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týdeník církve československé husitské
MOje nOc KOstelů v lOunech
Náboženská obec naší církve v Lounech vyhlásila při letošní Noci kostelů
výtvarnou soutěž pro děti s názvem
„Moje Noc kostelů v Lounech“. Děti
do 15 let měly možnost namalovat na
libovolný formát, co prožily při letošní Noci kostelů právě v Lounech.
Do 15. června, což byl termín odevzdání výkresů, jsme dostali 44 prací.
Soutěže se zúčastnily jak děti ze ZUŠ
Louny, které pracovaly pod vedením
své paní učitelky, tak i další děti, které
byly na Noci kostelů.
Na výkresech se objevovaly nejrůznější motivy: celkový pohled na kostel
zvenku, špice věže s křížem a kalichem, ale také interiér kostela. Vděčným námětem byl reliéf nad oltářem,
který pro náš sbor vyhotovil v roce
1935 výtvarník Josef Štýbr. Plastika
s názvem „Nechte maličkých přicházet ke mně“ je přímo inspirována biblickým veršem Mk 10,13-16.
Je vidět, že motiv dětí s Pánem Ježíšem byl i mladým autorům blízký.
Část výkresů zachycuje samotný průběh Noci kostelů, vystoupení pěveckých sborů či sólistů, jiné zobrazují
zvon nesoucí jméno „Jeroným Pražský“, který zahajoval program večera.
Porota nakonec vybrala v každé kategorii tři vítězné obrázky, jejichž autoři
byli odměněni cenami. Na slavnostní

vyhlášení výsledků jsme se rozjeli
do sídla pražského biskupa. Děti dostaly diplomy, drobné dárkové předměty, náboženská obec věnovala
knižní poukázky. Bratr biskup David Tonzar si svým srdečným rozhovorem děti rychle získal a věřme,
že alespoň částečně zbořil nejrůznější předsudky o církvi a jejích
představitelích, mezi lidmi rozšířené. Rovněž mírně prověřil povědomí dětí o církvi a české historii.
Některé odpovědi připomínaly sice
spíše sázku do loterie, ale nakonec
jsme se vždy dobrali správné odpovědi. Vrcholným okamžikem setkání
bylo pěvecké vystoupení bratra biskupa… Děti ho přemluvily, aby
jednu píseň ze zpěvníku „zarapoval“.
Určitě se o tom večer mluvilo ve
všech rodinách lounských vítězů, že to
tedy bylo „hustý“.
Chceme touto cestou velice poděkovat pražské diecézi za podporu soutěže i připravené pohoštění a laskavé
přijetí. Těšíme se na další podobné
příležitosti, při kterých, jak sliboval
bratr biskup, si s ním možná děti zahrají i fotbal…
Všechny obrázky dětí, které se zúčastnily soutěže, budou vystaveny v kostele naší církve v Lounech, pravděpodobně na podzim. Helena Smolová

Setkání rodin plzeňské diecéze
Opět po roce jsme se sešli v domově Husita v Železné Rudě, abychom společně oslavovali Hospodina a jeho stvoření, odtrhli děti od
počítačů a odpočinuli si od všedních starostí. Pod záštitou plzeňského biskupa a ve znamení Boží milosti, která se projevila i krásným
počasím, jsme připravili bohatý program pro 19 dětí od 3 do 15 let,
jehož leitmotivem bylo poznávání světa keltské kultury. Pod vedením
náčelníka kmene Boiohaemum, druida Taogha, jsme postavili na
zahradě posvátnou chýši, ve které děti dostali keltská jména a amulety. Bratr farář Tomáš Procházka sloužil keltskou liturgii, podnikli
jsme výlet do archeoparku v Prášilech, kde jsme si prohlédli keltské
oppidum, vyrazili na dobrodružnou výpravu na jezero Laka s přespáním v přírodě a navštívili starobylé shromaždiště druidů, Obří hrad
u Nicova. V lese jsme absolvovali řadu her, užili si horolezeckou houpačku, lanové centrum, střelbu z luku, poznávání stromů a v neposlední řadě také stopovačku za keltským pokladem a rýžování zlata.
Večer se děti scházely v posvátné chýši, kde muzicírovaly a poslouchaly keltské a biblické příběhy. Sestra farářka Zuzana Kalenská hrála
dětem na kytaru a vedla biblickou dějepravu. Učili jsme se také modlitby iroskotských mnichů. Závěrečné bohoslužby vedl bratr biskup
Filip Štojdl. O keltskou kuchyni se vzorně staraly sestra farářka Miluše Štojdlová a s. Radka Horáková, kterým za to patří velký dík.
Navázali jsme nová přátelství, sdíleli radosti i starosti u večerních ohňů a snad i načerpali sílu a odvahu pro věci budoucí. Pane Ježíši
Kriste, chválíme tě za přítomnost mezi námi a prosíme o tvé požehnání při vytváření budoucnosti naší církve. Amen.
Slávek Felcman

„Buď BOhu všechna chvála, čest “

aneb XIV. ročník
Festivalu duchovní hudby

Již XIV. ročník Festivalu duchovní hudby se konal v pátek 5. července, tentokrát v rámci husovského trienia, již tradičně pod záštitou patriarchy Tomáše Butty a pražského biskupa Davida Tonzara. Za přispění
a podporu též děkujeme náboženské obci Praha 1, Staré Město.
Na úvod slavnostního odpoledne zazněly skladby „Fanfára“ Jiřího Ignáce Linky a „Buď Bohu všechna
chvála, čest“ Adama Michny z Otradovic v podání varhaníka chrámu
sv. Mikuláše Bohumíra Rabase.
Bratr Jiří Vaníček přivítal hosty
i účinkující, např. probošta evangelické luteránské církve z Dánska Leifa
Arffmanna s manželkou Birgitte.
Pak již předal slovo moderátorkám
festivalu, Markétě Hlasivcové a Květoslavě Salmonové, které ohlásily
první účinkující - smíšený pěvecký
sbor Jizerka ze Semil pod vedením
hlavní sbormistryně Nadji Ladkany.
V jejich podání jsme vyslechli skladby klasické i melodie z muzikálů.
Již první sbor nasadil vysokou laťku
a jejich písně, řekla bych básnicky,
potěšily naše srdce.
Po Jizerce přišel na řadu komorní
soubor Matoška z Tábora, v jehož repertoáru nalezneme skladby všech období a hudebních žánrů. Letos na
festivalu k našemu potěšení zazpívali a zahráli známé spirituály i skladbu D. Matošky. Pěvecké sdružení Malikchor pod vedením sbormistra Lu-

