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RADOSTNÉ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA NÁBOŽENSKÉ OBCE VE SLANÉM – ANEB TAK SI TOHO UŽÍVÁME
Ve slánském sboru jsme na Květnou neděli rázně vykročili do velikonočního času. Přijel bratr biskup
David Tonzar, aby posloužil svátostí biřmování bratřím Pavlovi
a Jiřímu Kubrovým a sestře Alžbětě Nové. Tito mladí křesťané pochopili, že křest je počátkem vytrvalé cesty do Božího království.
Prošli důkladnou přípravou a roztoužili se po darech Ducha svatého.
Společným jmenovatelem přípravných setkání bylo dvojjediné slovo
z 12. kapitoly 1. listu Korintským
(verš 7): Každému je dán zvláštní
projev Ducha ke společnému prospěchu a ze 4. kapitoly 1. listu
Petrova (verš 10): Každý ať slouží
druhým tím darem milosti, který
přijal; tak budete dobrými správci
milosti Boží v její rozmanitosti.
Na biřmování mladých křesťanek
Inky Jurkové a Martiny Vlkové,
které rovněž prošly přípravou ve
Slaném, se můžeme těšit ve sboru
v Kladně.
Ve velikonočním týdnu nás Pán
Bůh štědře obdařil svým Slovem,
jež se stalo tělem obětovaným
i zmrtvýchvstalým, a eucharistickou hostinou, jež v sobě soustřeďuje, zhutňuje a skýtá vše, co nám Pán
Bůh v Kristu s Duchem svatým
poskytuje k životu věčnému už zde
a nyní.
Odkud a jak vzešla večeře Páně,
jsme si připomněli a ozřejmili při
sederové večeři za účasti členky
židovské pospolitosti, bratří a sester

z kladenského sboru i z Lužné,
a také dosud nevěřících mladých
přátel.
V závěru bohoslužeb na Vzkříšení
zaznělo zvolání prvních křesťanů:
„Kristus byl vzkříšen, opravdu byl
vzkříšen!“ To je naše poznání
i v současnosti.
Následující neděli 7. dubna jsme
v krátké době podruhé uvítali bratra
biskupa, který posloužil sestře
Ivaně Doubravové svěcením na jáhenku. Spolusvětiteli byli místní
farář Stanislav Jurek a kladenský
farář Phanuel Osweto, předseda
slánské rady starších Pavel Pánek
a sestra Jarmila Chytilová z Kladna, kterou bratr biskup požádal
o svědectví pro časopis Husita.
Modlitebna byla zcela naplněna
příchozími, kteří utvořili ekumenické společenství.
S radostí jsem mohl svěcení Ivany
doporučit. Znám ji od jejích dětských let, kdy jsem ji učil ve škole.
Pak se připojila ke sboru v Kladně.
V roce 2004 se stala pastorační asistentkou ve slánské náboženské obci. Zároveň se věnuje teologickým
studiím. Sestra Ivana mě požádala
o kázání a bratr biskup si přál,
abych kázal na texty připadající na
danou neděli podle lekcionáře. Posuďte, jak jsem zadání splnil, ačkoli jsem měl původně v úmyslu volit
jiné biblické texty.
(Zkrácený text kázání uveden pod
obrázkem.)
Stanislav Jurek,
farář NO Slaný

MALÝ „ZÁZRAK“
V naší náboženské obci Praha
Kobylisy spolupracuje se sestrou
farářkou D. Přibylovou i sestra
ThDr. Marie Roubalová Th.D.,
odborná asistentka pro hebrejštinu na katedře biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty
UK. Její vstup do naší obce před
nedlouhou dobou nese dodnes
výrazné ovoce a o tom bychom
chtěli napsat pár řádek.
Vše začalo pomalu a velmi nenápadně. Sestra Marie se ujala vedení
našich biblických hodin. Především
díky jejím znalostem Starého zákona
a zaujetí pro jeho řeč a poselství se

Sk 5,27–32; Zj 1,4–8; J 20,19–31
Křesťané byli od počátku pronásledováni a bylo jim bráněno ve zvěstování Krista. Na zákaz od židovské
velerady Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat… a přímo před soudci vydali svědectví
o Kristově ukřižování, vzkříšení a vyvýšení jako vůdce a spasitele. Ujišťovali, že Kristova oběť a naše pokání umožňují odpuštění hříchů. Své svědectví korunují nesmírně významným sdělením: My jsme svědkové
toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.
Sestra Ivana Pána Boha poslouchala od dětství, proto dostala obdarování Duchem svatým. Poznává, že živý
Kristus je přítomen jako v době apoštolské a že přichází, aby nás učinil královským kněžstvem, to znamená, aby nás učinil oddanými služebníky krále Božího království. „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu
jsou odpuštěny…“ Neuvěřím. To říkali i někteří z těch, kteří jsou mezi námi v církvi a vyznávají: Můj Pán
a můj Bůh. S tímto vyznáním přistupuje ke svěcení na jáhenku také sestra Ivana Doubravová.

NA BIBLICKÝCH HODINÁCH V

pro nás stávaly její biblické hodiny
stále zajímavější a napínavější. Byli
jsme nejprve fascinováni tím, že má
sestra Marie Starý zákon, jak se říká,
„v malíčku“. Ale naše fascinace začala pomalu přerůstat v obdiv, když
v nás svými výklady začala ještě probouzet zvědavost. Ta nabírala na obrátkách a my jsme po Marii začali požadovat výklad hebrejských slov ve
Starém zákoně, pak jsme si je i psali,
a to byl už jen krůček k tomu, abychom se pod jejím vedením začali učit
hebrejštinu. Tak nastala velmi zajímavá etapa života naší náboženské
obce charakterizovaná ponorem do

KOBYLISÍCH

tajů hebrejského jazyka. Biblická hodina se postupně protahovala až na tři
hodiny. Chtěli jsme zvládnout nejen
biblickou, ale i hovorovou hebrejštinu
a ještě čtení a výklad Bible. Vzhledem k našemu věku víme, že se jazyk
už nikdy dokonale nenaučíme, a proto
radost, když jsme rozluštili první písmena a pochopili první jednoduché
věty, byla neskonale veliká. A když
jsme přečetli a dokonce i přeložili
první verše z Bible, pocit něčeho
krásného byl neuvěřitelný a nevídaný.
S pomocí obětavé sestry Marie se
s námi začalo něco dít a to dokládá
následující zkušenost. Od čtvrté lekce
s námi totiž začal chodit na hebrejštinu jeden známý, který se stará o svou
nemocnou manželku. Nejdříve především z časových důvodů váhal.
Pak přišel a zaujalo ho (stejně jako
nás) nejen učení, ale i čtení Bible
a výklad veršů, o kterých dříve, jako
věřící, nepřemýšlel. Jednou se svěřil,
že ho hebrejština plně uchvátila do
takové míry, že se učí každou volnou chvilku. Hebrejština mu vstoupila do života tak zásadně, že se
i opatrování manželky pro něj stalo
snadnější. Učí se hebrejštinu a čte
Starý zákon, a nemusí proto chodit
ani na trénování paměti pro seniory.

