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PASTSK LIST BISKUP

CÍRKVE ESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
„Ne má, nbr tvá vle se sta.“ (L 22,42)
Sestry a brati!
My, biskupové Církve eskoslovenské husitské, k vám chceme promluvit
v tuto chvíli, v dob, kdy se pipravujeme k volb patriarchy.
Chceme vás, nae bratry a nae sestry, poádat o modlitby. My vichni si
dnes pipomínejme pedevím Kristova slova na Olivetské hoe: „Ne má,
ale tvá vle se sta.“
Prosme Pána, aby dal své církvi Ducha svatého a psobil v ní svou vlí.
Prosme Boha Otce, aby odal z naich srdcí ve ostré a zlé, malomyslné,
sobecké a nevraivé. Vnujme nyní vekerou svou sílu modlitbám, tak aby
se projevila Boí vle.
Vichni nyní následujme Krista a modleme se za sebe navzájem, za církev
i cel Boí lid. Jako sluebníci Pán chceme v biskupském sboru usilovat
o jednotu a pevnost Církve eskoslovenské husitské.
Víme, e pípadné názorové rozdíly len církve jet neznamenají rozdílnou víru, ale jen a pouze pítomnost demokratické diskuse v církvi.
V duchu husitské touhy po Pravd se spolu s vámi odevzdáváme do
Boích rukou, vyproujeme vem Kristv pokoj a modlíme se za kadého
jednoho z vás.
Jeden jest Bh, jedna je víra, jeden je Pán, jedno je Evangelium. V této nadji je jednotná i Církev eskoslovenská husitská.
ehnáme vám ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Biskupsk sbor CSH
Juraj Dovala, biskup brnnsk
Rudolf Göbel, biskup olomouck
Jan Hradil, biskup bratislavsk
Pavel Pechanec, biskup královéhradeck
Filip tojdl, biskup plzesk
David Tonzar, biskup prask
Tomá Butta, patriarcha
Dne 28. srpna L. P. 2013

MLADÍ

NA

Dne 5. záí se v Husov sboru v Praze 10-Vrovicích konala generální synoda duchovních, které se zúastnilo 245 duchovních, kazatel a pastoraních asistent z naí církve. Pi této píleitosti podkoval bratr patriarcha Tomá Butta nkolika osobnostem za pínos v rámci Cyrilometodjského roku a Husovského triennia.
Zaznl zde rovn referát ThDr. Petra andery o teologickch kritériích volitelnosti do funkce patriarchy, jak
je specifikuje naukov vbor, zpráva o prbhu volebního ízení na tuto funkci a také ada podntnch píspvk v následné diskusi. Podrobnjí informace o setkání pineseme v dalím ísle eského zápasu.

Anketa
V minulém ísle eského zápasu jsme se zeptali nkterch z kandidát, na co by se ml budoucí patriarcha
soustedit v následujícím funkním období. Dalí z kandidát nám na stejn dotaz odpovdli v tomto ísle.
Svtlue Koíková,
faráka, Brno-Tuany

SNCE

Píjemné letní poasí, pátelská atmosféra a dobré ubytování na trutnovské
fae. Tak by se dalo snadno shrnout krátké víkendové setkání nkolika mladch len naí církve v Trutnov mezi 9. a 11. srpnem. Úastníci z královéhradecké, plzeské a praské diecéze byli pedem obeznámeni s hlavním
cílem spoleného setkání - zdoláním nejvyího vrcholu R. Samotn
sobotní vstup k vrcholu nebyl nijak zvlá náron, navíc díky dobré viditelnosti poskytoval krásn vhled do irokého okolí. Sestup pinesl také
dnes vskutku jedinen pohled na Snku bez lanovky, nebo stará lanovka je ji odstranna a nová jet nestojí. Cel den zakonilo milé veerní
posezení v zahrad fary. Nedlní ráno zpestila krátká procházka historickm centrem msta, následovala bohosluba v trutnovském sboru a postupn odjezd vech zúastnnch. Celá víkendová akce by se dala spatovat jako odraz zájmu mladch len církve o spolené setkávání na celocírkevní úrovni, kterého je rozhodn stále zapotebí.
Rostislav Horek

Dkuji za úast v této anket.
Poloila jsem tuto otázku nkolika
aktivním lenm naí církve a tady
je vsledek:  Na vedení Duchem
svatm, chození s Bohem ve stínu
a svtle Kristova kíe.  Na pastoraci uvnit církve. Je dleité nejen
se nechat pozvat, ale aktivn vyhledávat píleitosti k setkání a ve ví
skromnosti jako „otevené ucho“
putovat po církvi. Navtvovat ivá
spoleenství, na základ svch zkueností povzbuzovat, inspirovat,
sdílet radost i bolest, aby se dál
a s vtí chutí a odvahou konalo to, co
se koná. K pínosu naí církve patí
poznání, e Boha není teba dokazovat zázraky, e k nám pichází sám
ve vedních situacích, v nedokonalch, hínch lidech tam, kde jsou
dva nebo ti v Kristov jménu.  Na
objevování vících ochotnch, schopnch a dary Ducha svatého obdarovanch (zvlá mladch) lidí, na jejich dalí formování a zapojování do

program a rozhodování v církvi; je
teba dát jim dvru a otevít prostor
pro experimenty víry, aby se v církvi
necítili jako „páté kolo u vozu“.  Je
teba informovan sledovat spoleenské a politické dní a vyjadovat
se k vcem z biblického a etického
hlediska; jde napíklad o dní v oblasti ekologie, rasového násilí, utrpení kesan ve svt apod.  V naí
neosocialistické spolenosti s kapitalistickou tváí jsou vící a církev
povaováni za erné ovce; tit naí práce je tedy v píklonu k jednotlivcm a malm skupinám. Pesto se
nejvyí pedstavitel církve musí aktivn snait o pozitivní obraz církve
na veejnosti prezentací pínosu církve v médiích a na sociálních sítích,
podporou spolupráce s necírkevními
organizacemi (koly, nemocnice, neziskovky atd.) a svmi aktuálními
biblickmi projevy.  Na to, aby zstal pevn, nesmlouvav vi zlu, pokorn, odpoutjící a uící se, kdy se
„kolem stahují nepátelé“, i v dob,
kdy se daí.