Ohlédnutí

bora Malíka dorazilo na Festival duchovní hudby z Chrudimi. Zazpívali nádhernou, dech beroucí, skladbu
Dmytro Bortňanského, též skladby
Janáčkovy a na závěr jejich vystoupení nás uchvátila skladba „Svítá“
Jaroslava Ježka. A pak již byly na
kůru přichystány sólistky Ladislava
Nohejlová, Ludmila Čermáková a Jitka Rendlová společně s varhaníkem
B. Rabasem. Písně J. S. Bacha, G. F.
Händela aj. zněly v doprovodu Bohumíra Rabase pod klenbou chrámu.
Příjemně překvapil i a cappella soubor Geshem se sbormistrem Markem
Šlechtou. Když zazněl známý spirituál „Oh, Freedom“ nebo oblíbená
„Kumbaja“, bylo to, jako bychom přišli domů. Při některých písních nadšené obecenstvo „pomáhalo“ zpívat
refrén.
Na jihoafrický soubor Meisieskool
Oranje Choir se sbormistrem Stefanem Buysem jsme se těšili od samého začátku. Tento ryze dívčí soubor, složený z 57 studentek školy
Oranje, se svými duchovními písněmi i tradicionály afrických národů sklidil zasloužené ovace.

za návštěvOu v

Na závěr vystoupila a cappella skupina Let´s Go! opět pod vedením
Marka Šlechty. Toto mezinárodní
vokální hudební seskupení zpívá
americké spirituály, věnují se ze
všech sil podpoře a šíření tohoto
hudebního žánru. Jejich vystoupení,
plné radosti z hudby, bylo úžasnou
tečkou za XIV. ročníkem festivalu.
Pak již moderátorky Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová poděkovaly účinkujícím, místní náboženské obci i obecenstvu, které dorazilo v hojném počtu. Po závěrečném
požehnání bratr Vaníček pozval přítomné do Betlémské kaple na slavnostní bohoslužbu, konanou na památku smrti Mistra Jana Husa, letos
v rámci husovského trienia. Pod
klenbou chrámu se rozezněly tóny
závěrečné písně „Navštiv nás, Kriste“, jejíž autorství je připisováno
Mistru Janu Husovi.
Bylo to nádherné setkání, plné společného zpěvu i naslouchání. Plné
radosti z hudby i z toho, že jsme si
mohli společně zazpívat k chvále
Boží i potěšení naslouchajících.
Markéta Hlasivcová

KOstnici

Promluva pražského biskupa Církve československé husitské bratra Davida Tonzara v den 598. výročí
smrti Mistra Jana Husa u Husova kamene v Kostnici 6. července 2013.
Sestry a bratři v Ježíši Kristu,
milí přátelé, vážení hosté,
scházíme se zde u Husova a Jeronýmova kamene tradičně, abychom
se poučili i v současné hospodářsky
a duchovně unavené Evropě ze
života a díla evropských myslitelů
a křesťanských svědků víry.
V loňském roce jsme si u příležitosti 150. výročí založení tohoto
památného místa připomínali Husovu výzvu k dobrému životu ve
víře z jeho spisu Dcerka:
a) poznat svou duši a vystříhat se
hříchu, b) poznat své svědomí, c)
poznat pokušení a d) naučit se lito-

vat toho, co konáme nedobré, rozhodnout se to neopakovat a prosit
za odpuštění.
Při své od roku 2005 již 5. účasti na
tomto setkání chci upřít naši pozornost na Husovu cestu do Kostnice. Možná i právě proto, že dnes
mezi námi máme účastníky Husovy
cyklistické pouti, jejíž malé části
jsem se účastnil. Hus jede do Kostnice s vědomím, že Pravda Boží
musí zaznít po celé církvi, po celém
křesťanském světě. Nepředpokládá,
že by koncil nepřijal jeho obhajobu
(píše slavnou Řeč o míru). Jede v podzimním čase a jistě i tělesně strádá,