Najednou všichni víme, jak se může
i život seniora stát bohatší. Pryč jsou
smutné nálady a nevyřešené problémy. Při čaji a sušenkách se na hodinách poznávání Starého zákona a hebrejštiny tři hodiny smějeme, čteme,
posloucháme, dohadujeme se, co které slovo znamená, přemýšlíme, ale
hlavně máme skutečně senzační náplň
a pocit dobře stráveného času. Ale

JAKÝ

JE PAPEŽ

tímto náš příběh nekončí. Plánujeme
(s úsměvem) ještě další jazyky, třebaže to možná bude už v jiném světě.
Hlava už nám tolik nebere, tělo občas
stávkuje. Jistě. Měli jsme začít dříve,
ale po bitvě je přeci každý generál.
A tak chci jen říci vám všem ostatním, začněte co nejdříve, stojí to za
ten krásný pocit něco vědět a být při
tom mezi svými.
D. Švecová

FRANTIŠEK?

Tsunami zájmu, kterou vyvolali
napřed kandidáti, pak konkláve,
inaugurace, a konečně i samotná
osoba nového Svatého otce, se pomalu uklidnila. A zdá se, že se celkově uklidnila i veřejnost. Podle
všeho totiž hned při svých prvních
vystoupeních dokázal papež František přesvědčit, že na nejvyšší stolec usedá služebník Boží, který při
vší skromnosti – nebo snad právě
pro tu skromnost – bude patrně
schopen správně kormidlovat v neklidných vodách dvacátého prvního století.
Je to zvláštní, ale Jorge Mario
Bergoglio zatím nepůsobí ani tolik
tím, co říká, ale jaký je. Nepotřebu-

je nosný zvučný hlas, nepotřebuje
velká dramatická gesta, nepotřebuje oslovovat jednotlivé komunity
v jejich rodném jazyce, jakkoliv je
to populární a nesmírně oblíbené,
a přestože sám hovoří mnoha jazyky. Snad by ani nepotřeboval tiáru
a všechny náležitosti slavnostního
papežského oděvu – působí totiž
jako kněz, který by se zřejmě nejraději vrátil k prapůvodní prostotě
učedníků Kristových a odložil
všechnu pompéznost, která patří
k jeho úřadu. Ale to nemůže. A vlastně to ani není třeba, protože z něj
vyzařuje neokázalost a láska k bližním přes všechny vrstvy slavnostníPokračování str. 3
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Lenost je prázdnota srdce
Lenost je velmi komplikovaná neřest, kterou však můžeme jen
nesnadno přesněji definovat. V církvi je od středověku „acedia“,
tedy lenost, považována za jeden ze základních hříchů. Rezignuje
totiž na skutečnou odpovědnost, nedílnou součást pravé svobody,
a v průběhu staletí z těchto důvodů bývala vytýkána vladařům i kněžím. K jejím průvodním jevům náleží například odsouvání problémů
a vyhýbání se jejich řešení. Výrazně jsme schopni vnímat lenost
a také nezodpovědnost u alkoholiků či u lidí, kteří jsou závislí na
drogách. „Má milá lenosti, dej se mně přemoci,“ říkávala často
moje babička a pilně usilovala o to, abychom my děti takovémuto
„hříchu“ nepropadly. Třígenerační soužití v rodinném domě
v Radotíně nabízelo pracovních příležitostí dostatek. Udržovat dům
a zahrádu, starat se o slepice a králíky apod. není časově nenáročné. Nás děti však docela bavilo králíkům chodit na trávu. Nevadilo
nám ani skládat uhlí, sklízet ovoce nebo přebírat brambory. Babička
navíc byla výborný organizátor a dovedla motivovat. Měla bohatou
praxi z dědečkovy drogerie, v níž byla až do „znárodnění prodejny“
manželovou pravou rukou. Prarodiče pracovali ještě i v důchodovém věku, aby rodině pomohli. Na druhou stranu jsme všichni viděli, že babička po dobře odvedené práci dokáže také „sladce zahálet“.
Čte si v lehátku na dvoře a užívá si výhled na truhlíky obsypané květinami. V době našeho studia dokázala babička chápat, že když sedíme na lavici v zahradě a jen tak se díváme do koruny ořechu, nelenošíme. Ráda vzpomínám i na nádherné chvíle společné víkendové
relaxace s prarodiči. Odehrávala se rodinná slavnost. Dědeček vyjel
se svou starou Zetkou z garáže a vzal nás na Karlštejn, Křivoklát
nebo na Hlubokou. Pilní prarodiče nás svou výchovou nenásilně
učili vnímat rytmus práce a odpočinku a radovat se z obojího.
Vraťme se však zpět k našemu tématu. Říkává se, že naše kultura je
kulturou s největším množstvím podnětů v dějinách. Proč je tedy
americké dítě, které má plný pokoj drahých, někdy až zbytečných
hraček, znuděnější než dítě indiánské, které si hraje se dvěma klacíky a kamenem? Jak vidno, jde o to, zda dítě umí zapojit svou fantazii. Záleží na jeho schopnosti soustředění a schopnosti věci prožívat.
A právě nedostatkem vášně, zaujetí, nadšení se také lenost projevuje. Můžeme tvrdit, že pokud ztrácíme nadšení pro život, dobro, radost
a smích, může to znamenat, že se nás tato „neřest“ zmocnila.
Duševní lenost je pak stav ducha, který reaguje na krutost a bolest
hojně se vyskytující v dnešním světě pouhým pokrčením ramen
a „přepnutím na jiný kanál“. Je to v hloubi duše usazená nebezpečná apatie. Jakmile někoho postihne, přestává být citlivý vůči lidské
bolesti, bídě a hladu. Opakem lenosti jako negativního jevu je podílení se na smysluplné činnosti. A také vnímání krásy přírody,
umění, všeho pozitivního, co nás obklopuje. Slavný Dante Alighieri
popsal lenost jednoduše: jako neschopnost milovat Boha celým
svým srdcem, celou myslí a celou duší. Existuje na ni ovšem přirozený lék, lze proti ní bojovat modlitbou. Ta představuje také úsilí
a práci. Ale rovněž radost, pokud jsme ovšem nepropadli nihilismu
a prázdnotě, k nimž lenost zrádně vede.
Olga Nytrová