innost, na kterou dnes zcela zapomínáme. Vchova mládee.
Nesmíme se domnívat, e pechodem do projevu formy víry ímskokatolické církve nco zachráníme.
Mli jsme specifickou zbonost –
jist trochu liberální, ale vlastní. Bezpochyby je zapotebí vnést vnitní
pracovní ád na fary. Ne zboné nicnedlání. Druhm bodem nutné
sebereflexe je oprava rozhodnutí
ústední rady v echách, e kadá
diecéze dostane peníze z restituce
a bude s nimi hospodait. Klí k rozdlení penz je za prvé diletantsk

Jan Hradil,
bratislavsk biskup
Vstupujeme do zcela nového období a nové situace. O naí eské spolenosti se íká, e je siln ateistická. Ale zcela urit jde o omyl.
Nae spolenost není siln ateistická, ale reaguje na nedostatky oficiálních církví. Djinná selhání. Nae
církev se musí vrátit k pvodní
form práce a tou pvodní formou
práce byla bezpochyby i kulturní

a vytvoí v církvi atomizaci církevního vedení na diecéze bohaté a chudé.
Diecézn vedené peníze mohou bt
prohospodaeny a církev v rznch
diecézích nebude mít na platy, ale ani
na provoz. Co tedy íct? Církev musí
obnovit vnitní ád jak ve vcech duchovních, tak ve vcech církevnsprávních. Patriarcha není nic vluného, ale je to pouze jeden z ostatních s neskutenou zodpovdností.
Pokraování na str. 3
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MASARYK INSPIRACÍ K NOVÉMU KOLNÍHO ROKU
Proslov presidenta
Tomáe Gariggua Masaryka
ke kolní mládei (1928)

Sedm hích lidského ivota:
Hích
Hích
Hích
Hích
Hích
Hích
Hích

první: blahobyt bez práce
druh: poitek bez svdomí
tetí: vchova bez charakteru
tvrt: hospodáství bez morálky
pát: vda bez lidskosti
est: vyznání víry bez obti
sedm: politika bez zásad
Mahátma Gándhí

Z kazatelského plánu

XVII. nedle po svatém Duchu
Vysly, Hospodine, modlitbu tch, kdo tebe prosí, a poznají vichni na celé
zemi, e ty jsi Hospodin, vn Bh.
SÍRACHOVEC 36,16.17
První tení: Exodus 32,1.7–14
Tuby pro dobu po Duchu svatém (V):
2. Aby upevoval nai vli a pivedl nás k vítzství nad naimi lidskmi slabostmi, modleme se k Hospodinu.
3. Aby nám dal sílu vzdát se veho, co nám brání Krista následovat a jeho zákon
zachovávat, modleme se k Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, dej, abychom se nedreli falench jistot, které nám
nabízí tento svt, nbr ve vem spoléhali na evangelium tvého Syna! Osvi
nás, Boe, svm svatm Duchem, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána.
Amen.
Druhé tení: 1. Timoteovi 1,12–17
Evangelium: Luká 15,1–10
Ver k obtování: alm 138,3
Ver k poehnání: 2. Korintskm 5,19
Modlitba k poehnání:
Panovníku Hospodine, posíleni tvmi svatmi dary ti vzdáváme chválu a vzváme tvé milosrdenství, abys nás podle svého zaslíbení pivedl do chrámu ivota vného! Ve jménu Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 32, 61, 92, 173, 189, 190, 195

Vítejte! Zahájil jsem desítileté oslavy republiky s legionái a te jste
vy, dti, druzí v ad oslavovatel.
Promluvme si tedy váné slovíko.
Peju vám, jak jsem to slchal od
malika, zdraví a Boí poehnání.
Abyste byly a zstaly dlouho zdravé, musíte se o to piinit; a není to
nic tkého: peujte o istotu svého
tla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se, plavte, pohybujte se
ile na erstvém vzduchu a dejte se
ohívat sluníkem. Vtrejte si svtnici a byt.
V jídle bute stídmé, vystíhejte
se veho mlsání a nepijte ádnch
nápoj alkoholickch. Hrajte si vesele, ale kdy se uíte, kdy pracujete, ute se a pracujte ván.
Nevyhbejte se práci, i kdy jste na
kolách; já sám jsem vdn za to,
e jsem byl na emesle. Jen prací se
lovk stává praktickm. Sokolujte
a cvite tlo hrami a rozumnm
sportem.
Pemlejte, kdy dorstáte, o tom,
co chcete bti. A budete dlníkem,
a rolníkem, a emeslníkem, a uitelem, a technikem, a umlcem
nebo spisovatelem, zkrátka – a bu-

dete ímkoliv, vdycky bute pilnmi a poctivmi pracovníky. Vichni
jsme povoláni k práci, kad na
svém míst a podle svch vloh.
Spolenost musí mít pracovníky
rozmanité, práce musí bti úeln
rozdlená a uspoádaná, ale vichni, kdo poctiv pracujeme, jsme si
v práci rovni – dobr dlník není
mén hodn ne dobr president.
Slyeli jste jist o netstí na Poíí. Tam nebylo té poctivé práce,
a u je vinen ten neb onen. Poctivá
práce iví lidi, poctivou prací ivíme se jeden kad a ivíme své
bliní. Kdy svého bliního máme
milovat, jak se nám to správn pikazuje od dtství, to jej musíme
milovat prací, ne holmi slovy.
ivot bez obtí není ivotem pknm.
Milé dti! Dorostete brzy - as letí
- a budete otcové a matky; proto se
ke svm rodim chovejte tak, jak
si budete pát, aby se vae dti chovaly k vám. Ve vem svém jednání
se drte pravidla, abyste se chovaly
ke vem lidem tak, jak si pejete a
budete pát, aby se tito lidé chovali
k vám.
Zanedlouho zákony republiky povolají vás ke slub veejné; budete vojáky, budete v obcích obecními starími, budete poslanci.

