rodinu, ale stejně milovala rodinu církve. Proto dokud jen trochu mohla, doprovázela každého
duchovního celá léta při bohoslužbách i pobožnostech.
Ve svém dlouhém životě spolupracovala ve všech náboženských obcích se
svým manželem a jemu byla oporou. Nereptala, když se několikrát musela stěhovat. Do důchodu se oba vrátili do Rokycan.
A zde i o prázdninách při volných biblických hodinách se jako varhanice uplatňovala měrou velikou, když nás všechny učila nové písně. Když
ovdověla, byl její byt každý pátek místem setkání „pátečníků“. Bylo to
volné povídání, které však končívalo čtením Hesel a modlitbou. A to se jí
vždy rozzářily oči, když slyšela slova povzbuzení a také je cítila.
Myslím, ba jsem si jistá, že bude scházet nejen vlastní rodině, ale i nám,
rodině církve. Za přátele a sestry i bratry vzpomíná
Jaroslava Švábová

naše recenze
Sršeň, Lubomír: Nevšední příběhy portrétů
Praha, Vyšehrad, Národní muzeum, 2011.
Historik umění PhDr. Luboš Sršeň, odborný pracovník Národního muzea v Praze, působí
v oddělení starších českých dějin této významné
instituce. V jeho kurátorské péči se nachází i rozsáhlá kolekce cenných malovaných portrétů, která čítá přes tisíc kusů podobizen nejrůznějších
historických osobností. Při katalogizaci této sbírky provádí náročný vědecký výzkum, v němž
kombinuje metody obecné historie s přístupy
dějin umění. V průběhu své práce, jejímž cílem
je zejména identifikace portrétovaných osob a
zjištění okolností vzniku jednotlivých obrazů,
dochází k řadě objevů, které mohou zpětně rozšířit historické poznání širokého
dobového kontextu popisovaných dějů. Jednotlivým podobiznám této sbírky
věnoval již přes 80 odborných studií a článků.
Ve své knize autor populární formou zpřístupňuje čtenářům průběh a výsledky
svého bádání, vztahujícího se k pěti historickým osobnostem, které rámcově
spojuje zařazení do doby starší fáze českého národního obrození. Vedle obecně
známých velikánů – Antonína Jaroslava Puchmajera, Václava Hanky či Boženy
Němcové – věnuje svou pozornost i dvěma méně známým osobnostem – profesoru Josefu Vojtěchu Sedláčkovi, vlastenci a autorovi první české učebnice
geometrie, a Bohuslavě Rajské, druhé ženě Františka Ladislava Čelakovského,
obrozeneckého básníka, literáta a překladatele.
Každé z osobností je věnována kapitola zmiňovaného díla. Kromě dokonalých
barevných reprodukcí popisovaných podobizen je kniha doplněna řadou dalších
obrazových příloh, které přibližují hmotný svět zkoumaných osob. Spolu
s autorem prožíváme postup trpělivé badatelské práce s jejím hledáním i
s úspěšnými objevy. Uvědomíme si zároveň, v jakých životních podmínkách
museli žít průkopníci obrození českého jazyka, které kráčelo ruku v ruce s budováním základů novodobé vědecké práce, literatury i poezie.
V Sršňově knize se například dočteme o nálezu jediného autentického portrétu
obrozeneckého kněze A. J. Puchmajera, o schopnosti člena řádu premonstrátů,
J. V. Sedláčka, kombinovat matematiku a fyziku se studiem antických jazyků a
češtiny, o zálibě V. Hanky v poctách a vyznamenáních, o těžkém životě B.
Rajské, která své nadání ke studiu obětovala péči o rodinu, i o úloze ikonografie B. Němcové při vzniku jejího idealizovaného literárního obrazu. Všichni
čtenáři, kteří touží proniknout hlouběji do tajemství životních osudů osobností
našeho národního obrození a chtějí poznat dobu, která zprostředkovaně inspirovala i generace reformních kněží, připravujících prostředí pro vznik Církve
československé husitské, jsou zváni k literárním hodům!
Bohdan Kaňák
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zprávy
Koncerty v táboře
Adventní koncerty ve Sboru Božích
bojovníků v Táboře se konají pravidelně od 16.30 h. Vystoupí:
* 2. 12. - Pěvecký sbor Hlahol
* 9. 12. - Soubor Matoška
* 16. 12. - Jaroslav Svěcený
* 23. 12. - Alfred Strejček a Jitka
Molavcová.
Náboženská obec zve i na vánoční
koncert 30. prosince, na němž vystoupí E. a L. Peřinovy a P. Křiha.
Začátek je rovněž v 16.30 h.
(eč)