Z kazatelského plánu

V. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to
až do končin země: Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja!
IZAJÁŠ 48,20
První čtení: Skutky 16,9–15
Tužby velikonoční (III):
2. Aby v našich srdcích živou víru v sebe a naději na věčné dědictví
v nebesích utvrzoval, modleme se k Hospodinu.
3. Aby si v našich duších svůj chrám vybudoval a nás na své královské
kněžstvo posvěcoval, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, od tebe pochází vše dobré. Vyslyš naše prosby a dej nám, abychom pod tvým vedením konali, co je správné v tvých očích! Osviť nás, Bože,
svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Zjevení 21,10.22–22,5
Evangelium: Jan 14,23–29
Verše k obětování: Žalm 67,3–4
Verš k požehnání: Jan 14,26
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, dej, ať nasyceni tvou milostí z nebeského stolu toužíme po
tom, co je v souladu s tvou svatou vůlí! Ve jménu Ježíše Krista, našeho
Pána. Amen.
Vhodné písně: 36, 85, 88, 103, 295

ČAS... ČAS...ČAS
Koho z nás by někdy nezaskočil, kdo ho má nadbytek? Snad jen nejmenší děti nejsou podřízeny neúprosnému
diktátu času... Člověk se od nepaměti snaží čas alespoň měřit, počítat, plánovat a nějak s ním vyjít. K tomu sloužila různá „horologia“, jak se latinsky říkalo ukazatelům času. Patří mezi ně i složité věžní hodiny „orloje“,
které dostaly svůj název právě podle tohoto latinského slova. jedním z nich je staroslavný orloj na věži
Staroměstské radnice v Praze.
Středověká Praha, samým Karlem
IV. nazývaná „městem nejpůvabnějším“ a běžně tehdy zvaná „Římem severu“, měla od dubna 1348
vlastní univerzitu, byla živým městem s bohatým měšťanským stavem. Není divu, že staropražští radní
zatoužili po něčem zcela zvláštním,
čím by své radnici dodali lesku.
Tento úkol měl plnit orloj. O jeho
vzniku vypráví celá řada pověstí.
Pravdou však je, že ho na požádání
tehdy movitých pražských radních
už v roce 1410 postavil Mikuláš
z Kadaně. Duchovním otcem orloje
byl profesor Karlovy univerzity
Ondřej Šindler, astronom, matematik a lékař. Kolem r. 1490 prováděl
první generální opravu mistr Hanuš
z Růže, a tak se i jeho jméno dostalo
do pověstí kolem orloje.
Připomeňme si ještě, že v době
vzniku orloje byl rektorem Karlovy
univerzity Mistr Jan Hus.
JEDINEČNÉ POSELSTVÍ
Ovšem orloj neměl ukazovat jenom
minuty, hodiny, dny, měsíce a pohyb nebeských těles, ale měl také –
jako většina uměleckých děl té
doby – tlumočit určité poselství všem,
kdo ho mnohokrát za den obdivovali a dodnes obdivují. Pokusme se
toto poselství z dávných dob zachytit a přetlumočit i pro člověka na
prahu třetího tisíciletí.
Všimněme si nejdříve osmi sošek,
rozmístěných po obou stranách číselníku a kalendářní desky pod ním.
Zřejmě nějak souvisí s lidským
životem, s vymezeným časem.
Lakomec – Není tomu tak, že
mnoho lidí věnuje většinu svého ča-

su na získávání hmotných statků
jako ten lakomec, potřásající měšcem plným peněz? Kolik zla už
v lidských příbězích napáchala právě touha po penězích! Bible říká, že
milování peněz je kořenem všeho
zla. Přitom je nám všem jasné, že si
nic z hmotných statků nemůžeme
přenést přes práh smrti!
Marnivec – Marnivec shlížející se
vedle v zrcadle, charakterizuje další
velký okruh lidí, kteří svůj čas tráví
jen točením se kolem sebe. Smyslem jejich života je dosáhnout uznání a obdivu. Jsou sami sebou tak
nadšeni a opojeni, že nic a nikdo
jiný pro ně nemá cenu.
Rozkoš – je ke smrti obrácna zády
a snaží se na rychlý běh času zapomenout. Užít si co možná nejvíce ze
všech darů života, vrhat se z jedné
rozkoše do druhé... Copak je málo
takto zaměřených lidí?
Smrt – Ale je tu Smrt se svými nesmlouvavými přesýpacími hodinami. Lakomec ji nepodplatí, Marnivec neoslní, Rozkoš neodmyslí. Je
zde jako neodvratná, jedině jistá
událost v naší době nebo vzdálenější budoucnosti.
Sošky vedle kalendářní desky (měsíčníku) jsou nepohyblivé. Filosof,
Astronom a Kronikář jakoby v té
společnosti Anděla, který v plné
zbroji ukazuje čas, sami nabývali
jakési ztrnulé nadčasovosti.
Filosof – Moudří lidé chtěli přece
odedávna proniknout do záhad lidského života. Toužili znát odpověď
na lidskou otázku: odkud a kam
spěje lidský život v čase, co je jeho
smyslem? Staří filosofové se svým
hlubokým vhledem do lidského ži-

vota oslovují naléhavě dnešního
člověka stejně jako své dávné současníky. Ale mír uštvanému lidskému srdci jejich moudrost nepřináší.
Astronom – Vyzbrojen čím dál mohutnějšími dalekohledy by se rád
dopátral záhad vesmíru, ale čím
více o něm víme, tím je záhadnější
a pustější. Ani tudy neunikneme ze
začarovaného koloběhu času.
Kronikář – A všechny kroniky
světa jsou jen smutným dokladem
toho, jak člověk selhává a není
schopen vytvořit na světě ve svém
čase tolik vytoužený ráj.
POHLED DO VĚČNOSTI
Jak je to nádherné, že nad všemi
proměnami času se otevírá výhled
do oblasti mimo čas. Nad úrovní
hodin a měsíčníku, prostě nad
časem, se pravidelně otevírají okénka, v nichž se postupně zastaví
a s žehnáním na zástup dole pohlíží
dvanáct apoštolů – poslů Kristova
evangelia. Jsou symbolem církve
Ježíše Krista, které on sám zaslíbil,
že ji nic, ani brány samotného pekla
nepřemohou. To proto, že stojí na
pevné skále, jíž je Kristus sám.
Ježíš je živý, zmrtvýchvstalý Pán
života i smrti, je mu dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Od té chvíle,
kdy vzal na golgotský kříž hříchy
lidí všech věků, nemá už poslední
slovo v lidském životě smrt, ale
Ježíš. Vírou v něho je možné projít
branou smrti jako branou do věčného života. I my máme možnost uniknout z víru časnosti do jiného světa,
jemuž Bible říká Boží království.
Ludmila Hallerová,
vydala Brněnská tisková misie

