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Tdeník Církve eskoslovenské husitské
ZAHÁJENÍ

NOVÉHO KOLNÍHO ROKU NA

Zaátek akademického roku tradin zahajuje Husitská teologická
fakulta Univerzity Karlovy slavnostním shromádním na své pd
v Pacovské ulici na Zelené lice
v Praze. Nejinak tomu bylo letos,
kdy její dkan prof. ThDr. Jan
Blahoslav Láek ji posedmé v této
funkci pivítal hosty, studenty a
vyuující. Ve své ei kriticky shrnul souasnou situaci ve kolství,
kterému se nevyhnula komercializace, a vyzval, abychom se souasnm trendm akademického
provozu vnucovanm univerzit
nepoddávali, ale naopak dbali v první
ad na kvalitu. Negativním trendm
bude muset elit i nov rektor univerzity – ji pát od listopadu 1989.
Prof. Láek zdraznil rovn charakter fakulty a její úzké vazby na

RAKOUSK ESTN
Msíc záí byl nesporn velmi bohat na vznamné události, setkání
a vroí. Nkteré z nich – generální
synoda duchovních, volební snm,
setkání mládee v Plzni – se tkaly
vhradn naí církve, jiné souvisely
s dním mimo ni. Vznamem dalece
pesáhlo nae církevní „hranice“ udlení Rakouského estného kíe Za

nai Církev eskoslovenskou husitskou; v této souvislosti té pogratuloval k optovnému nedávnému zvolení bratru patriarchovi ThDr.
Tomái
Buttovi,
jen
zde
v krátkém pozdravu studentm popál dobré podmínky pro rozvíjení
schopností a také zejména vytrvalost v získávání znalostí. Tak jako
v loském roce byly na slavnostním setkání udíleny medaile dr.
Frantika Kováe, které fakulta
udluje vznamnm externím a zahraniním pracovníkm a partnerm. Tentokrát byli za svou innost
ve prospch fakulty odmnni:
Otakar Funda, jen se zabvá zejména prvotním kesanstvím, na
fakult psobil adu let a úastnil se
její transformace do Univerzity Karlovy; Prof. RNDr. PhDr. Jan tpán,

KÍ PROFESORU
vdu a umní 1. tídy – vysokého
rakouského vyznamenání, propjovaného za zásluhy v oblasti vdy a
kultury – Prof. ThDr. Zdeku
Kuerovi, Dr. h. c., na rakouském
velvyslanectví dne 25. záí.
Teolog a filosof bratr Zdenk Kuera
klíovm zpsobem spoluvytváel
vvoj naí církve i Husitské teolo-

HUSITSKÉ

TEOLOGICKÉ FAKULT

CSc., specialista v oboru filosofie
a logiky, a prof. PhDr. Alexander
Kolesnyk, DrSc. Posledn jmenovan laureát, kter nebyl pro zdravotní stav pítomen, pispl vznamn
k „chodu“ fakulty v minulch letech i k husitologickému bádání.
Poctou pro celou akademickou
obec se rovn stalo nedávné udlení Rakouského estného kíe emeritnímu dkanovi prof. ThDr. Zdeku Kuerovi (viz píspvek níe).
Akademickému shromádní, které
onoho píjemného sluneného prvního íjnového dne poctil svou návtvou i prorektor univerzity Stanislav
tch, popál dkan fakulty dobr
akademick rok 2013/14 a také, aby
byla kola pro vechny domovem
a místem setkávání - nebo „ivot je
setkávání“.
red

pro získání zamstnání na souasném trhu práce, a tím jsme naplnili
cíl projektu – sníit závislost znevhodnnch mladch lidí na své rodin tím, e jim dáme monost prosadit se ve spolenosti. Vedle poítaového kurzu ná projekt i nadále podporuje studenty v nouzi prostednictvím adopce na dálku. Zatím jsme
takto podpoili 23 student, z nich
u est nyní studuje na univerzit.
Ná dalí program zahrnuje msíní
podporu ivobytí a vzdlání 60
chlapc v sirotinci Scream Africa.
Nae podpora umonila, aby se tito
chlapci pesunuli z ulic na místo,
které dnes mohou s radostí nazvat
domovem. Jsme velmi rádi, e v prvních záijovch tdnech mohli ná