ale posilou je mu Bůh a Boží
Pravda! Ve svém spise O církvi (De
ecclesia) popisuje život církve bojující na této zemi, a tak je připraven přijímat útrapy tohoto světa.
Církev zvítězilá již svůj boj dobojovala v nebi, avšak úkolem církve
bojující, jednoho každého člověka,
je žít život naplněný, život s Bohem, pro druhého člověka – mít
druhého za přednějšího sebe.
To není lehká cesta, a taková pouť,
organizovaná táborským starostou
panem ing. Fišerem, i pouť pro pěší,
která vyšla včera z hradu Krakovec
Pokračování na straně 3
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Svoboda?
V nedávné době jsme byli svědky něčeho takřka nevídaného, kdy policie, konkrétně Útvar odhalování organizovaného
zločinu, zatkl a začal vyšetřovat tzv. „horní patra“ naší politiky. Dokonce jsme zjistili, že byly k soukromým účelům
zneužity služby, které mají zajišťovat vnější bezpečnost našeho státu. Ze své vlastí praxe mohu uvést, že se jedná
o špičku ledovce, který občané nevidí, a snad je to i dobře,
jinak by propadali naprosté bezmoci.
Často vidím a slyším, jak jsou lidé překvapeni a znechuceni
takovouto situací, nemají pocit, že by se jich ti, kteří jsou
určeni k vládě, nějak zastávali, zajímali se o jejich problémy
a vytvářeli prostředí a zákony pro občany prospěšné.
Skutečně, naši politici se nikterak nezajímají o problémy
prostých lidí, nesnaží se naslouchat tzv. „hlasu zdola“
a pokud lidé v protestech, demonstracích a jiným způsobem
vyjadřují svůj nesouhlas, tak takové angažovanosti nikterak
nedbají a prosazují své věci, své zájmy, své zákony, které ale
ne vždy slouží k blahu tohoto lidu. Mohl bych v tomto žehrání pokračovat dále a myslím, že mnozí by se mnou souhlasili a rádi by láteřili se mnou. To však není účelem mého
zamyšlení. Politici jsou takoví, jaké si zvolíme a jakým dovolíme vládnout. Ne každý využije své právo volby a pokud již
k volebním urnám jde, pak bere tuto volbu za definitivní
a i když spílá, tak pokojně přijímá to, co „vládci“ rozhodnou.
Myslím, že pokud se podíváme trochu jižněji po Evropě, tak
u občanů s trochu více „horkou“ krví by neprošla ani polovina politických rozhodnutí a skandálů, co bez povšimnutí
nebo s trochou odporu prochází u nás. Naše čest i hrdost se
asi vytratila spolu s mnohými exulanty, kteří museli odejít,
když naší zemi chtěl vládnout někdo cizí, a to jak ze západu, východu či jihu. Také to, že tyto vlády nebyly vždy pro
země Koruny české příznivé, se dá pochopit. Avšak to, že se
snaží devalvovat naši vlast a nikterak nerespektuje hlas lidu
vláda, která vychází ze samostatné a svobodné republiky, je
opravdu na pováženou. Je pak na zamyšlení, je-li ještě naše
vlast opravdu samostatná a nezávislá a také, zdali opravdu
prožíváme ještě svobodu. Vždyť stačí, když se každý z vás
podívá kolem sebe nebo do svého vlastního života. Ano, bylo
zrušeno otroctví, ale většina lidí je pevně spoutána okovy
půjček, hypoték a dluhů, odvodů a touhy vlastnit. Můžeme si
myslet co chceme, ale naše mysl je denně formována a deformována médii všeho druhu, kdy mínění lidí je ovlivňováno: ne tím, kdo je moudrý a vede ke vznešenosti, ale tím, kdo
má dostatek peněz si média zaplatit. Máme možnost svobodně pečovat o sebe, své rodiny a zdraví, ale jsme spoutáni nedostatkem času, který potřebujeme, abychom zabezpečili alespoň základní potřeby, a tak to, co je v našich životech
nejdůležitější a nejcennější, zanedbáváme. Máme svobodu
vyjádřit svůj politický či filozofický názor, který však není
nikterak a nikým respektován.
Pokud se tedy zamyslíme, je na zváženou, žijeme-li ještě
v naší samostatné vlasti, kde můžeme také žít ve svobodě
vnitřní i vnější. To, co nazýváme svobodou, jako svoboda
příliš nefunguje, a tak se ptám, není na čase to, co je nefunkční, odstranit a žít a jednat jinak?
Rostislav Kotrč

z kazatelského plánu

X. neděle po svatém duchu
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.
ŽalM 55,23
První čtení: Genesis 18,20–32
Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):
2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu
a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.
3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá
a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, svou moc nad námi projevuješ nikoli tím, že nás odsuzuješ a zavrhuješ, nýbrž tím, že se nad námi smilováváš a odpouštíš nám. Dej,
abychom se proto z naší víry radovali a byli ti vděční! Osviť nás, Bože, svým
svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Koloským 2,6–15
Evangelium: Lukáš 11,1–13
Verš k obětování: Žalm 28,7
Verše k požehnání: Lukáš 11,9–10
Modlitba k požehnání
Panovníku Hospodine, dej, ať se nám svátostné dary chleba a kalicha stanou lékem pro uzdravení duše a pro život věčný! Ve jménu Ježíše Krista,
našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 54, 62, 127, 148, 151, 196, 297

na pOčátKu BylO slOvO
„Na počátku bylo slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně. A bez
něho nepovstalo nic, co jest. V něm
byl život. A život byl světlo lidí…“
Jan 1,1-4
Evangelium Janovo. Evangelium
mystické, tajemné, monologické,
gnostické, intelektuální, provokující a poctivou řečtinou napsané.
Ještě mučedník církve ze 2. století
Justin Martyr věřil, že autorem
evangelia byl Jan Zebedeus, „milovaný učedník Páně“ (J 13,23).
Podle velikánů křesťanského myšlení, Origéna či Klimenta Alexandrijského, je to evangelium „duchovní“. Starověká hierografie ztotožňuje pisatele Janova evangelia
s „králem vzduchu“, s orlem.
Ať byl pisatelem našeho evangelia
kdokoli, znal dobře židovské reálie. Byl to diasporní žid? Snad!
Nepíše jen pro prosté lidi, nevydává svědectví pro čtenáře bulváru.
Neohání se odkazy na Starý Zákon
jako evangelista Matouš. Není
skromný ve vyprávění o vzkříšení
Páně jako první z evangelistů, Marek. Není básníkem Nového Zákona, který před přečistou Marii
přivádí archanděla Gabriela, aby
zjevil přesvaté početí, jakým byl
Lukáš. Jan je neuvěřitelně rozvláčný. Ježíš nediskutuje! Ježíš vede
dlouhé monology, aby učedníkům
vysvětlil, kým je! Ježíš Janův užívá s oblibou dualistických přirovnání, která byla tak blízká řeckým
filozofům. Tma a světlo, život