Pozvání do Mikuláše
Srdečně zveme do chrámu sv. Mikuláše, Praha 1–Staré Město v neděli
2. prosince v 15 hodin na mikulášskou besídku, a rovněž vás rádi přivítáme na adventních pobožnostech
s hudbou, které se konají v prosinci,
vždy v pondělí od 17 hodin.
* 3. prosince - Mgr. Marian Šprta, Ph.D.
* 10. prosince - Mgr. Renata Wesleyová
* 17. prosince - Mgr. Martina Kopecká
Hudební vstupy zajistí: Iveta Tvrdíková-Karmazínová - varhany, Petr
Tvrdek junior - zobcová flétna, Petr
Tvrdek senior - varhany.
Šárka Musilová

Setkání v Brně
* Duchovní cvičení pod vedením
ThDr. P. Šandery a Mgr. E. Buttové
se budou konat ve dnech 3. - 5. prosince v Brně na Lipové 26. Začátek je
v pondělí v 9 h, ukončení ve středu ve
12.30 h. Náklady činí 400 Kč.
* Brněnská diecéze zve na Liturgii
zahájení jubilejního cyrilometodějského roku, která se bude konat 1. prosince ve 14 hodin v Husově sboru, Botanická 1, Brno. Liturgii povede br.

2. prosince 2012

patriarcha ThDr. T. Butta a br. biskup
ThDr. P. Šandera. Po bohoslužbě bude přednáška br. patriarchy na téma
Staroslověnská bohoslužba jako jeden
ze zdrojů Liturgie Farského?
(mk)

liturgický seminář
Dovoluji si pozvat všechny zájemce o
liturgický zpěv na 12. seminář. Seminář se bude konat v pátek 14. prosince
od 12.30 do 16.30 h v prostorách
Církevní husitské základní umělecké
školy Harmonie v Praze 6-Dejvicích,
Bílá 1. Více na webových stránkách
školy: www.zusharmonie.cz. Účastnický poplatek dobrovolný! Svou
účast prosím potvrďte sms na telefon
603 309 363. Do zprávy napište vaše
jméno a příjmení.
Marek Vávra
umělecký ředitel Církevní husitské
ZUŠ Harmonie, o.p.s.

Adventní koncert
Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo a
komorní soubor Cantarina srdečně
zvou na společný adventní koncert,
který se uskuteční dne 9. prosince
v 16.30 h v Husově sboru Praha10Vinohrady, Dykova 1.
(jg)

Koncert v Chlumci
V Husově sboru v Chlumci nad Cidlinou, Klicperovo nám. 75, se bude
15. prosince v 15 hodin konat koncert
Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční.
Účinkují členové sboru Státní opery
Praha. Vstupné dobrovolné.
(rk)

Advent v Maně
Zveme do divadla MANA v neděli
2. prosince v 15 hodin na dětské adventní odpoledne s představením jednotlivých sekcí herecké školy Dětský
talent pod vedením Eriky Deutsch.

Můžete se těšit na pohádky, hudebně laděnou inscenaci a pro starší
děti je připraveno představení Masky na motivy E. A. Poea, které odehraje soubor Spektákl. Nebude chybět Mikuláš, čert a anděl, kteří vás
odpolednem provedou, dětský pěvecký soubor Rolnička a také uslyšíte od bratra faráře Davida Frýdla
slovo o významu adventního času.
Benefiční akce bude spojena s dětským vánočním bazárkem v prostoru divadelního studia.
5. prosince jsou pro vás od 16 hodin
připraveny Pohádky z vánočního kabátu. Budeme společně zpívat koledy, ozdobíme stromeček, a kabát nám
připraví pohádkové překvapení. Od
17.30 hodin následuje mikulášská
besídka. Divadlo Mana, Husův sbor
Vršovice, Moskevská 34/967.
Jiřina Hůlková