Nad Písmem

ODCHÁZÍM A PŘIJDU
Žijeme v čase po Velikonocích, kdy
se lidský hřích postavil proti Boží
lásce i milosrdenství; a máme před
sebou svátky svatodušní, kdy se učedníkům zjeví Vzkříšený a dostane se
jim Ducha svatého, aby poznali, že
vždy vítězí Hospodin. Kdyby učedníci naslouchali Ježíši, když s nimi byl,
kdyby si jeho slova vzali k srdci,
nemuseli by žít v úzkostném strachu
o život svůj i svých bližních.
Avšak jeho rady a slova mohou
pomoci i nám dnes. Ježíš řekl: „Kdo
mě miluje, bude zachovávat mé
slovo.“ To platí i v našich lidských
podmínkách. Člověk, který má druhého rád, naslouchá mu a dobrých
rad se přidrží.
V rodině, kde se všichni mají rádi,
kde naslouchají děti rodičům, ale
i rodiče svým dětem, vládne pohoda
a láska a i těžké situace se společně
dobře vyřeší. Tam se totiž z lásky
umí jeden druhému podřídit, když je
to k dobrému. A děti v dětství ani
rodiče ve stáří se nemusí cítit osaměle. V takové rodině totiž už děti
poznají, že rodiče (byť mladí) se starají o prarodiče a vůbec o potřebné
a nemocné. Tam, kde rodiče vodí své
potomky na bohoslužby, nemusí příliš vysvětlovat, co je víra – naděje –
láska, vždyť to platí o mnohých z nás.
Poznali jsme, že rodičům a posléze

i nám společenství s Bohem i s bližními dává sílu, když jsme oslabeni
a neseme svůj kříž. Učedníci viděli,
že Ježíš spoléhá na Otce v nebesích.
Kdyby jen hleděli s otevřenýma očima a slyšeli slova: „Ať se vaše srdce
nechvěje a neděsí – odcházím, ale přijdu... a před tím pošlu Přímluvce,
Ducha svatého... řekl jsem vám to předem, abyste potom uvěřili.“ Že tak
nečinili, je patrné ze slov pašijí o Velikonocích. Je nutné si položit tyto
otázky také dnes. Nasloucháme opravdu Božímu Slovu upřímně a s plnou
důvěrou? Věříme, že on Bůh je ten,
kdo i s námi chce vítězit? Nepodléháme zbytečným depresím jen proto,
že až příliš necháme k svému sluchu
i srdci docházet falešná slova falešných proroků? Neříkáme si až příliš
často, proč zrovna já – vždyť ostatní
jsou horší? Není to naše pýcha? Bůh je
však k nám tak milosrdný, že když
znovu prosíme – modlíme se – dává
sílu. Obyčejně si to uvědomíme, když
jsou ty těžké chvíle za námi. Pak si
řekneme, jak jsem to mohla vše zvlád-

JAN 14,23–29
nout? – jednoduše, Bůh nás sílil. Děkujeme za to?
I pro nás platí slovo: Ať se vaše srdce nechvěje. Já jsem s vámi. Následovat Ježíše Krista není jistě jednoduché. Ve Skutcích apoštolských byl
Pavel vyzván, aby odplul do Makedonie ku pomoci křesťanskému sboru. Bylo to nepohodlné. Pavel měl
jistě své plány, ale ty upozadil, neboť
slyšel volání jít na místa, kde je potřebný. Teprve mnohem později po
svém kázání venku, kde naslouchaly
ženy a mezi nimi i obchodnice Lydie,
zažil radost, když uvěřila jeho (Pavlovu) slovu ona i všichni v jejím domě. Její dům pak byl i střediskem
křesťanů. Proto naslouchejme Božím
vzkazům a konejme tak, aby svět
poznal, že Bůh je ten dárce života,
klidu a pokoje. On a jeho zákon je
návodem k pokojnému životu i ve
světě, kde má své místo falešná reklama a mnohými falešnými proroky
šířený neklid. Proto se s vámi, milí
čtenáři, loučím slovy Pavla do Filip:
„Radujte se v Pánu.“ J. Švábová

Hospodine, děkujeme, že tě smíme oslovovat Otče.
Děkujeme, že nás máš stále ve své milosrdné péči,
byť mnohdy tvé zákony nebereme vážně.
Prosíme, přispívej nám láskou k tvému zákonu,
tobě samému i našim bližním a dej, aby naši bližní poznávali
v každodenním životě, že ti patříme. Amen.
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JAKÝ

JE PAPEŽ

Dokončení ze strany 1
ho roucha. Papež má rozhodně velmi
silné sociální cítění, a „svou“ Latinskou Ameriku prý jednou nazval
„kontinentem s největší nerovností“.
Teď před ním leží vpravdě nelehké
úkoly. Patrně nejdůležitější, alespoň
v očích veřejnosti, je nutnost postavit
se čelem ke skandálu sexuálního
zneužívání mladistvých ze strany
kněží. Ale bude třeba také reformovat vatikánské finance, jejichž byrokracie, zatížená aristokratickými
privilegii, se jeví jako pozůstatek
středověku.
Mnoho katolických kněží v Americe
i v Evropě už dlouho volá po liberálnější interpretaci doktríny, zatímco
rozvíjející se misijní pole působnosti
v Africe a v Asii spatřuje v konzervativním přístupu důležité jistoty.
Tyto výzvy a četné další bude muset
papež Franciscus řešit, s tím, že bude
mít vzdělaného a znalého, leč velmi
konzervativního bývalého papeže
v zádech. I to je situace nebývalá.
Avšak nový papež není špatný diplomat. Jistě to myslel upřímně, ale rozhodně stojí za zmínku, že se nejprve
pomodlil za emeritního papeže Benedikta, než požádal věřící, aby vyprosili požehnání pro něj samotného.
Jeho stručný životopis svědčí o cílevědomém vzdělávání a o snaze dosáhnout vysokých cílů, ale také o pokoře v životě plném překážek a kontroverzí. Jeho otec byl železniční
dělník z Turina, který se přistěhoval
za prací do Buenos Aires. Tam se
František v roce 1936 narodil. Těžká
infekce v adolescentním věku ho
stála jednu plíci. Když se rozhodoval
o studiu, uvažoval o chemii, ale nakonec dal přednost kněžství. Za těžkých sedmdesátých let, kdy v Argentině vládla vojenská junta, se cele
věnoval studiu bohosloví a filosofie
a vyhýbal se aktivistickému odboji,
kvůli kterému se mnoho kolegů
dostalo do fatálních nesnází. Po poražení junty mu to mnozí vyčítali. Ale
asi to byla dobrá „režie shora“. Fran-