a smrt, pravda a lež, láska a nenávist. Pisatel Janova evangelia nezná střed, nezná průměr, protože
píše pro čtenáře, kteří milují spekulaci, záhady, jakési starověké
sudoku! Zatímco další evangelisté,
zvaní synoptici, píši tak, aby
„dobrá zvěst“ (=euangelion) byla
všem zřejmá, „Jan“ je philosophus
„par excellence“. První verš totiž
zní: “Na počátku bylo slovo“.
(řec.: en arché hen ho logos; latinsky: in principium erat Verbum)
Logos! Neboli Slovo, Význam,
Smysl, Věda, Harmonie. Logos,
Slovo všech slov! Mystický klíč
k intelektuálnímu proniknutí do Všehomíra.
Je to onen „logos“, kterým uvádí
do filozofie přírodní filozof Hérakleitos z Efezu, aby rozkryl „princip kosmu“. Je to onen „logos“ Sókratův a Platónův, na němž dodnes
stojí elementární poznání logické
a metafyzické. Je to proslulý „logos“ filozofujících skeptiků (tzv.
stoiků), kteří ve svém pojetí nejvyššího Principu (logos spermatikos) otevřeli cestu k demokratizaci
poznání (gnósis) a společnosti (polis).
Když církevní otec Athanasius
vedl zápas s biskupem Ariem, přeli
se oč? O „logos“! Právě Athanasiu
v lítém „slovním“ zápase prosadil
ortodoxní nauku, která tvrdí, že
„logos“ (slovo) byl(o) v Bohu
vždy. Nebyl stvořen „v čase“, jak
tvrdili tzv. ariáni. A co to znamená
pro dějiny spásy? Kdyby se prosadil názor Ariův, jsme všichni „jehovisté“, neboť podle Ária v Ježíši

jan 1,1-4
„bytuje“ jen obyčejný logos. Ariánský („jehovistický“) Ježíš je
pouze „dokonalým člověkem“.
Athanasius bojoval za víc. Vycházel ze Starého Zákona, kde Bůh
stvořil svět slovem („I řekl Bůh…“).
A to slovo, praví Athanasus, bylo
v Bohu Otci vždy. A právě a jen
tento logos, toto slovo, přišlo na
svět v Ježíši Kristu.
Jaký je rozdíl mezi Logem, který
se vtělil do Ježíše Krista a obyčejným slovem? Jednoduchý! Slovo
je laskavé i zlé, slovem chválíme
i haníme, lžeme i s Janem Husem
kážeme pravdu. Slovem hladíme
i bijeme. Pustíme si televizi, rozhlas. Do uší si vložíme sluchátka
MP3 přehrávače, píšeme na facebooku, mailujeme a chatujeme.
A všude jsou slova a slovíčka. A ta
slova jsou klec. Lásku nezachytíme slovem „láska“, ale celým srdcem a činem. Víru nezachytíme
„pouze“ modlitbou, ale celým
svým životem. Lidské slovo, byť
by bylo od géniů, jakými byli básníci (Jan Skácel), herci (Jan Werich), hrdinové (Milada Horáková),
je „pouhé“ slovo. Krásné, hluboké,
dojemné, zavazující, ale kdykoli
zneužívané a zneužitelné!
Jen „Boží Slovo“, Logos, v Ježíši
Kristu zjevené, není podřízeno času ani prostoru. Je to živé Slovo,
které přineslo světu naději.
V Adamovi přišel na svět hřích, neboť Adam s Evou uvěřili slovům
pokušitele – hada. V Kristu přišlo na
svět Slovo odpuštění. A kdokoliv jej
slyší a řídí se jím, spasen bude!
Amen.
Martin Chadima

Nad Písmem

na hOspOdina slOž starOst
Abraham s Hospodinem smlouvá.
Abraham riskuje. Přitom tuší, že si
může Hospodina rozhněvat. Dovoluje si dost, ale jde do toho, protože
je odvážný, smělý, SouCITný.
Abrahamovi těch pár potencionálních spravedlivých stojí za ten risk.
To je tak krásné - smlouvat s Hospodinem a riskovat jeho nevůli pro
záchranu lidí! A Hospodin se nechá
uprosit a souhlasí. Protože je velkorysý...
Také Ježíš počítá s faktorem velkorysosti. Přítel vstane – pro neodbytnost, aby nebyl obtěžován, ale chleby mu dá. Dalo by se tedy říci: je
jedno, že se mu nechce, hlavně, že
mu je dá. I když proto, aby měl pokoj; ale dá mu je. Bude po hladu.
Kolikrát si myslíme, že nemáme
vůbec žádné právo Boha o cokoli
prosit - a taky že nemáme, ale prosme. On nám to dá. Ne, aby od nás
měl pokoj, ale abychom my měli
pokoj.
„Neproste Pána Boha tak úpěnlivě,
aby se nestalo, že vás vyslyší“,
říkával nám otec Armbruster ironicky na duchovních cvičeních.
Bůh někdy člověku poskytne to, oč
člověk tak stojí, aby člověk sám
shledal časem, zač že to stojí. Kdyby to nedostal, nepřestal by po tom
toužit. Tak nás Bůh věcí zbavuje
tím, že nám je poskytne. Abychom
potom mohli jít dál, za vyššími cíli.
Tedy necíly. Za bytím. Protože

dnešní čtení končí větou: … „čím
spíše váš Otec z nebe dá Ducha
svatého těm, kdo ho o to prosí.“
Takže se vždycky nakonec dostaneme až ke dveřím, za kterými je
Duch.
Prosíváme o to, aby nás chtěl ten,
který se nám zdá vyvoleným. Stane
se někdy, když máme zdánlivou
kliku, že to tak dopadne. Prosíme
o děti, prosíme o lukrativní zaměstnání, o zahraniční stáž, o stavební
povolení na zakoupené parcele…
Manžel uteče, děti si jdou po svých,
lukrativní zaměstnání nás vyřídí
a v domku na povoleném stavebním místě nás trápí též povolení
nesnesitelní sousedé…
Nakonec přichází poznání, že všechno má rub i líc, jen bytí v Duchu
svatém má jen líc a líc. Že je v něm
dobře. A modlíme-li se poctivě, tak
nás k tomuto poznání naše připravené srdce stejně jednou dovede.
V jednom dílu TV kriminálky je

l 11,1–3
situace, v níž vyšetřovatelka stojí
o vyšetřovatele, který se s ní rozešel. Nadbíhá mu, ale on se nedá. Pak
začne hrdinka vyšetřovat případ.
Práce se jí daří: fakta, argumenty,
důkazy. Vyšetřovatel zírá, jaká je to
šikovná vyšetřovatelka, a tak jí pozve na večeři. Asi by chtěl začít
vztah znovu. Ale ona mu nevěří
a odmítá. Myslí, že jde o soucit. Ale
ne. Volá za ní, že to myslí vážně,
ona však odchází…
Takových drobných i velkých nedorozumění, kdy si nestihneme věci vysvětlit a uvést na pravou míru
nás potkávají desítky. Ale to se Boha
netýká. Což je dobře. Protože jemu
nemusíme vysvětlovat nic. On všecko ví dopředu. On ví, proč se za to
či ono modlíme ve chvíli, kdy my
sami to opravdu upřímně netušíme.
Modleme se za své správné místo
na zemi. Za to naše. Bůh nás k němu nakonec “dopostrká”, na to se
spolehněte.
Marta Silná