V kadém postavení konejte svou
obanskou povinnost. Milujte republiku, která vám svm demokratickm zízením zabezpeuje svobodu, milujte svou zemi, svj národ
a jazyk. Musíte ít v pátelské
shod se vemi obany, a se rzníte povoláním, a jazykem, a náboenstvím. Jsme si rovni, musíme
vichni bt stejn svobodní, nesmíme nikoho v niem znásilovat.
A vy dti praské, a pijdete do
veejného ivota, dbejte toho, aby
Praha byla skuten nás vech
matikou, aby byla mstem mst.
Snad tu pede mnou mezi vámi
stojí budoucí president republiky.
A to ty mil budoucí presidente —
bude muset vem spoluobanm
a celému svtu bez bázn hledt do
oí, nebo bude poctiv provádt
nae vysoké ideály, ideály naich
djin. Za ticet, za tyicet let, ty,
budoucí presidente, bude z tohoto
místa mluvit k dtem a k mládei.
ekni jim pak: Ped lety slíbili
jsme si zde s prvním presidentem,
e vichni budeme vdycky a za
vech okolností se ídit píkazem
naich pedk, jej teme tam na té
vlajce na hrad: Pravda vítzí!
Slyíte, jak je ivá, jak se vlní
a mluví – stete ji a pedejte neposkvrnnou pítím pokolením!

Nad Písmem

O ZTRACENÉ OVCI
Hích má tisíce podob, ale vdy je to
jen dalí variace na téma prvotního
híchu. lovk stále neví na velikost Boího daru a stále hledá tstí
jinde. Izrael na cest poutí také zaváhal a chtl bt jako jiné národy - chtl
mít viditelné bostvo, aby si jeho pítomnost mohl ovit. To byl velk
hích nevíry v Hospodina.
Odputní má také tisíce variací na
téma vrnosti Hospodina k Izraeli. On
si v praotcích tento národ zamiloval
a stále ve své lásce vytrvává, zcela
vrn penáí tuto lásku na nová pokolení, nakonec i na nov Izrael Boí
– na církev. A kdo k tomu lidu patí
(nebo patit me), ten se setkává
s Boím odputním – tedy s jednou
z mnoha podob vrnosti Boí lásky.
Pravda, my dnes Boha chápeme spí
jako rovnocenného partnera nebo jako dleitého „zamstnance“, kter je
povinen starat se o nae tstí. Ale tak
tomu není! Bh je suverénním dárcem ivota a na tento dar – ivot –
lovk híchem ztrácí nárok.
Smí tedy Bh híníka zniit? Nebo
mu dá ivot, i kdy jej lovk híchem jakoby zahodil? ekl proto
podobenství - O ztracené ovci.
Judsko, to byla zem past a vlny.
Suchá a kamenitá krajina se po podzimních detích zazelenala, a tak bylo
moné vyvést stáda na pastvu. Zcela
bn byl tedy obrázek paste a jeho
stáda. Lehce se mohlo stát, e nkterá
z oveek se zdrela a oddlila se od
stáda. Nejprve se jí nevedlo patn,
nala si dobrou trávu, ale její putování o samot bylo stále namáhavjí
a s blíícím se veerem i nebezpenjí. A zde se projeví obtavost, pée
a láska dobrého paste!
Má velké stádo (pvodn 100 ovcí),
a tak je a udivující, e nechá 99 ove-

EX 32,1.7-14; 1. TIM 1,12-17; L 15,1-10
ek kvli jedné a jde a hledá ji. Na
druhé stran chybí-li jen jedna do sta,
je jasné, e chybí jen málo k úplnosti,
a ta je pro paste v tuto chvíli dosaitelná. Tak jde a hledá ztracenou
ovci. Kdy ji nalezne, vezme ji na
ramena a nese zpt ke stádu.
Ano, jsou ovce, které zstávají ve
stádu u paste a jsou ovce, které odbíhají, bloudí a jsou ztracené. A stejn
tak i lidé – nkteí Boha, svého paste opoutjí. Pravda, Boí láska
vi zbloudilému není mení, naopak. Boí milost a láska je pro
vechny, kdo se vrátí.
Jaké byly první dv vty dneního
evangeijního tení? „Do Jeíovy
blízkosti picházeli samí celníci
a híníci, aby ho slyeli. Farizeové
a zákoníci mezi sebou reptali: „On
pijímá híníky a jí s nimi!“ Jeí
tedy povdl podobenství reptajícím farizem, zatvrzelm „spravedlivm“. To kvli nim je vyprávn cel seriál podobenství. Je to
vzva poslucham tehdy i dnes.
Híníci, ti ji proívali svoji radost
ze spoleenství s Jeíem, u se „vrá-

tili dom“, ji nepotebovali slyet
obrazné vyprávní, oni ji zakoueli
realitu!
Ale co my – také se radujeme? Kdy
past pijde s ovekou dom, s radostí svolá pátele a sousedy a vybízí je,
aby se s ním radovali.
„Pravím vám, e tak bude radost
v nebi z jednoho kajícího híníka
vtí, ne z devadesáti devíti, kteí
nepotebují pokání.“
Ve Starém zákon je ovce obrazem
Boí pée a Jeí Kristus je ten
Past, skrze kterého Bh projevuje
svoji lásku a péi nám.
Zbloudilá oveka je opravdu ztracená
– sama by ke stádu cestu nenala
a zahynula by. Oveka je tedy obrazem vícího kesana – i ten sám,
oputn nic neznamená.
Nepipadáme si jako ztracená oveka? Zatoulaná, bezbranná, ekající na
svého zachránce-paste, lovka,
kterého dvrn známe.
Ano, my ekáme, ale kdy pichází,
nemáme odvahu ozvat se, dát o sob
vdt, zavolat: MJ PANE, TADY
JSEM!
Olga Líbalová