Bratr profesor Zdenk Kuera
na slavnostním zahájení na HTFUK

ZDEKU KUEROVI
gické fakulty, jejím dkanem byl v letech 1990 - 1992 a 1994 - 1999.
Pednáel zde i na mnohch renomovanch univerzitách a velmi se zaslouil o prohloubení spolupráce
mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Víde. Rozhovor s ním
pineseme v mimoádném ísle
eského zápasu.
red

PROJEKT AFRIKA AFRICE
Milovaní, s radostí vám oznamujeme, e ná charitativní projekt Afrika
Africe v Keni doznal dalího vznamného vvoje. V srpnu roku
2013 jsme pi absolventské ceremonii vypravili do svta dalích 60
úspnch student poítaového
kurzu v Nairobi. Celkov poet mladch lidí, kterm se v naem Rokycanov misijním centru dostalo
vzdlání, je tak od zaátku projektu
v kvtnu 2010 celch 122. Je to
velk úspch, pokud uváíme, e jde
o mladé, kteí by jinak nemli ádnou anci dostat jakékoliv zamstnání. Úspnost tchto absolvent na
trhu práce byla doposud velmi vysoká. Radujeme se, e jsme jim nabídli dobré znalosti a schopnosti nutné

UK

projekt v Africe navtívit dva lenové náboenské obce ve Slaném.
Jet jednou velmi dkujeme za velikou podporu a pejeme vám mnoho
Boího poehnání ve vem, co konáte. Budete-li mít zájem o jakékoliv
informace o naem projektu nebo
budete-li chtít piloit ruku k dílu
spolu s ostatními, kdo nás ji nyní
podporují msíními píspvky,
neváhejte nás kontaktovat. I malou
ástkou mete pispt k veliké promn svta, v nm ijeme.
Kontakt: www.afrika-africe.cz
. útu: 1922545319/0800, variabilní
symbol 777.
Za projekt Afrika Africe
Dr. Phanuel Osweto,
vedoucí projektu

DOBRÉ

ZPRÁVY Z

Náboenská obec Církve eskoslovenské husitské Plaany, Obanské
sdruení Plaantí zvoníci a Mstys Plaany uspoádali v rámci Dn
evropského ddictví slavnostní
otevení upraveného areálu Husova
sboru. Náboenská obec v Plaanech získala pro letoní rok v rámci
Programu rozvoje venkova R –
prioritní osa IV. LEADER, kapitola Venkov a kulturní ddictví, Státní
zemdlsk intervenní fond, dotaci
na realizaci projektu OIVLÁ KULTURNÍ PAMÁTKA II.
Z tchto finanních prostedk
byla poízena nová stecha Husova
sboru, byl vybudován bezbariérov
vstup do areálu, byly dokoneny terénní úpravy farní zahrady, poízen
vhodn venkovní mobiliá, venkovní elektrické rozvody a nádherná
lampa, která osvtluje cel vstupní
prostor ped sborem a farou.
Tolik krátce k budování domu cihlového a nyní nkolik slov k domu
duchovnímu, kter se s odenma
uima a s Boí pomocí snaíme stavt. Víkend 13. – 15. záí byl skuten poehnan, proto se s vámi se
vemi chceme o tu radost podlit.
Program jsme zahájili v pátek po
osmnácté hodin varhanním koncertem v Husov sboru. Varhany se
dokaly rekonstrukce v loském
roce a v lét na nich varhanái strávili jet ti tdny dolaováním.
Nejen z tohoto dvodu, ale protoe
to byl i první velk varhanní koncert v naem sboru, jsme byli plní
naptí a oekávání, jak ve dopadne. Na varhany zahrála paní Zdenka Neesaná. Nádhern. Jet ten
den jsme domluvili její dalí