Děkujeme, všemohoucí Bože,
za všechno, co jsi z lásky k nám učinil pro nás
vykupitelským dílem Kristovým.
Prosíme, aby tvůj svatý Duch byl vždy s námi,
kdykoliv se modlíme a střežil naši mysl i naše rty.
Jen tak nebudeme prosit o zbytečnosti ani o zlé věci,
ale jen o to, co je nezbytné
k životu časnému i věčnému, o to,
co je dobré a spravedlivé podle tvých měřítek
a co je v souladu s tvou svatou vůlí.
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Ohlédnutí

za návštěvOu...

Pokračování ze str. 1

a směřuje do Bernau a Norimberka,
může být příležitostí k zamyšlení se
každého člověka nad sebou samým.
V tělesné nedostatečnosti způsobené
dlouhým putováním pak člověk může hledat ve svém srdci i ve svých
myšlenkách smysl svého života a jeho naplnění záležitostmi podstatnými, které mají hlubší smysl než lidská
každodennost. Věřím, že i každý
z účastníků cyklopoutě měl prostor na

z našich setKání

své cestě alespoň krátce zapřemýšlet
nad smyslem svého života.
V loňském roce jsme v přímém televizním přenosu z Betlémsklé kaple
a zároveň zde na tomto místě ještě
s bývalým primátorem Frankem zahájili tzv. Tříletí – tříleté připomínání
života a díla M. J. Husa, podepsali
jsme Memoranda o spolupráci s Městem Kostnice i s českými městy sdruženými ve Společenství měst s husitskou tradicí. Zahájili jsme pro-

Před domem česko-německého přátelství

naše recenze
Téhož roku /1453/ v pátek před
Narozením Panny Marie byl sťat
pan Jan ze Smiřic.
Kronika Bartoška z Drahonic
Na sklonku roku 2012 vydal Bohumír Němec – VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství publikaci Jan
Smiřický ze Smiřic. Podtitul „Vzestup a pád zakladatele slavného
rodu“ oznamuje, co chce autor ThDr.
Jakub Jiří Jukl, Th.D čtenáři sdělit.
Dlužno podotknout, že copyright má i
Muzeum Říčany, neboť je uvedeno,
že práce je výsledkem jeho výzkumu.
Českobudějovické nakladatelství vydalo 13. svazek své zdařilé edice
osobností českých a moravských dějin v pevné vazbě s 240 textovými
stranami a řadou barevných i černobílých vyobrazení, mapkami a rodokmeny na slušné polygrafické úrovni.
Mladý sympatický historik je znám
ze svého působení ve společnosti
Civitas Pragensis, která se ve volném
čase svých členů snaží „osvobozovat
historii z mantinelů učebnic“, prožívat historickou každodennost a za cíl
si klade ztvárnění části pražské hotovosti v průběhu husitských válek.
Nikterak tedy nepřekvapuje, že autorův zájem zamířil na muže, který
část života politicky i vojensky spojil s pražským souměstím. O Janu ze
Smiřic se z kronik husitského období mnoho nedozvíme a první podstatný zápis má Vavřinec z Březové,
který k roku 1421 zmiňuje, že mu
Praha svěřila mělnické hejtmanství.
O to je záslužnější badatelovo úsilí
objasnit otázky spojené s rodem a původem nezámožného mladíka z malé východočeské tvrze, který se již
v roce 1415 objevuje v rejstříku
zboží vyšehradského manství vedle
předního králova milce a stoupence
očistného hnutí pana Jana Sádla z Miličína a ze Smilkova na Kostelci.
Mladý Jan od počátku revoluce následoval politickou linii svého ochránce,
a tak se objevuje v řadách umírněné
kališnické nobility spolupracující

VZESTuP

jekt Studenti čtou Husa a s odbornou sochařskou školou v Hořicích
vyhlásili pro studenty soutěž k Husovu výročí. Nejlepší exponát bude
umístěn i zde v Kostnici. Církev československá husitská vydala k zahájení Triénia obsáhlou obrazovou publikaci M. J. Hus v proměnách času a
jeho poselství víry pro dnešek. Věřím,
že za dva roky v tento čas v rámci
telemostu české a německé televize
propojíme živě i účastníky shromáždění v Praze i v Kostnici.
Hus a jeho odkaz žije i nadále.
Mám velikou radost, že štafetu připomínání života a díla kněze a rektora Karlovy univerzity převzal nový pan primátor Ulrich Burchardt.
Dovolte mi i dnes poděkovat paní
dr. Röschové, paní Müllerové, paní
Baderové i paní Passové a nemalou
měrou též panu dr. Kalivodovi a dr.
Rügerdtovi, který dnes zastupuje
město Kostnice na slavnostních bohoslužbách v Betlémské kapli.
ať vám Bůh žehná
a provází vás všechny ve vašich
dnech všedních i svátečních!