Dkujeme, nebesk Ote,
e jsi nás nenechal sob samotnm, abychom bloudili,
ale poslal nám na pomoc
nejlepího Paste a dárce vného ivota.
Ké tvj svat Duch posiluje jistotu víry,
e nám pro Pána Jeíe, tvého Beránka,
kter snímá híchy svta,
chce odpustit nae zpronevry
a pijmout nás na milost,
aby nás u nic nevytrhlo ze tvé mocné a laskavé ruky.
Rozmnouj v tomto svt ady tch,
kdo uvili vJeíe Krista a tí se zjeho spásy.
Ve nás i nadále pravou cestou a tam,
kde se vrní na vky radují ve tvé blízkosti.
Amen.
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Anketa

Z DOPIS NAICH TENÁ

Pokraování ze str. 1

Jan Kozler,
hlavní kaplan Armády R
Otázka, na co „by se ml“ soustedit je pro moudejí. Na co se vak
„bude muset“ soustedit, je nepochybn jasné úpln kadému.

Spolen s biskupy, pípadn dalími povolanmi k zodpovdnosti za
existenci církve na svt, najít zpsob, jakm me tato církev peít
v dramaticky novch pomrech, které
práv nadcházejí. Dalí léta státní
ochrany ped bankrotem jsou druhem
milosti, nicmén u te je nutné jasn
urit a nastoupit cestu k existenci.
Filip tojdl,
plzesk biskup
V zásad se jedná o sedm bod,
které bych rád pedal snmu jako
jakousi vizi, kterou je samozejm
mono upravit a specifikovat:
1) Usmiování a hledání cesty
k jednot církve 2) Podpora hnutí
duchovní obnovy církve 3) Svolání
a ukonení VIII. ádného snmu
CSH (zmna ústavy, zvolení a efektivizace novch snmovních vbo-

r, podpora zvolení generálního
tajemníka snmu, úzká spolupráce
patriarchy a snmovních vbor)
4) Aktivní podpora zmny ád
a ústavy a práce na jejich zjednoduení (reflektovat situaci po pijetí
zákona o majetkovém narovnání)
5) Pravidelná a astá bohosluebná
innost v jednom kostele spolu
s dalími biskupy (napíklad 6x
ron) 6) Nabízet a podporovat velké vize (v ádném pípad církev
nezmenovat, ale naopak pracovat
na posilování její vitality, zamyslet
se napíklad nad vznikem dalích
dvou diecézí tak, aby mly kraje
R v naí církvi relevantní partnery) 7) Trpliv a asto nabízet prostor k dialogu se vemi leny i píznivci církve.
David Frdl,
fará, Praha-Vrovice
Protoe si v následujícím funkním
období opt zvolíme do úadu patriarchy mue, ml by sedm let pemlet o tom, jak me bt jeho
osobní vklad k tomu, aby ho napít v této funkci vystídala ena.
S tím souvisí celkové pehodnocení
vznamu tohoto církevního úadu.

eskoslovensk patriarchát tak, jak
ho zamleli nai církevní otcové,
je pozstatkem modernistického
eklesiologického modelu, ve kterém ml bt tento patriarcha jakmsi svébytnm opozitem ímského
pontifika na území nového státního
útvaru. Nic z toho dnes u neplatí,
a aby církev zstala vrna odkazu
otc zakladatel, mla by se stejn
smle a odván jako oni vydávat
novmi, neotelmi cestami navzdory úsudkm typu „to tady nikdy
nebylo...“ Moná práv proto, e „to
tu nikdy nebylo“, je zapotebí, aby to
konen pilo. Byl bych nerad, kdyby diskuse o en ve funkci vedoucí
pedstavitelky církve skonila jako

zbonosti. Z poátku se domníval, e
vhodnm tipem pro novou republiku
bude pravoslaví, kam hned v ervenci 1920 vstoupil. Dalí vvoj náboenskch zápas jej vak nelákal, a
tak po konsolidaci poáteního hledání tváe CS na snmu 1924
znovu zaíná velmi aktivn spolupracovat s Karlem Farskm a s celou
rodinou pestupuje do Církve eskoslovenské. Definitivn se tak setkávají dv osobnosti, které si dobe
rozumjí a spolen se snaí nové
podob církve dát spolehlivé vyznavaské koeny i cíl.
U brzy po smrti Karla Farského se
vak zaínají hromadit problémy.
Ková sice dokáe rozebhnout bohosloveck seminá, vybudovat jeho
knihovnu vetn nové specielní Náboenské revue a motivovat studenty
k uritému zpsobu mylení a studia,
ale zane mít problémy v okolí ústední rady, a je na uritou dobu úpln vytlaen. Vrací se tedy zpt pln
do slueb ministerstva, kde u je
dlouho oekáván a nkolik let z této
pozice sleduje vvoj v církvi.
Ková sleduje snahy lidí, kterm jde
o posílení a oistu Církve eskoslovenské a pomáhá zaloením a odbornou podporou Spolenosti dr. Karla
Farského jako alternativního studijního celku církve. Pokusy o Vysokou
kolu bohovdnou v plné reii CS
toti mezitím selhaly (snad od samého poátku byly odsouzeny ke krachu) a dochází k pehodnocení po-