ZEMĚ,

NAŠE

FRANTIŠEK?
tišek pak stoupal v církevní hierarchii,
v roce 1998 se stal arcibiskupem
Buenos Aires a o tři léta později ho
jmenoval Jan Pavel II. kardinálem.
Osobnost papeže a jeho životopis
předurčují do značné míry to, co
můžeme očekávat od jeho řízení církve. Podobně jako jeho milánský protikandidát Angelo Scola má vazby
na poněkud kontroverzní italské
hnutí Comunione e Liberazione,
které podporuje angažovanost konzervativní církve ve světských kruzích. Ale současně má také letité
zkušenosti z konfrontací s nepřátelsky naladěnými levicovými vrstvami v Latinské Americe.
Římskokatolická církev je v Argentině oficiálním náboženstvím.
V roce 2010 se utkal s prezidentkou Cristínou Fernández de Kirchner, která se snažila prosadit manželství párů stejného pohlaví. Logicky teď také nepodporuje její
snahu o změnu ústavy, aby se mohla
ucházet o zvolení na třetí období, ba
naopak. Celkově se Bergoglio patrně moc neodchýlí od konzervativních doktrín Vatikánu. Ale do řízení církve nepochybně vnese prozaičtější formy řízení a perspektivy
založené na zkušenostech.
Krátce před svoláním konkláve
oslavil Bergoglio 55. výročí svého
členství v Tovaryšstvu Ježíšovu. To
se samozřejmě raduje, už proto, že
za Jana Pavla II. jejich někdejší
mocný vliv poněkud zeslábl. Ovšem
je třeba opět dodat, že Bergoglio
patří v Tovaryšstvu ke konzervativnímu křídlu a mnozí jeho řádoví bratří jsou liberálnější.
Papež přijal jméno, jež samo o sobě
sugeruje skromnost – již při jeho
prvním vyslovení si jistě spousta lidí
připomněla slavného nositele téhož
jména Františka z Assisi, ztělesnění
prostoty a lásky ke všemu stvoření.
Současně si mohli evokovat také
jiného významného svatého, který se
stal hlasatelem evangelia ve světě,
zejména v Asii: Františka Xavera.

ČO BY STE POVEDALI, KEBY...

Shodou okolností rovněž jezuitu.
Jižní Amerika je i bez tohoto významného impulzu největší baštou katolicismu na světě. Podle procenta
katolických obyvatel vede Mexiko
(85 %) a následují Peru (81 %), Argentina (77 %) a Brazílie (69 %).
V těsném závěsu je Kolumbie a další
státy. Na rozdíl od Evropy nezažila
Jižní Amerika nikdy reformaci, i když
se v posledních letech registruje dost
citelný nárůst evangelických vyznání. Statistiky se neobejdou bez nepřesností, nicméně signalizují určité
trendy. Zatímco ještě v roce 1996 platilo, že jsou latinskoamerické země
z 81 % katolické a ze 4 % evangelické (Brazílie uváděla svého času
dokonce 99 % katolíků!), udávají současné statistiky 65 % katolíků a 22 %
protestantských vyznání. V neděli
před zahájením konkláve se v katolických kostelech na celém světě četlo
podobenství o ztraceném synovi.
Kardinálové v Římě ho vykládali
tak, jak je běžné – že je třeba přivést ztracené ovce do lůna církve.
Ale není vyloučené, že papež František, který dobře viděl například
to, jak se žije na ulici, možná připustí i jiný výklad.
Jako rozmařilého syna by totiž
bylo možno alternativně chápat
administrativní řídící aparát církve,
a nyní by mohlo být načase, aby se
vrátil k orientaci na službu obyčejným lidem.
Pavla Váňová
(Statistiky a některé další údaje
byly převzaty z týdeníku TIME
z 25. 3. 2012)

KTERÁ DALA SVĚTU NOVÉHO PAPEŽE

Napadlo nás připojit k článku sestry
Pavly Váňové také několik informací o zemi, z níž papež pochází, do níž
kdysi přišli jeho rodiče. Název země,
nacházející se na jižním cípu jihoamerického kontinentu, pochází z doby španělských kolonizátorů, kteří
zde předpokládali velká naleziště
stříbra (lat. argentum, španělsky
argento). Jde o největší zemi tzv. hispánské Ameriky, s asi čtyřiceti miliony obyvatel, z nichž skoro polovina
bydlí v hlavním městě Buenos Aires.
Většina Argentinců je evropského
původu; jde o potomky španělských
a italských imigrantů. Mnoho novějších osadníků přišlo také z Německa,
Polska, Ruska, Francie i Británie;
v Chacu se nachází významná česká
a slovenská komunita. Původní indiánské obyvatelstvo dnes žije pouze
na severozápadě země v Andách
a v severovýchodní provincii Misiones. Evropskou tradicí jsou silně
ovlivněny také kultura a zvyky, což
je reflektováno v umění, hudbě
a literatuře, ale také například v
popularitě fotbalu a póla... V Buenos
Aires, „Paříži Jižní Ameriky“, najdeme luxusní rezidenční čtvrti,