Putování za starými věky
Při příležitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu připravila náboženská obec v Kvasicích ve spolupráci s brněnskou
diecézí Putování za starými věky
aneb Staré pověsti české.
V sobotu 29. června proběhla nejprve v kostelíku sv. Jana na Modré
u Velehradu dětská bohoslužba s maňáskovým převyprávěním podobenství o hostině (L 14,15-24). Následovalo putování pro malé i velké
se stanovišti, kde se všichni zúčastnění seznámili s významnými osobnostmi našich pověstí a dějin, se kterými plnili různé úkoly. Všechny děti
i dospělé chválíme za jejich nadšení,

výkon i trpělivost. Zároveň chceme
touto cestou poděkovat našemu br.
faráři Lubomíru Pliskovi, jeho manželce Barboře a sestře Marii Šuterové, která pro stanoviště namalovala
kulisy, čímž povýšila projití naučné
stezky na nádherný estetický zážitek.
Celé putování v nás zanechalo velmi hřejivý a pěkný zážitek. Ukázalo se, že píle a trpělivost růže přináší a v tomto případě to platí na
tisíckrát. Bylo vidět, že všechny přítomné to vzalo za srdce.
Přejeme všem dětem pěkné prázdniny a nechť do nového školního roku
vykročí s velikým úsměvem na tváři.
Za radu starších
Věra Procházková

Literární klub Dialog na cestě
oslavil 10 let trvání

JAN SMiřiCKý ZE SMiřiC
A PáD ZAKlADATElE SlAVNého RoDu

s hlavním městem. Jeho odpor k radikálnímu křídlu umocnila Sádlova
smrt; byl po obvinění ze zrady popraven na Staroměstské radnici, na níž
v té době vládli spojeným pražským
městům Želivského stoupenci. Hejtmanství Smiřického tato událost patrně neohrozila. Autor také vysvětluje, proč tak mladému muži (dosáhl asi
23 let) svěřilo pražské vedení důležitou funkci: důvodem byla podpora
významných přátel, ale i diplomatické schopnosti a vojenské nasazení pro
hlavní město království...
Kališnická šlechta sdružená okolo
Hynka z Kolštejna a Haška z Valdštejna prosazovala své zájmy společně s konzervativními pražskými měšťany a univerzitou, a tak i Jan Smiřický přivítal knížete Zikmunda Korybutoviče, který se stal hlavou pražského svazu. O rostoucí prestiži mladého aristokrata svědčí jeho zvolení
do dvanáctičlenné vladařské rady na
svatohavelském sněmu v roce 1423.
Ovšem při troufalém pokusu Kolštejnových straníků o převrat v Praze
v roce 1427 se zdálo, že Smiřický
ztratí vše, neboť Staroměstští jim připravili krvavou lázeň. Díky Rokycanovi vyvázl alespoň se zdravou kůží,
i když jeho hejtmanství vzalo za své.
Po útěku z vězení vedl se svými stoupenci soukromou válku proti Praze, a
jak už to bývá, nejvíce ji odnesli lidé
na jejich venkovských majetcích. Již
v té době je Jan správcem a vlastně
téměř majitelem Roudnice a některých dalších arcibiskupských statků,
protože na upevňování vztahů s Konrádem z Vechty, který se přidal ke
kalichu v roce 1421, pracoval Smiřický velmi cílevědomě, a tak se po
arcibiskupově úmrtí stal i faktickým
majitelem uprázdněného zboží.
I v polipanském období upevňoval
a rozšiřoval rodové panství a dělal vše
pro společenský vzestup. Vedle „nepostradatelnosti“ při různých zásadních jednáních se zaskvěl i promyšleným sňatkem s Markétou z Michalovic z panského rodu, a tak se dostal do

přízně s jejím bratrancem Václavem generálním převorem českého převorátu rytířů sv. Jana Křtitele.
Pěkně je objasněn postoj Smiřického
k poděbradské straně. Po volbě Jiříka
zemským správcem je Jan členem rady, která má být nápomocna při spravování království do příchodu krále
Ladislava; v něho ovšem vkládali odpůrci Jiřího a mezi nimi i Jan velkou
naději. Zřejmé přecenění své důležitosti a ztráta ostražitosti měla pro
Smiřického tragický následek. Tajný
dopis s informacemi o domácí opozici proti Poděbradovi a varováním
před ním totiž adresoval královu strýci Oldřichu Celskému. Tomu však
vyhovovala spolupráce s Jiříkem,
a tak se místo Ladislavovi dostává do
rukou toho, kterého měl očernit. Na
zasedání rady v Praze 6. září 1453
byl za přítomnosti zemského správce list přečten a jak napsal Enea
Silvio, tak hlasovali všichni pro
usmrcení zrádce, což kat následujícího dne vykonal. Badatel se také
zamýšlí, proč si Smiřický pro věčné spočinutí vybral pražský špitál
křižovníků s červenou hvězdou při
kostele sv. Františka. K tomu drobnou poznámku, jež by mohla objasnění přiblížit. Vesnice Vrbno s hrazeným dvorcem a farním kostelem
Povýšení svatého Kříže i sousední
Hořín pod mělnickým hradem patřily
zčásti vladykům Mléčkům z Vrbna
(byli věrní přátelé Smiřického) a také
špitálníkům, kteří zde též vykonávali
duchovní správu. Od roku 1420 se
navíc v křižovnických farnostech podávalo pod obojí způsobou.
Jakub Jiří Jukl představil Jana ze
Smiřic objektivně - jako člověka své
doby se zápory i klady, což je nutné
ocenit. Mimořádná osobnost husitského období byla historiky dosud
spíše opomíjena. Jak autor v závěru
napsal, tak „nebyl žádným idealistou, své náboženské přesvědčení
však, na rozdíl od řady jiných,
nikdy nezradil“.
Jindřich Kejř

Klub se schází každé úterý v karlínském sboru. Poslední setkání před
prázdninami ovšem bylo trochu jiné než ta ostatní. Protože jsme slavili
a protože jsme měli vzácné hosty. Především prof. Kučeru z Husitské teologické fakulty a prof. Balabána z Evangelické teologické fakulty UK. Kromě jejich
proslovů zde zazněly i projevy vedoucí klubu Olgy Nytrové a karlínského faráře Jiřího Vaníčka. Profesor Kučera hovořil o vztahu já a ty podle Martina Bubera a jeho aplikaci na Boží Trojici. Profesor Balabán zase o tom, jak máme být
poučeni Božím dialogem a jak máme vést dialog se sebou, se světem, s vesmírem.
Náš klub poskytuje možnost setkání začínajícím spisovatelům a básníkům
se zkušenými, ale nejen jim. Scházejí se zde i mnozí, kteří sami nepíší
a jen mají literaturu rádi. (Koho to zajímá a ještě nás nezná, nechť se podívá na webovou stránku dialognaceste.cz) Občas děláme výlety, kdy jezdíme recitovat do jiných sborů apod. Klub se také účastní zařizování různých
celocírkevních akcí – např. tradičních masarykovských setkání v Parlamentu
ČR každý rok v březnu. A provozujeme i další kulturní činnost – např. já dělávám cestovatelské přednášky o exotických zemích. Mnozí členové klubu vydali své básnické sbírky či přispívali do různých almanachů. Klub dříve působil
u Mikuláše na Staroměstském náměstí, ale větší část své existence prožil v karlínském sboru. Tím, že svou činností zasahuje i do sekulárního prostředí, propojuje naši církev ideově s širší společností.
Pavel Benda