Se zájmem jsem si peetl povídání
sestry Jany ilerové pod názvem
„Chceme vdt“! Dotká se i mne,
protoe jsem lenem „chybující“ volební komise. Kuloárové ei mne nikdy nezajímaly. Píli pipomínají
informace, je vyuívá snad bulvár,
ale církev by jich mohla bt uetena.
Domnnky a spekulace nejsou hodny
jména naí církve. Ani mne jako laika
neuráí, e kní budou mít nkteré
informace dív ne já. Na tom mi vbec nezáleí.
„Vichni pece víme, e krom zákoník a farize Jeí nikdy nikoho nevyluoval ze svého obecenství,“ íká
sestra ilerová. Tady pece nikdo nikoho nevyluuje a pokud mají rozvedení, popípad udavai smlost pes
svoje ivotní selhání ucházet se
o funkce, tak je mm svobodnm právem je nevolit. Z obecenství církve je
pece nikdo nevyluuje. Chyb se podle mého názoru nedopustila volební

komise, ale vedení církve, které nestanovilo jasná a srozumitelná kritéria pro volbu patriarchy. Doufám, e
si sestra bvalá biskupka nelibuje
v konspiraních teoriích, jak dokládá
svmi slovy o jakési komisi, která
„tajnosnubn“ smká celkem církve.
Nerozumím tomu, e by 10 lidí v komisi mohlo smkat církví, ke které se
hlásí asi 40 000 lidí. Jestli má sestra
Jana tento pocit, vyjaduje tím zárove svoje nevalné mínní o naí církvi. Sestro Jano, mám vás rád, ale
mla byste zváit, jestli nkoho nálepkovat a osoovat je ta nejvhodnjí forma protestu.
Na závr mi dovolte, abych za nás
laiky ekl jen to, e si pejeme poehnanou a obnovenou církev v Duchu
svatém, a nikoliv v pomluvách a arvátkách, pi kterch vícím krvácí
srdce. Bh nás vechny ochrauj.
Miroslav Felcman,
Mirovice

Bume stále bdlí
vdy u konstatování „pece si nezvolíme matriarchu“. Nejde mi o název,
slupku, kterou genderov pelakujeme, abychom ji mohli aplikovat na
kterékoliv pohlaví, nbr o seriózní
promlení rznch eklesiologickch variant, které chatrnou bárku
naí církve bezpen povedou rozbouenmi vlnami tetího tisíciletí.
Budoucímu patriarchovi k tomu peji
krom bohatství charismat i pevné
nervy. Obojí bude potebovat.
Za odpovdi velice dkujeme

PATRIARCHA FRANTIEK KOVÁ
Jednadvacátého záí uplyne 125 let
od narození jedné z nejvtích
osobností, která prakticky cel ivot vnovala snaze o pochopení a
piblíení Jeíova odkazu naemu
národu. Frantiek Ková bhem nj
sbíral uznání i astá nepochopení.
Po nároném rozhodování maturant
zakotví v praském seminái, kde
tehdejí editel dr. Korda rozpoznává jeho talent a svuje jej profesoru
novozákonní vdy J. L. Skorovi.
Zde se setkává i s dalím jeho adjunktem – Karlem Farskm a vzniká jejich porozumní po cel ivot. Zápas
o poctivost víry vede nadeného
novoknze k dalímu studiu a postupn k doktorátm z teologie a filosofie. Jako naden reformista vak
v ervnu 1919 nastupuje do slueb
ministerstva kolství, kde ministr
Habrman rád vyuívá vzdlání
a zkueností kní, kteí odcházejí
z ímskokatolické církve, pro slubu
novému státu.
Nepekvapí tedy, e Frantiek Ková
je rychle jmenován suplentem katedry biblického studia státem zakládané Katolické bohoslovecké fakulty
v Bratislav. Tato vstícná snaha nové republiky vak nenachází pochopení ve Vatikánu, kter projekt svou
aktivní neúastí velice rychle potopí.
Dalí tyi roky dr. Ková pednáí
souasn se svou referentskou ministerskou prací také jako soukrom
docent na Karlov universit a hledá
církev, ve které najde odezvu své

Reakce na lánek „Chceme vdt“

stoje ústední rady k situaci. Tehdy
dne 3. 4. 1935 dochází k iroké dohod mezi „opozicí“ a patriarchou a následující období lze pokládat za zlaté
asy církve. Pestávají malicherné
osobní ptky a nastupují kvalifikovaní referenti. Je pln rehabilitována
práce s mládeí; sociální práce vedená opravdovmi osobnostmi – paní
patriarchovou a tajemnicí Bertou
Bílkovou – aktivn petváí pojetí
sociální pée. Náboenská revue, kterou F. Ková „vydupal“ v roce 1927
a pak po nkolik rok musel její vedení pedat jinm, se stává vyhledávanm a uznávanm odbornm pramenem. Vytváí se systematick proud
pomcek a informací, kter proudí do
obcí a pomáhá jim. Hospodáská situace, která balancovala na pokraji
katastrofy, je postupn normalizována a dluhy váznoucí na stavbách
sbor jsou postupn sanovány, tebae stát slíbené píspvky nedodal
a omezil. Církev aktivn pracuje na
svém pvodním poadavku – svobodná církev ve svobodném stát.
Politické dusno v závru ticátch
let koní bouí svtové války a podvazováním vech inností. Patriarcha Procházka i doktor Ková u
nevzpomínají pedchozích problém a spolen eí novou situaci.
Kdy patriarcha Procházka v roce
1942 umírá, odchází lovk, kter
velice lituje, e se nechal od jinch
vetvat do spor s Kováem a zbyPokraování na str. 4