pestrobarevné zahrady, a jak uvádějí
cestovní kanceláře ve svých lákavých nabídkách, také restaurace
a kavárny proslulé tradičním vínem,
čajem Maté Jerba – jehož pití je
přímo rituálem, a kouzlem všudypřítomného tanga.
Na Květnovém náměstí stojí sídlo
vlády, tzv. Růžový dům, jenž na
rozdíl od známého amerického Bílého domu vyniká růžovou barvou
symbolizující jednotu (kompromis
mezi barvami dvou hlavních politických stran na konci 19. století – červenou a bílou; malba byla původně
vytvořena ze směsi jílu a býčí krve).
Pohled do historie země říká, že po
staletí nadvlády různých národů
a mnoha prodělaných válkách získala Argentina svou nezávislost až
v roce 1816. I poté zde však docházelo k častým převratům, kdy se
u vlády střídala civilní a vojenská
správa, což negativně ovlivnilo ekonomiku země a způsobovalo, přes
bohaté přírodní zdroje, značnou
nestabilitu.
Bohužel, právě díky rozpadu ekonomického a finančního systému vešla
tato země do povědomí také v pos-
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ledním desetiletí. V historii hrál důležitou úlohu rok 1982, kdy argentinští vojáci obsadili Falklandy patřící Velké Británii. Následná prohra
Argentinců v této válce přispěla
k pádu vojenské junty a po letech
diktatury též k tomu, že se země
stala demokratickým státem. Dnes
je republikou prezidentského typu,
ten je volen na čtyřletá funkční
období. K zajímavostem politického
života rovněž patří povinná účast
voličů ve volbách, tedy něco, s čím
se v našich zeměpisných šířkách
nepotkáte…
Někdy se o Argentině říká, že jde
o zemi šesti kontinentů, což odráží
fakt, že zde najdeme deštné pralesy
i ledovce, nádherné vodopády, jezera i zasněžené hory, a hlavně pampy pokrývající většinu území. Srovnatelně rozmanité je podnebí. Pokud
jde o náboženskou situaci – koresponduje s fakty, která prozradil již
článek P. Váňové; převážná většina
obyvatel se hlásí ke katolické víře,
ovšem jen málo ji pravidelně praktikuje; menší procento tvoří protestanté, židé a také muslimové.
redakce

Jméno slovenské novinářky, pedagožky, spisovatelky a překladatelky
Hedvigy Kramárové není čtenářům Českého zápasu neznámé. Její
vazba na slovenskou diecézi vydala však nyní ucelenější plod, než
mohou být jednotlivé články v týdeníku: podpora nejmenší diecéze
církve – stvrzená předmluvou jejího biskupa Jana Hradila i výtvarným
přínosem duchovního Lumíra Čmerdy – umožnila vydání sbírky povídek s mnohoslibným titulem Čo by ste povedali, keby...
Po přečtení knížky lze potvrdit, že vstřícná otevřenost jejího názvu ladí
s obsahem, neboť soubor dvanácti povídek nabízí vskutku pestrou žánrovou paletu, z jejíchž barev si snad každý čtenář vybere tu, k níž nejvíc inklinuje. Neznamená to jistě, že by Kramárové texty byly jen
nekonzistentní směsicí bez jednotícího prvku. V drobných obrazech
jedné chvíle či setkání, ale i příbězích přehlížejících celý životaběh
konkrétního hrdiny, je cítit ambici, kterou Ladislav Ballek ve druhé
předmluvě knížky vystihuje jako vědomí toho, že lepšie je to všetko
sama přežiť, ako na inom človeku páchať. K tomu ovšemže patří
i schopnost prožité a tudíž privátní přetavit do tvaru, který je obecně
sdělný a s nímž se čtenář může sám se svou zkušeností identifikovat.
Osobně mohu vyznat, že se mi to dařilo se střídavým úspěchem.
Z povídek, které se na nevelké ploše snaží unést časově rozlehlejší příběh, nedosahuje třeba taková Izabela – jednoduše a poněkud modelově traktující nečekaný zásah někdejší první lásky do pozdějšího života
hrdinky – účinku, jenž umí vyvolat formálně brilantní Kožený kabát
svou až filmově vystavěnou expozicí ve vlakovém kupé, ostře lomenou do nového prostředí s rafinovaně stavěnou zápletkou, nahlédnutou
ve třetí dobře pointované části z retrospektivního úhlu. Suverénní, formálně bohatou stavbou, se vyznačují také Kachle. Autorka si však umí
zručně poradit i s příběhovými „miniaturami“, o čemž na prvním místě
svědčí lyricky tkaná povídka V tráve (uveřejněná též v letošním Blahoslavu), ale i moralita Traja nebo Pozvanie, jemuž k většímu účinu
schází věrohodnější propracování jazyka sociálně deklasovaných postav.
Jistý romantismus, patrný již v Izabele, charakterizuje i povídku V dome
a specifickým způsobem promlouvá i v epistolárně pojaté Odpovedi.
Vůbec se zdá, že autorce svědčí jistá křehkost vyprávění, neboť všude
tam, kde ji záměrně opouští – jako v bajce Zahraj a Prehraj či v poněkud rozvleklé kvazireportáži Hovorili nám… – ztrácí její poetika na
síle. A naopak všude tam, kde se jí drží, třebaže v žánru konkrétní
povídky nemusí, neboli všude tam, kde se překvapivě setkáváme se
zdánlivě nadbytečnými postavami (pes v povídce Traja) či popisy
(domov, kde by som mala v knižnici pár milovaných kníh, stȏl na písanie a posteľ na snívanie), dotýkají se povídky osvěživě a náhle vysoké
literatury. Dobrý důvod, proč útlý svazek obratné spisovatelky nenechat bez povšimnutí.
Marcel Sladkowski
Hedviga Kramárová: Čo by ste povedali, keby..., Dunajské Lužná:
AHO3 2012, 108 s.