Vzpomínka na Husa v Kábulu

Státní svátek a výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa si připomenuli
také čeští vojáci v Afghánistánu působící na mezinárodní základně KAIA
v Kábulu. Bohoslužbu k této příležitosti sloužil vojenský kaplan 7. Úkolového uskupení AČR ISAF a duchovní naší církve kpt. David Tomčík.
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Putovní tábor v hradci

zprávy

Mládežový putovní tábor po Mladoboleslavsku se koná ve čtvrtek
1. srpna. Sraz je v 9 h u Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. (red)

Misijní pouť
Zveme na misijní pouť k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu a k svátku sv. Anny, která se
koná 26. července od 18 h v poutním
kostelíku sv. Anny (Dlouhá Stráň,
Bruntál). Bohoslužbu slova slouží farář naší církve Miloš Košíček a
duchovní Pravoslavné církve Milan
Koplík, který rovněž pronese kázání.
Texty Písma a Otčenáš budou čteny
staroslověnsky a česky.
red

Výstava v Novém Boru

oslava 100. narozenin
Nestává se často, abychom slavili tak významné výročí. Ale stalo se.
V minulém čísle jsme připomněli 101. narozeniny členky náboženské
obce v Holešovicích Marie Kodlové a nyní s radostí oznamujeme, že
také sestra Helena Horáková ze Švermova oslavila krásné jubileum.
Kytice orchidejí, přáníčka a symbolická svíčka ji potěšily.
Ve čtvrtek 13. června jsme s bratrem farářem Phanuelem Oswetem
a sestrou Aničkou Lukavskou jeli gratulovat nejstarší člence naší církve v Kladně. Oslavu její rodina připravila na zahradě, přítomny byly
všechny generace. Počasí nám opravdu přálo. Ochutnali jsme chlebíčky, roládu a připili na zdraví milé sestry. Bratr farář přidal k ostatním
přáním také Boží slovo – požehnání „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ (Nu 6,24-26)
S radostí mohu konstatovat, že sestra vše vnímala. Ve svém požehnaném
věku má dobrou paměť, celkem dobře slyší a jak jsme se dověděli,
dobíjí energii sluněním. Bez brýlí tráví na zahradní lavičce na sluníčku
své dny, pokud počasí dovolí. Jinak je soběstačná, až na úklid a vaření.
Krásná a obdivuhodná je péče její dcery, která se dobře o svou matku
stará; ale i celá rodina má o babičku zájem. Všechny přítomné pozval
bratr farář na bohoslužby a do společenství církve, kam sestra Horáková před lety ráda chodila. Na závěr jsme všichni konstatovali, jak
nám bylo dobře, že se hezky povídalo, ani se nechtělo odejít. I nečekaná setkání bývají požehnaná. Díky Bohu!
Vilma Pokorná

Víkend s Via Facti
Srdečně zveme všechny mladé na víkendovou akci sdružení mládeže Via
Facti s dobytím Sněžky ve dnech 9. 11. srpna. Bude se spát na trutnovské
faře, s sebou je třeba jen spacák
a oblečení na túru. Přihlášky zasílat
Ondřejovi Bezděkovi na e-mail:
Ondrej.Bezdek@seznam.cz.
Více informací na tel: 605 516 205.
Program bude následný:
* 9. srpna
14 h - příjezd do Trutnova a ubytování na zdejší faře
16 h - prohlídka sboru a Trutnova
18 h - večerní modlitby v duchu
Taizé/ křesťanská meditace
19 h - opékání buřtů, volný program
* 10. srpna
9 h - přesun do Pece pod Sněžkou

prO

9.30 h – výstup na Sněžku, po
návratu večeře a volný program
* 11. srpna
10.15 h – bohoslužba
11.30 h – odjezd
Kristýna Mlýnková

Pozvání do Tróje
Zveme na africké léto do Botanické
zahrady v Tróji, která představuje
návštěvníkům africkou kulturu skrze
unikátní výstavu zimbabwských soch
a bohatý doprovodný program.
Otevřen bude africký bazárek s originálním zbožím z nejrůznějších koutů
Afriky.
Denně od 9 do 19 hodin. O víkendech
probíhají hudební a taneční vystoupení a workshopy a tvorba výrobků
s neziskovými organizacemi. (red)

děti a Mládež
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Jana Krajčiříková

Upozorňujeme na vernisáž výstavy
Rudolfa Schiffnera s názvem Okamžiky - Poznání, Moje vyznání v sobotu 10. srpna v 10 hodin. Výstava
v Galerii pod zvonem – kostel svatého Ducha v Novém Boru – potrvá do 20. září a bude přístupná ve
všední dny od 15 do 19 hodin. red