2. Korintskm 11,14:
„A není divu, vdy sám Satan
se vydává za andla svtla.“
V Z íslo 34 tohoto roku jsme byli
pozváni na pednáku o ajurvédské
medicín, kterou poádá spolenost
s názvem Maitrea. Piznám se, e m
mrzí, jaké vlivy se dostávají do církve, která se (vím, e jet právem)
cítí bt souástí obecné Církve Jeíe
Krista. Pro vak toto mé pohorení?
Ajurvédská, neboli také tradiní indická medicína, vychází neoddliteln z hinduistického a pozdji ásten i z buddhistického pohledu na svt,
kter je v mnoha aspektech nesluiteln s uením naeho Pána. Jeí
zcela jasn ekl, e On je ta Cesta,
Pravda i ivot a nikdo nepichází
k Otci ne skrze Nj (J 14,6).
Hinduismus tedy chápu jako scestné

náboenství a vyznavae tohoto náboenství povauji, podobn jako napíklad v islámu muslimy, za lidi, kterm je teba poukazovat na skutené
Svtlo svta. e jsou tato slova píli
tvrdá, nekompromisní i snad netolerantní a nadutá? To je pouze povrchní
dojem. Jeliko miluji jak hinduisty,
tak muslimy, tak ty, kterm se dnes
zdají bt podobné nabídky v církvi
zcela normální a v poádku, íkám
Pravdu, kterou zjevuje Slovo Boí.
Pravdu, která se me pi povrchnjím nazírání jevit teba i fundamentalisticky, ale kterou je pro její hlubí pochopení nutné Církvi neustále
pipomínat, aby pod dnes tak osvícenm tolerantním duchovním svtáctvím nevybledla jako pouhá vzpomínka na minulost. Z lásky ke Kristu
a z lásky k lidem.
Ale Toman

Zdraví zBoí lékárny
Pokraování z ísla 35

imbaba obecná
Kopretina imbaba (Chrysanthemum parthenium)
Po celá staletí znali bylinái léivé vlastnosti této starodávné, hemánku
podobné byliny. V dávné minulosti byla pouívána proti horece, pi potíích
pi porodu a proti malárii. Nejvtí vznam vak rostlina získala pi léb
bolestí hlavy. Ji v 17. století tvrdil v Anglii John Parkinson, e imbaba je
,,velmi úinná na bolesti hlavy nejrznjího pvodu‘‘. Také v naich zemích
se na bylinnch zahradách pstovala a dodnes ji meme nalézt divoce rostoucí na návsích, rumitích a neobdlávanch pozemcích. Pouívá se pedevím erstv list nebo tinktura. Z mch zkuenosti je vak úinnjí erstv list
v denní dávce ti - pt lístk nadrobno nakrájench a danch mezi dva krajíky chleba teba s máslem. imbaba je bylina, u které musíme bt opatrní!
Nemli by ji uívat thotné a kojící eny, dti, osoby s poruchami srálivosti
krve, uívající vitamín E a ti, kteí jsou náchylní na afty. Rovn by ji nemli uívat osoby se aludeními a dvanácterníkovmi vedy a gastritidou. Nejastji me zpsobit práv bolesti bicha, kdy je teba sníit dávku i bylinu
úpln vysadit. Pes tyto neádoucí vedlejí úinky potvrdily vzkumy ve Velké
Británii ze 70. let, e asi u 70 % pacient trpících na migrény dolo ke zlepení i zabránní záchvatm migrény. Je vak teba íci, e imbaba migrény
neléí. Úinné látky brzdí vyplavování neurotransmiteru serotoninu, a tím
blokují látkovou vmnu látek penáejících vzruchy bolesti a zántu. Pokud
imbabu vysadíme, migrény se po ase objeví zase. Chtl bych se s vámi podlit o jeden mj záitek s imbabou. Ped asem m navtívil kamarád. V druném hovoru jsme zapomnli na as a najednou byl pozdní veer. Náhle dostal
záchvat migrény. Musel jet t veer absolvovat cestu autem z Olomouce do
Kutné Hory. Ml jsem o nj strach a zrazoval jej od cesty. Kdy se mi to nepodailo, dal jsem mu alespo pár lístek imbaby mezi chleby. Asi za hodinu
mi volal, e u nho dolo k zvlátnímu stavu, kter popisoval jako ,,cvrnknutí
do hlavy‘‘ a migréna byla ta tam. Dojel bezpen. Od té doby je imbaba souástí jeho léby migrény.
Zdenek Pokorn
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Z EKUMENY

ZPRÁVY
Snm k volb patriarchy

Nabídka pronájmu

Oznamujeme, e volební zasedání
snmu Církve eskoslovenské husitské k volb patriarchy se koná
21. záí od 9 hodin v Husov sboru
v Praze 6–Dejvicích, Wuchterlova 5.
Poad jednání:
• 7.30 - 9 hodin:Prezence úastník volebního snmu
• 9 - 10.30 hodin:Bohosluby
• 10.30 -11 hodin:Pestávka
• od 11 hodin: Jednání volebního
snmu
- slib snmovník, ustavení snmu
k volb patriarchy, zvolení orgán
snmu, schválení jednacího ádu
- právní pouení o postupu pi jednání snmu
- volební jednání snmu podle jednacího ádu
- vyhláení vsledk volby a zakonení volebního snmu
red

Pronajmu pokoj v rodinném dom
v Brn-Masarykov tvrti.
Tel.: 777 064 102, e-mail:
papirovalady@seznam.cz.
red