JE LIBO VÝLET S PREZENTACÍ?
ANEB ZAMYŠLENÍ NAD FILMEM
Jistě se vám již stalo, že jste ve schránce našli barevný leták vybízející k účasti na výletě či zájezdě spojeném s nabídkou zboží – titanových
hrnců, dek ze speciálních termo materiálů, biolamp či parních čističů
a dalších více či méně (ale spíše méně) kvalitních, především domácích
potřeb. Nabídka je někdy lákavá – cena s obědem a dárkem obvykle
nepřesahuje sto korun. Co se na těchto akcích skutečně děje? Není
lidem už předem nápadné tak vstřícné, až s charitou hraničící chování
cizích společností, pořádajících levný zájezd pro seniory v době, kdy
zavládl tržní kapitalismus? Tyto otázky nenechaly klidnou režisérku
Silvii Dymákovou, která se na několik takových předváděcích akcí
vypravila se skrytou kamerou. Vznikl tak film, jenž měl svou premiéru na nedávném festivalu Jeden svět (referovali jsme o něm v čísle 11)
a nyní je možné ho vidět v našich kinech. Jeho název je Šmejdi a zeptáte-li se, jestli název odráží spíše stav nabízených výrobků nebo charakter prodávajících, odpověď bude patrně – obojí.
Film se zaměřil na to, co řada lidí již dávno ví – jak nečestným, podlým
a často hrubým způsobem jsou klienti nuceni koupit zboží, které pak jen
stěží dlouhá léta splácejí ze svých důchodů. Nicméně je zde jeden překvapivý fakt, o kterém se již tolik neví nebo alespoň se o něm nehovoří.
Řada seniorů se totiž na tyto předváděcí akce vydává přes uvedené problémy a trápení, které zažili či zažívají, znovu, někteří několikrát.
Psycholožka oslovená v našem filmu vykládá na pohled absurdní skutečnost opětovných návštěv snahou utéct samotě, hovoří dokonce o jisté
formě „závislosti“.
A to je myslím velmi smutné. Říká to mnoho o naší civilizované západní společnosti, v níž je zcela běžné, že starý člověk, jenž má svou rodinu a příbuzné, zůstane sám. Máme mnoho výhrad třeba vůči Romům,
arabskému etniku a pod., ale domnívám se, že romské babičky na
podobné akce prostě nejezdí. Bylo by jistě zajímavé se zamyslet, pročpak asi…
Klára Břeňová
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ZPRÁVY
Sborový den ve Zlíně
Náboženská obec naší církve ve
Zlíně pořádá 2. květnovou neděli
12. května sborový den při příležitosti Dne matek, který bude zahájen
bohoslužbou v 8 hodin v evangelickém kostele na Štefánikově ul. Ve
14.30 hodin se pak v malém sále
kostela uskuteční přátelské setkání
s pohoštěním, na něž naváže od
17 hodin ve velkém sále kostela
koncert ostravského vokálně-instrumentálního souboru Calata. Na programu zazní písně od renesance po
současnost s ústředním tématem –
LÁSKA. Vstupné dobrovolné. Srdečně
zveme.
fú a rst

Letní teologická
konference v Brně

Májová pobožnost
Zveme na májovou pobožnost do
chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, 6. května v 17.30 hodin. Slouží Mgr. Martina Viktorie Kopecká.
red

Beseda ČKA

24.–26. června se uskuteční další
teologická konference v Brně. Bude zaměřena na otázky spojené
s výkonem úřadů v naší církvi (úřad
kněze, biskupa, patriarchy). Konference nabídne prostor pro diskuse
a neformální rozhovory nad aktuální problematikou. Konferenční poplatek zahrnující stravu, ubytování
i program bude činit 500 Kč. Přihlášky zasílejte e-mailem: kristyna.mlynkova@ ccsh.cz do 15. června.
Kristýna Mlýnková,
naukový odbor

Divadlo MANA
• pondělí 13. května v 19 hodin:
Věra Nerušilová – koncert. Majitelka nejhlubšího kontraaltu z českých zpěvaček se vám představí
nejen jako KOČKA ZE ZÁBĚHLIC,
ale i jako interpretka šansonů,
písní bluesových, trampských,
westernových, cikánských, židovských a písní lidových, které si
budete moci zazpívat spolu s ní.
• pátek 17. května v 19 hodin:
Uzdravení aneb lékař léčí, ale kdo
uzdravuje? Komponovaný večer,
tentokrát o fenoménu zázračného
uzdravování. Host večera: MUDr.
Darina Sedláčková, duchovní

PRO

úvaha David Frýdl – farář Husova
sboru. Vstup volný, studio Mana.
Husův sbor Vršovice, Moskevská
34/967, Praha 10-Vršovice.
Rezervace a prodej vstupenek do
Divadla Mana na internetu: webticket.cz nebo na e-mailu: rezervace@divadlomana.cz, SMS objednávkou na čísle 774 941 946 nebo
731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní kanceláře. red

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu Cyklus
života a smrti v ekosystémech šumavských horských smrčin. Úvodní
slovo pronese prof. RNDr. Pavel
Kindlmann, DrSc. Beseda se bude
konat v úterý 14. května v 17.30 h
v přízemí kláštera Emauzy.
JNe

Americké spirituály
Zveme na koncert vokální skupiny
Let´s Go! V neděli 5. května v 18 hodin. LET´S GO! je název nové mezinárodní vokální skupiny zpívající
a cappella (bez nástrojů) výhradně
AMERICKÉ SPIRITUÁLY, které jsou
předchůdci nejen Gospelu, ale veškeré současné populární hudby.
Náboženská obec naší církve v Kladně (Plk. Stříbrného 686). Vstupné
150 Kč, studenti a senioři 100 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek na
telefonu 737 987 274.
red

Autorům kalendáře
Milé sestry a bratři, oznamujeme, že
uspořádáním kalendáře Blahoslav
na rok 2014 byl pověřen bratr Ervín
Kukuczka. Prosíme autory, aby své
příspěvky zasílali elektronickou poštou na adresu erwin.kukuczka@tiscali.cz, a to do konce května. Telefon na

DĚTI A MLÁDEŽ

SVŮJ POKOJ VÁM DÁVÁM
Tentokrát bude vaším úkolem vyřešit přesmyčky. Všechna slova jsou
obsažena v biblickém textu Jan 14,23–29. Až to budete mít hotové,
vypište si písmenka uvedená v závorkách, čímž získáte tajenku.
SALTOP

(1)

MÍŘCULVEP

(2)

ČAUTIN

(5)

JOKOP

(5)

VATÁD

(1)

ŘUTĚVI

(1)

BEPÍŘKYT

(8)

SOVOL

(4)

VOCHVAZÁTA

(6)

VIMTOLA

(1)

(Řešení z minulého čísla: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci.)
Jana Krajčiříková
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bratra Kukuczku je 468 009 060.
Objednávky kalendáře přijímá bratr
František Brynych, Wuchterlova 5,
166 26, Praha 6-Dejvice; prodejna.blahoslav@ccsh.cz.
red