Setkání ČKA
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na úterý 11. prosince
od 17.30 h do kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k adventnímu
setkání, při němž se ve světle poselství o Boží lásce a zájmu o svět chceme ohlédnout za dosavadní činností
sekce a uvažovat o tom, co bychom
v budoucnosti mohli a měli dělat.
(JNe)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 3. 12. – 19 hodin
Bach, Mozart
Světové vánoční koledy,
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus - varhany
* 7. 12. – 19 hodin
Mozart, Bach, Gounod
Consortium Pragense
Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka

mikuLášský

kvíz

Proč se slaví 6. prosince svátek Mikuláše? (a) den narození, b) den ustanovení za biskupa, c) den, kdy způsobil zázrak, d) úmrtní den)
Podle čeho poznáme na obrazech nebo sochách, že se jde o sv. Mikuláše?
(a) je zobrazen s orlem, b) s papežským křížem, c) s klíčem sv. Petra, d) s biskupskými odznaky = berlou, mitrou)
Která firma využila postavu Mikuláše pro svou propagaci (a) Coca Cola, b)
Pepsi Cola, c) Ford, d) Aral)
Mikuláš je patronem: (a) krejčích, b) kovářů, c) námořníků, d) sedláků)
Kolik papežů se v historii jmenovalo Mikuláš (a) 3, b) 4, c) 5, d) 6)
Jak zní původní řecké jméno, z něhož vzniklo naše označení Mikuláš (a)
Nikodemus, b) Nikolos, c) Nikolaikos, d) Nikolaos)
Co nepatří k odznakům biskupa (tedy i Mikuláše): (a) biskupský prsten, b)
mitra, c) tiara, d) biskupská berla) (patří papežovi)
Kde se ve středověku především stavěly kostely zasvěcené sv. Mikulášovi
(a) na horách, b) na železnicích, c) u ústí řek, d) na křižovatkách dálkových cest)
Která země má sv. Mikuláše za svého patrona (a) Polsko, b) Dánsko, c)
Švédsko, d) Rusko)
Který proslulý hudební skladatel napsal oratorium o sv. Mikuláši (a) Robert Schumann, b) Benjamin Britten, c) Georg Friedrich Händel, d) Wolfgang
Amadeus Mozart)
Kdy vznikly první čokoládové figurky Mikuláše (a), 1750, b) 1820, c) 1900
d) 1920)
Kterého amerického velkoměsta je Mikuláš patronem (a) Washington, b)
San Francisco, c) Detroit, d) New York)
Jak se nazývá Mikuláš ve své původní vlasti, dnes Turecku (a) Noel-Baba,
b) Nikolalos, c) Ayos Nikolaos, d) Santo Claso)
Na pomníku v městě Myře stojí Mikuláš (a) s dětmi, b) na zeměkouli, c) na
lodi, d) před oltářem)
Co stavěly děti v dávných dobách večer před svátkem sv. Mikuláše před
dveře (a) holínky, b) boty, c) talíř, d) lodičky)
Jaké výkupné dal biskup Mikuláš pirátům, když chtěli obyvatele Myry
vyhladovět (a) všechny rybářské čluny, b) knihovnu, c) 3 truhly zlata, d) kostelní zlato)
Řešení:
(d, d, a - zobrazení /Santa Klaus/ vzniklo na základě přepracování obrázku sv.
Mikuláše, c - zachránil je před ztroskotáním v bouři, c - první z nich žil v 9. století, poslední v 15. století, d = vítěz nad lidem, c - patří papeži, d - cesty byly užívány kupci, jejichž patronem Mikuláš také byl, d - patří k nejuctívanějším světcům a je patronem i pro námořníky, kupce, lékárníky, děti a žáky, b - v roce
1948, b, d - původně New Amsterodam. Připlouvalo tam hodně přistěhovalců
z Holandska, kteří s sebou přivezli ze svého domova oslavy „Sinterklaase“ Mikuláše, a - Noel znamená francouzsky i turecky „Vánoce“ a Baba „otec“, b,
d, d)
Alena Naimanová

pro děTi a mLádež
poučení z fíkovníku
Najdete mezi oběma stromy pět rozdílů?

(Řešení z minulého čísla: Boží království.)
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