PLAAN
vystoupení u nás na 7. prosince
tohoto roku. A jak to dopadlo
s úastí? Sbor byl zcela zaplnn.
V sobotu a v nedli 14. a 15. záí
probíhaly komentované prohlídky
Husova sboru, fary, kostel sv. Jana
Ktitele a Zvstování Panny Marie
a renesanní zvonice. Prohlídky organizovalo obanské sdruení „Plaantí zvoníci“, které má sídlo na
naí fae. Slueb zasvceného prvodce se ujal ná bratr Ivan Vokál.
Nachodil desítky kilometr, protoe nás navtívilo pes dv stovky
poutník.
Po cel víkend mohl kad navtívit na naí fae také vstavu „Babiino kafíko a spol.“, pípadn
si jedno dát.
Nedli 15. záí jsme zahájili bohoslubou. Sbor byl tém zaplnn.
Bohoslubu vedla a Slovem Boím
poslouila sestra faráka Michaela
Gajdáková. Pi bohoslub pijala
svátost ktu Esterka Mlnaíková. Varhanního doprovodu liturgie a vech
hudebních vstup se ujal bratr Ing.
Karel Mlnaík. Pi bohoslub nám
zazpíval pveck sbor pod vedením Mgr. Petra Hlavatého, lena
Komorní opery v Praze. Mistr sám
zazpíval dv biblické písn Antonína Dvoáka.
Co dodat? Snad jen to, e se nikomu nechtlo dom. Rozcházeli jsme
se po tetí hodin odpoledne.
Zakusili jsme, e Pán Bh s námi
stále poítá. Moná si nkdo v duchu zpíval Boe, tob dík a est…
My dva, níe podepsaní, urit.
Michaela Gajdáková, faráka
a Martin S. Charvát, pedseda rst
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Pane,
udlej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam a pináím lásku,
kde je kivda, a pináím odputní,
kde je nesvár, a pináím jednotu,
kde je omyl, a pináím pravdu,
kde je pochybnost, a pináím víru,
kde je zoufalství, a pináím nadji,
kde je temnota, a pináím svtlo,
kde je smutek, a pináím radost.
Pane, ui, a nechci tolik bt utován, jako spíe
utovat, bt chápán, jako spíe chápat,
bt milován, jako spíe milovat.
Nebo tak jest: kdo se dává, ten pijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpoutí, tomu se odpoutí,
kdo umírá, ten povstává k vnému ivotu.
Modlitba Frantika z Assisi

Modlitba pro kad prst ruky
Kdy se bhem dne podíváme na svou ruku,
hned budeme vdt, za co se modlit...
Palec je prst nejblií. Zani se tedy modlit za ty, kteí jsou
ti nejblíe. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadnji. Modlitba za nae drahé je „milá povinnost“.
Dalím prstem je ukazováek. Modli se za ty, kdo uí, vzdlávají a peují o druhé - uitele, profesory, lékae, knze...
Potebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali
správn smr.
Dalí prst je nejvtí. Pipomíná nám nae vdce. Modli se
za prezidenta, poslance a dalí zodpovdné. Jsou to lidé,
kteí ídí osud naí vlasti a ovlivují veejné mínní.
Potebují Boí vedení.
tvrtm prstem je prsteníek. Mnozí se budou divit, ale je to
ná nejslabí prst, co me potvrdit kad uitel hry na
klavír. Tento prst má pipomínat modlitbu za slabé, zkouené a nemocné. Oni potebují tvé modlitby ve dne i v noci.
Modliteb za n nikdy nebude dost.
Nakonec pichází malíek, nejmení ze vech. Podobn
malmi se máme cítit ped Bohem a ped bliními. Bible íká,
e „poslední budou prvními“. Malíek ti pipomíná, aby ses
modlil i za sebe.
Poté, co se pomodlí za vechny ostatní, lépe pochopí, jaké
jsou tvé poteby, a uvidí je správnm úhlem pohledu.
(inspirováno vzvou papee Frantika,
poslal Pavel Hbl)