Koncerty u sv. Mikuláše
• 6. 5. – 20 hodin
Bach, Händel, Vivaldi
Koncert pro varhany a orchestr
Camerata Pragensis Orchestra,
A. Bárta –varhany
• 7. 5. – 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Pšenička – varhany,
Z. Šedivý – trubka,
J. Šedivý – trubka
• 8. 5. – 11 hodin
Klička, Franck, Dvořák, Bach
Slavnostní koncert – zdarma
B. Rabas – varhany,
I. Slavíková – mezzosoprán
• 8. 5. – 14 hodin
Benefiční koncert – zdarma
MSU Men´s Glee Club &
Spartan Chamber Ensemble (USA)
• 8. 5. – 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák, Widor
B. Rabas – varhany,
J. Jonášová – soprán
• 8. 5. – 20 hodin
Dvořák, Ravel,
Charpentier,Vivaldi
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek – trubka
• 9. 5. – 14 hodin
Benefiční koncert – zdarma
Vocal Hyse (Francie)
• 9. 5. – 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart,
Händel
F. Šťastný – varhany, cembalo,
V. Vlna – hoboj
• 9. 5. – 20 hodin
Dvořák, Ravel, Charpentier,
Vivaldi
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek – trubka
• 10. 5. – 14 hodin
Benefiční koncert – zdarma
Voice of Russia (Rusko),
Harmony (Rusko), Carpe
diem (Rusko), Strumochok
(Ukrajina)
• 10. 5. – 17 hodin
Bach, Telemann, Händel, Franck
M. Šestáková – varhany,
V. Kozderka – trubka
• 10. 5. – 20 hodin
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová – mezzosoprán
• 11. 5. – 17 hodin
Bach, Telemann, Mozart, Franck
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl – viola
• 11. 5. – 20 hodin
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová – mezzosoprán
• 12. 5. – 14 hodin
Benefiční koncert – zdarma
Elegia (Rusko)
• 12. 5. – 17 hodin
Mozart, Beethoven, Bizet, Haydn
Pražské dechové kvinteto,
J. Machat – flétna,
J. Likin – hoboj,
V. Mareš – klarinet,
M. Wichterle – fagot,
J. Vobořil – lesní roh
• 12. 5. – 20 hodin
Bach, Dvořák, Händel, Gershwin
Od baroka k jazzu
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus – varhany
(trubky, lesní roh, tenorový
trombón, basový trombón)

JARNÍ

KUROPĚNÍ

Letošní, již 5. ročník setkání malých zpěváčků – „Jarní kuropění“, se konal
19.–20. dubna v Brně na Lipové.
Zúčastnilo se 21 dětí z různých farností brněnské diecéze a tři dospělí. Dvě
vedoucí: Ivana Krejčí a Magdaléna Spurná a jedna maminka, Dana Novotná,
která velmi aktivně pomáhala se zpěvem. Hráli jsme hry nejen hlasové, ale
i pohybové, soutěže a samozřejmě jsme zpívali, co hrdlo dalo. Nacvičili jsme
pět písní, dokonce i s malým orchestrem: Tobiáš Štěpánek na trubku, Matěj
Bodiš na klarinet, Johanka Fialová na housle a ostatní děti na různé rytmické
Orffovy nástroje. Muzikantů tam bylo více, zejména na klavír, ale nemohli
všichni při závěrečném vystoupení hrát, tak jsme si udělali „koncert“ v pátek
večer. Všechny děti ostatním předvedly, co umí.
Na závěr setkání byla veřejná pobožnost s vystoupením. Jako opravdoví profesionálové měly děti obrovskou trému, ale všechno se podařilo na jedničku.
Letos měla sólovou píseň „Kde jsi?“ i skupina teenagerů, po jejímž provedení
bylo ticho jako v kostele. Nikdo z přítomných návštěvníků ani nedýchal.
Co říci závěrem?
Máme v „našich“ dětech skutečný potenciál. Vždyť setkat se a zpívat Hospodinu a sobě pro radost je to nejlepší, co může být.
iv

Z EKUMENY
Papež František k výročí Druhého vatikánského koncilu

„Duch svatý pobízí lidi a církev jít dopředu, ale my odporujeme
a nechceme změnu,“ řekl papež František v homilii během soukromé
eucharistie v kapli Domu sv. Marty za účasti zaměstnanců governatorátu
městského státu Vatikán.
„Koncil byl hezkým dílem Ducha svatého. Vzpomeňme na papeže Jana,
vypadal jako dobrý farář, byl poslušný Duchu svatému a jednal podle
toho. Avšak, učinili jsme po padesáti letech všechno, co nám Duch svatý
na koncilu řekl? Nikoli. Slavíme toto výročí, uděláme pomník, ale jenom
ať neobtěžuje. Nechceme změnu. Ba více: jsou hlasy, které chtějí jít
nazpět. Tomu se říká tvrdošíjnost, toto je snaha ochočit si Ducha svatého, toto je nechápavost a zdráhavost srdce.“ A totéž – pokračoval papež
– děje se také v našem osobním životě. Duch nás pobízí vydat se cestou
více evangelní, ale my odporujeme. Přitom však je právě Duch svatý tím,
který nás osvobozuje Ježíšovou svobodou a svobodou dětí Božích:
„Neodporovat Duchu svatému – toto je milost, o kterou bych rád, abychom Pána všichni prosili. O poddajnost Duchu svatému, onomu Duchu,
který k nám přichází a vede nás vpřed cestou svatosti, onou tak krásnou
svatostí církve; o milost poddajnosti Duchu svatému. Kéž se tak stane.“
Řekl papež František v homilii při eucharistii v kapli Domu sv. Marty.
podle Res Claritatis
Nový arcibiskup z Canterbury k nám dovážel Bible

Nová duchovní hlava anglikánské církve, arcibiskup Justin Welby, pašoval za studené války Bible do zemí komunistického bloku. Krátce po své
svatbě začal počátkem osmdesátých let dovážet Bible v upraveném obytném přívěsu do Československa a Rumunska.
Arcibiskup pracoval původně 11 let v Paříži a Londýně jako finanční
manažer naftového koncernu Elf Aquitaine; zaměřil se zvláště na projekty v Severním moři a v Nigérii.
Po svém rozhodnutí pro křesťanskou víru vystudoval teologii a stal se
farářem. Působil jako kanovník katedrály v Coventry. Účastnil se mírových misí v Africe a na Středním východě. V Nigérii vyjednával propuštění rukojmích. Obrat v jeho životě byl ovlivněn tragickou dopravní
nehodou, při níž zahynula jeho sedmiměsíční dcerka. Welbyovi mají dalších pět dětí. Nyní patří k evangelikálnímu křídlu anglikánské církve.
Res Claritatis
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