Vzpomínka na bratra
Milana Salajku
Praská diecéze CSH i celá církev si 6. 9. 2013 pipomnla nedoité 85. narozeniny bratra profesora Milana Salajky, knze, dlouholetého dkana Husovy fakulty, a pedagoga Husova institutu, ekumenika, redaktora Náboenské revue
a naeho bratra ve slub, uitele
a spolupracovníka v diecézní rad.
est jeho památce!
Za praskou diecézi CSH
David Tonzar, biskup

Knské svcení
„Ale ti, kdo skládají nadji v Hospodina, nabvají nové síly.“
(Iz 40,31a)
Srden vás zveme na knské svcení Jany Skoepové, DiS, v nedli
l5. 9. v 9.30 hodin ve Sboru Církve
eskoslovenské husitské v Píbrami
na Bezovch Horách.
Svtitel: Doc. ThDr. David Tonzar,
Th.D., prask biskup, spolu s dalími spolusvtiteli.
red

Program divadla Mana
• 19. 9. v 19 hodin „Úvod do
netstí“ – kultovní kniha amerického psychologa rakouského pvodu Paula Watzlawicka, pevedená
do divadelní ei, ukáe, v kolika
disciplínách aspirujete na neastníka a jak se v nich zdokonalit.
• 22. 9. v 17 hodin „Kde pespávají
pohádky“ – nejen o dvou divadelních maskách, které bvají nad
vchodem do divadla a divedleních
kulisách. Inscenaci uvádí Inner
Winner Drama. Více na:
www.centrummana.cz.
red

Setkání v Sudomi
Církev eskoslovenská husitská
spolen s obcí ejetice a s Armádou eské republiky, zastoupenou
25. protiletadlovou raketovou brigádou Strakonice, vás zvou k setkání pi
píleitosti 589. vroí smrti Jana iky z Trocnova u Památníku Jana iky v Sudomi v sobotu 5. íjna od
14.30 hodin.
red

Pozvání do Hradce Králové
V úter 17. záí v 19 hodin ve Sboru
knze Ambroe v Hradci Králové
slavnostn uvede bratr patriarcha
ThDr. Tomá Butta dalích pt
zvon královéhradecké koncertní
zvonohry. Zvony nesou jména: Jan
Milí z Kromíe, Vojtch Rakv
z Jeova, Konrád Waldhauser, Tomá
títn ze títného a Matj z Janova.
Tyto vznamné duchovní osobnosti
nám zárove slovem piblíí dkan
Husitské teologické fakulty UK
ThDr. Jan Blahoslav Láek. Zvony
navrhl a odlil opt mistr zvona Petr
Rudolf Manouek. Celkov poet
odlitch zvon tak ji dosáhne pat-

PRO DTI A MLÁDE
ZTRACENÁ OVEKA
Vykrtejte z obrázku vechna písmenka, která v nm najdete více ne jednou. Ze zbylch pak sestavte tajenku.

(eení z minulého ísla: Následování. )
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nácti. V dalí etap jsou ped námi
zvony, které ponesou jména vznamnch husitskch osobností. Na zvony
je opt moné pispt v rámci úelové sbírky na transparentní úet náboenské obce . 4862517001/5500
pod variabilním symbolem 329.
Srden vás zveme na toto slavnostní uvedení novch zvon a dkujeme za vae minulé i budoucí dary,
které umoní vybudovat tuto první
stabilní koncertní zvonohru v eské
republice vyhovující mezinárodním
standardm! NO v Hradci Králové

Setkání v Lánech
„Bez Sokola by nebylo legií,
bez legií by nebylo eskoslovenska!“
TGM
Pijte si pipomenout památku
TGM i eskoslovenskch legioná
v Lánech! Shromádní k 76. vroí
úmrtí presidenta Osvoboditele Tomáe Garrigua Masaryka probhne 14.
záí v 10 hodin na lánském hbitov
za úasti oficiálních host a zástupc
odbojovch a vlasteneckch organizací. Poté ve 12 hodin v Muzeu TGM
pedá „Sbor pro obnovu pomníku Hrdinm od Zborova“ muzeu modely
replik dvou legionáskch pomník,
které stály v Praze a byly znieny za
nacistické okupace. Setkání je spojeno s prohlídkou Muzea TGM. red

Koncerty u sv. Mikuláe
• 16. 9. - 20 hodin
Bach, Handel, Vivaldi, Mozart
Koncert pro varhany a orchestr
Camerata Pragensis Orchestra,
A. Bárta – varhany
• 17. 9. - 17 hodin
Bach, Handel, Purcell, Brahms
M. Penika – varhany,
Z. ediv – trubka,
J. ediv – trubka
• 18. 9. - 17 hodin
Vierne, Handel, Mozart, Schubert
B. Rabas – varhany,
H. Jonáová – soprán
• 19. 9 - 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart, Handel
F. astn – varhany, cembalo,
V. Vlna – hoboj
• 20. 9. - 17 hodin
Dvoák, Bach, Vivaldi, Buxtehude
M. estáková – varhany,
A.Vrínská – mezzosoprán
• 20. 9. - 20 hodin
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle,
Y. kvárová – mezzosoprán
• 21. 9. - 17 hodin
Bach, Telemann, Mozart,
Franck
Z. Nmeková – varhany,
P. Pibyl – viola
• 21. 9. - 20 hodin
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. kvárová – mezzosoprán
• 22. 9. - 17 hodin
Bach, Haydn, Dvoák, Mozart
Adamus Trio
J. Adamus – hoboj, anglick roh,
J. Adamusová – housle,
K. Novotná – cembalo, varhany
• 22. 9. - 20 hodin
Bach, Dvoák, Handel, Gershwin
Od baroka k jazzu
Prague Brass Ensemble,