Z kazatelského plánu

XXI. nedle po svatém Duchu
Zbav m híchu, ois yzopem a budu ist, umyj m,
budu blejí nad sníh.
ALM 51,9–10
První tení: 2. Královská 5,1–15c
Tuby pro dobu po Duchu svatém (VI):
2. Aby svou milostí nai mysl osvcoval a naim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.
3. Aby nám dal sílu vdy a vude pravdu hledat, v poznané pravd stát a za
ni bojovat, modleme se k Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, ochrauj svou obec vících, aby pod tvou mocnou
zátitou prospívala v dobrch skutcích ke tvé vtí cti a sláv! Osvi nás, Boe,
svm svatm Duchem, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení: 2. Timoteovi 2,8–15
Evangelium: Luká 17,11–19
Ver k obtování: Rút 1,16b
Ver k poehnání: 1. Tesalonickm 5,18
Modlitba k poehnání
Panovníku Hospodine, dkujeme ti, e svému lidu zstává vrn a ve svátosti ktu a veee Pán do nás vtpuje svj bosk ivot. Dej, abychom se
stále radovali, e jsme zahrnuti do Nové smlouvy, kterou jsi s námi uzavel
skrze svého Syna Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 10, 25, 35, 46, 47, 52, 291, 294, 296, 326, 335

VSRDCI IVOTNÍHO PÍBHU
„Zdvi, která m má vynést do nebe,
to je tvá náru, Jeíi.“
Terezie z Lisieux
Snad kad z nás má v srdci svého
ivotního píbhu modlitbu a ada
lidí se vdom obrací k duchovní
oblasti. Mnozí jedinci to ovem dlají napl nevdom a na tomto pístupu nedokáí mnoho mnit. Jsou roztkaní, uvízlí ve spletitch událostech vedního dne. Prohlaují, e nemají as modlit se a chybu vidí
v tom, e se nemohou soustedit.
lovk vak v sob potebuje pstovat nadji, e práv uprosted ruchu
kadodenního ivota je moné odpoutat se od veho ruivého a ponoit se – by jenom na pár okamik – do vnitního klidu. Vdy se tak
k nám prolamuje vnost. Nedokáeme ji vak vnímat, kdy jsme
v zajetí pízemnosti. A my jsme bytosti, které proívají své bytí na pomezí asného a vného.
Nkdy se nám nechce ekat a na
spoinutí ve chvíli klidu u veerního
„domácího krbu“. Meme se v takovéto situaci napíklad pomodlit

i v ekárn u zubae – i to patí k naemu ivotu. Vstupujeme pak do ordinace s vtí nadjí a spolehnutím,
jsme odvánjí a odhodlaní nco
vydret. Máme-li touhu následovat
Jeíe, nestyme se zaeptat v nitru
prosebnou modlitbu, teba i v metru
nebo v autobuse. Staí pomodlit se
dvma vtami. Podkovat Bohu za
jeho ochranu, za to, e s námi vstupuje do modlitby, je naím pítelem
a nepestává nám soucitn naslouchat. Vzpomínám na povídku spisovatelky Jindiky Kubáové „Krize“.
Autorka stoupala dchavinm vtahem a tém pod stechu vysokého panelového domu. Vlekla tk
nákup a náladu mla nevalnou, protoe ji pedtím liják úpln promoil.
U dveí zjistila, e nejdou otevít.
S pocitem zoufalství se posadila na
schody a mla chu se rozplakat. Za
chvíli si vak uvdomila, e lidé mívají mnohem horí problémy. Zastydla se a usilovn se pomodlila.
A pak jí hlavou blesklo poznání, e
zapomnla ve své roztritosti odemknout horní zámek... S pokorou si
uvdomujeme, e kadá lidská situa-

ce me bt promodlena. Bh nás
miluje. Je na nás, abychom ho skrze
modlitbu denn objevovali. Modlitba nás otevírá univerzálním dimenzím a sjednocuje nás s Jeíem.
Napravíme své chyby tím, e je vhodíme do vhn Jeíovy milosrdné
lásky, v ní je Pán s Hospodinem
zajedno. Podkujeme za sílu pro
tento den, za to, e meme bt
s Kristem na tom míst, kam nás
ivot postavil, v údlu, kter je dán
naím posláním v rodin i profesi.
Na záloce breviáe Terezie z Avily
se nala tato slova: „A t nic nemate,/ a t nic neleká;/ vechno pomíjí,/ Bh se nemní,/ trplivost dosáhne veho./ Tomu, kdo má Boha, nic
nechybí,/ pouze Bh staí./“
Kdy se s prosebnm srdcem na pár
minut upneme k Nejvyímu, cítíme
píliv energie. Víme, e jsme ochraováni Svtlem.
Ve chvíli modlitby se dostaví ticho,
pokoj, rovnováha. Máme bohaté
a rozmanité due – i nae modlitby
v sob nesou hloubku, niterné rozmry a dostáváme v nich sílu z univerza.
Olga Nytrová