Koncerty u sv. Mikuláše
• 29. 7. - 20 hodin
Mozart
Praga Sinfonieta Orchestra &
Vox Pragae Chorus & Soloists,
Dirigent: M. Němcová
• 30. 7. - 17 hodin
Bach, Händel, Dvořák,
Mendelssohn-Bartholdy
J. Kalfus – varhany,
Y. Škvárová – mezzosoprán
• 31. 7. - 17 hodin
Pachelbel, Bach, Buxtehude,
Franck
J. Prokop – varhany,
M. Laštovka – trubka
• 31. 7. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart, Dvořák
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle
• 1. 8. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart,
Corelli
J. Popelka – varhany,
V. Frank – housle
• 2. 8. - 17 hodin
Bach, Mozart, Franck, Caccini
Canto Corno e Organo,
V. Trojanová – varhany,
R. Kyralová – mezzosoprán,
T. Kyral – lesní roh
• 2. 8. - 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák
Prague String Orchestra,
A. Vondráčková – housle,
V. Vlna – hoboj
• 3. 8. - 17 hodin
Vivaldi, Händel, albinoni,
Pachelbel
B. Rabas – varhany,
M. Kejmar – trubka a křídlovka
• 3. 8. - 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák
Prague String Orchestra,
A. Vondráčková – housle,
V. Vlna – hoboj
• 4. 8. - 17 hodin
Mozart, Händel, Franck,
Beethoven
Prague Mozart Trio,
Š. Bitvík – klarinet,
M. Bydžovský – klarinet,
P. Němeček – fagot,
Y. Škvárová – mezzosoprán
• 4. 8. - 20 hodin
Vivaldi, Schubert, Dvořák,
gershwin
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková – soprán,
M. Laštovka – trubka

z eKuMeny
BíDa ZaBíJí DěTI
Indie drží smutný rekord. Umírá tam nejvíc kojenců v prvních třiceti dnech
po narození – tři sta tisíc. To konstatovala organizace Save the children
(Zachraňte děti). Indie sice od roku 1990 vyvinula značné úsilí
a snížila úmrtnost malých dětí o polovinu. Přesto však ti nejmenší umírají
kvůli kruté bídě, která u mnohých lidí vede k podvýživě.
„lIBErální MuSlIMoVé“ PoŽaDuJí STaVBu KoSTElů
Jako „diskriminující, rasistické, namířené proti lidským právům a náboženské svobodě“ označila Iniciativa liberálních muslimů Rakouska prohlášení saudského ministra spravedlnosti před Evropským parlamentem.
Mohammed Al-Issa vyložil poslancům v Bruselu, že Saudská Arábie
nemůže jakožto „kolébka svatých islámských míst“ dovolit stavbu chrámů
jiných náboženství. Amer Albayati z organizace liberálních muslimů kritizoval skutečnost, že v Saudské Arábii je tím 1,5 milionu křesťanských
migrantů převážně z Filipín bráněno, aby se hlásili ke své víře. Už r. 2012
požádala zmíněná Iniciativa o souhlas ke stavbě křesťanského chrámu
v této zemi, která je ovlivněna přísným výkladem islámského náboženství.
Žádost zatím zůstala bez odpovědi.
Z týdeníku Christ in der Gegenwart přeložil Z.S.
MoSKEVSKý PaTrIarCHáT o PolITIZaCI gEnDEroVé IDEologIE
Představitel moskevského patriarchátu při Radě Evropy vyzval k obraně
tradičních hodnot rodiny. V listě adresovanému parlamentu této instituce
představitel hlavy ruského pravoslaví kritizoval politizaci genderové ideologie. Autoři listu vyčítají politickým činitelům EU, že provádějí „demontáž
tradičních hodnot“ nikoli proto, že by je většina Evropanů odmítala.
Zpronevěřují se tak závazku zastupovat svoje voliče a poddávají se nátlaku
ideologií. Podle mínění moskevského patriarchátu byly na nedávno skončeném zasedání parlamentu přijaty „nevyvážené a radikální dokumenty, které
neberou do úvahy svobodu svědomí lidí, kteří se drží tradičních hodnot“. Týká
se to dokumentů „o zákazu nucené sterilizace a kastrace a také o překonání diskriminace sexuální orientace a sebeidentifikace založené na genderové ideologii.“ Představitelé moskevského patriarchátu přijali s uznáním rezoluci parlamentu Rady Evropy, která odsoudila brutální reakci bezpečnostních složek ve
státech, kde občané masově protestovali proti zákonu o redefinici manželství.
nIZoZEMSKo lEgalIZoValo EuTanaZII Pro nEVyléčITElně nEMoCné DěTI
Lékaři nyní mohou nejen přerušit léčbu novorozenců s předpokládanou velmi
krátkou délkou života, ale dokonce jim i aktivně přivodit smrt podáním myorelaxancií. Proces umírání nevyléčitelně nemocných dětí může být v Nizozemsku
urychlen. Informoval o tom list „Deutsche Ärzteblatt“. Zákon nyní lékařům
umožňuje nejen přerušit léčbu novorozenců s předpokládanou velmi krátkou
délkou života, ale dokonce jim i aktivně přivodit smrt podáním myorelaxancií.
Uvedla to zdravotnická organizace KNMG ve zprávě z 12. června 2013.
Tento postup se podle informací listu Ärzteblatt v Nizozemsku praktikuje již
řadu let. Došlo kvůli tomu ke kontroverzním diskusím právníků a pediatrů.
PETICE Za oDSTranění VýJIMKy ZE ZáKona na oCHranu ŽIVoTa V PolSKu
Polskému Sejmu byla předložena petice nazvaná Stop interrupcím, která poslancům navrhuje odstranění eugenické výjimky ze zákona o ochraně lidského
života. Podle této výjimky je dovolena interrupce například v případě zjištění
Downova syndromu nebo jiných skutečných či domnělých postižení plodu.
Petici s návrhem na novelizaci zákona o ochraně lidského života podepsalo více
než 400 tisíc lidí. Mluvčí petiční komise Dariusz Dzierzawski sdělil s uspokojením, že podpisy sbírali většinou mladí lidé: „Je to naděje, naděje pro Polsko,
naděje na to, že veřejný život bude možno postavit na mravních zásadách a
nikoli na stranických zájmech či osobních zájmech politiků...”
U našich severních sousedů je lidský život zákonem chráněn již od početí jako
v jedné z mála zemí Evropské unie. Zmíněná eugenická výjimka povolující
umělý potrat v případě podezření nějakého postižení dítěte byla zavedena v roce
1997. Polský parlament má tři měsíce na projednání petičního návrhu novelizace.
Res Claritatis

Bratr biskup Tonzar s účastníky Cyklotour Tábor-Kostnice v čele s táborským starostou ing. Jiřím Fišerem.
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