EKUMENICKÁ NEDLE
Ekumenická rada církví (ERC) zve Vás k uspoádání ekumenické nedle,
která tento rok pipadá na 22. záí. Liturgii bohosluby Slova k letoní ekumenické nedli naleznete na www.ekumenickarada.cz. Liturgii pipravil Studijní
odbor Rady Církve bratrské.
Obsahem ekumenické nedle jsou bohosluby, modlitební setkání a dalí akce,
ktermi kesané z rznch církví oslaví spolen den Pán, památku Kristova
vzkíení a seslání Ducha svatého. Souástí letoní ekumenické nedle je i sbírka, její vnos je uren na náklady spojené s poádáním letoního ekumenického shromádní „Modlitba za domov“. Tento rok se bude Modlitba za domov
konat v den státního svátku 28. 10. v Praze. Zprávy z pedchozích roník
Modlitby za domov naleznete na webovch stránkách ERC. Pokud byste chtli finann pispt na letoní „Modlitbu za domov“, prosíme, zalete Vá dar na
úet Ekumenické rady církví v R: 473 492 623 /0300 (SOB) pod variabilním symbolem: 20130922.
Podle webu Ekumenické rady církví
SVTOV DEN MODLITEB ZA MÍR
Tak jako kadoron probíhá 21. záí celosvtov den modliteb za mír.
Vyhlauje jej Svtová rada církví. 21. záí je také Mezinárodním dnem míru,
kter vyhlauje OSN. Rada vyzvá pi této píleitosti i k modlitbám a meditacím i za nadcházející 10. Valné shromádní Svtové rady církví, které probhne od 30. íjna do 8. listopadu v jihokorejském Pusanu. Inspiraci k modlitb
i dalí informace najdete na www.oikoumene.org a www.wcc2013.info. SRC
SVTOV TDEN ZA MÍR V PALESTINSKÉ ÁSTI IZRAELE
V rámci Svtového tdne za mír v palestinské ásti Izraele (22. - 28. záí) vyzváme církevní organizace, kongregace a lidi víry k úasti na modlitbách, vzdlávacích akcích a podpoe spravedlivého míru mezi Izraelci a Palestinci. Akce
naváe na Mezinárodní den modliteb za mír.
SRC
DALAJLÁMA NAVTÍVÍ PRAHU
„Laskavost a vzájemná úcta v dnení spolenosti“ je název veejné pednáky
hlavy tibetského buddhismu – trnáctého dalajlámy, která probhne v Tipsport
arén v Praze-Holeovicích v sobotu 14. záí od 13.30. Vtek prodeje
vstupenek bude pouit mj. na podporu kol v Tibetu prostednictvím
o. s. M.O.S.T (www.protibet.org) a Brontosaurus (www.brontosaurus.cz).
Pednáku bude moné sledovat i v pímém penosu na webovch stránkách a na videozáznamu (www.forum2000.cz). Dalajláma se zúastní také
konference Forum 2000 s hlavním tématem „Spolenosti v perodu“, která
probhne 15. a 17. záí v Praze. V roce 2001 vyzval Václav Havel k prohlubování pokus o spolupráci zástupc svtovch náboenství s tmi,
kteí rozhodují v oblasti vdy, politiky a ekonomie. Na tuto vzvu odpovdl projekt „Mezináboensk dialog“, kter je pevnou souástí fóra
a poskytuje základnu pro dialog svtského humanismu se svtovmi
duchovními tradicemi.
vd

PATRIARCHA FRANTIEK KOVÁ
Dokonení ze str. 3
ten tak ztratil mnoho energie. Ková je mnohmi tie pokládán za jistého kandidáta na tuto funkci, ale Nmci nepipustí mylenku na svolání snmu
a jakékoliv volby. K tm dochází a po konci války, kdy je, ale jen poloviat a
ásten, uspokojen jeden z poadavk reformy církevní ústavy.
Na neuskutenn snm v roce 1940 bylo toti navrhováno, aby funkce a pravomoci patriarchy byly nov definovány. Funkce mla bt asov omezena,
nejradji na deset let. Mla bt rozdlena funkce praského biskupa a patriarchy. Aby ml vak patriarcha urité postavení, navrhovalo se vytvoit
zvlátní území pro patriarchu vylenním obcí Velké Prahy pod jeho pímou jurisdikci a prask biskup ml mít na starosti vechny ostatní obce
stávající praské diecéze. Ta vak nakonec byla z politickch dvod rozdlena na praskou a plzeskou. Dr. Ková byl tehdy za patriarchu skuten zvolen. Situace vak nebyla o nic jednoduí ne za války. Obnova rozvrácené zem a zmny vnesené komunisty byly obrovskm náporem na
stárnoucího a churavjícího lovka. Nkteré poznámky z jednání se státními úady nám dávají tuit, jak nesmírná byla námaha udret církev mimo
politizující vlivy. Nkteré poznatky se ji podailo publikovat, ada dalích
materiál vak zstává skryta a ocení je jen Pán církve, a bude soudit
pohnutky nás vech.
Vím, e dr. Frantiek Ková úspn zhodnotil své síly a pln je dal
Kristu, tebae dnes u jeho novátorsk podíl povaujeme za samozejm
a bn. V jeho dob to vak byla obrovská odvaha a vytrvalost, kterou
pokraoval v cest, na kterou vykroil spolu s Karlem Farskm. Jeho tlak
na biblické studium jako základní zdroj poznání církve je velmi dleitm
rozpoznáním.
Ale je známo, e pomníky se staví velikánm zpravidla z kamení, které po
nich naházeli jejich souasníci.
Vladimír erven
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