Nad Písmem

JEÍI, MISTE, SMILUJ SE NAD NÁMI...
Píbh uzdravení deseti malomocnch najdeme pouze v Lukáov
evangeliu a jako mnoho jinch, má
i tento nkolik rovin sdlení.
Základní informací tohoto píbhu je
skutenost, e Jeí uzdravil deset
malomocnch lidí. Devt z nich odelo k farizem, aby si podle zvyku
nechali stvrdit, e jsou zdraví. Jeden
z nich, jedin Samaan mezi Izraelci,
se obrací a cestou, kde k zázranému
uzdravení dolo, se vrací zpt k Jeíi, aby podkoval.
Nádhern obraz uzdravení, které se
dje na cest, se objevuje i v pípad
slepého, kter byl vybídnut Jeíem,
aby se vydal na cestu k rybníku Siloe
(pekládáno jako Poslan) a tam si
omyl oi od bláta, jím mu Jeí oi
pedtím potel. Co vechno se asi
muselo odehrávat v nitru tohoto slepého lovka... Nebyl jako mnozí jiní uzdraven Jeíem hned na míst.
Musel podstoupit cestu, stejn jako
deset malomocnch z dneního píbhu. Kdy doel na místo, omyl si
oi a teprve potom byl uzdraven.
Mlo jít i o zkouku víry?
A jak dlouhá cesta má bt, ne dojde
lovk uzdravení? Moná pro kadého jinak dlouhá.
U Samaana a devíti Izraelc dolo
k vyléení malomocenství, které je
navíc naprosto vyluovalo a oddlovalo od zbytku spolenosti, také na
cest. Jist to bylo nco úasného.
Vdy ten, kdo trpl infekním malomocenstvím neboli leprou, která má
sklon napadat periferní nervy, ki
i sliznici, se postupn odcizoval od
okolního svta. Potupn chodili takto
nemocní se zvonekem, aby je z dálky u vichni slyeli a mohli se jim
vyhnout. Obsazovali stará a vybydlená obydlí a krom bolestí tla strádali i odlouením od tch nejbliích.
Kdy se dostalo tmto deseti malomocnm uzdravení, získali tedy více
ne zdraví tla. Získali zpt i své

pvodní ivoty a novou monost
znovu navázat na pvodní nebo zaít
s lepím vkladem.
Získali tak mnoho. Nepochybuji o jejich radosti, kdy zjistili, co se jim
pihodilo.
Jen jeden z nich si na této cest uvdomil jet jednu skutenost, která
jeho uzdravení dávala do irích souvislostí. Ucítil vdnost a s touto
vdností se vrátil k Jeíi, aby podkoval Bohu. etina má pro uzdravení a spásu stejné slovo, které se
skuten v nkterch pípadech pekrvá i vznamov. „Mne oslaví
ten, kdo pinese ob dík, ten, kdo
jde mou cestou, tomu dám zakusit
Boí spásu,“ íká alm 50,23.
Samaan pinesl ob dík a sdílel
i blízkost s Bohem. Nco dostal a odpovdl díkem. Znovu se Bohu piblíil. Tento píbh nám nevypráví
pouze o fyzickém uzdravení, by i to
samo bylo velmi vznamné. Nemluví pouze o oitní od malomocenství, ale o skuteném obrácení a oitní lovka v té duchovní a duevní
rovin ve vztahu k Bohu a svtu.
Copak by nás ve vztahu s jinm lovkem, partnerem… naplovalo jen
jednostranné uspokojení poteb? V
kadém vztahu existují urité zákonitosti. A takov jednostrann
vztah se po njaké dob vyerpá,
i kdybychom byli práv tmi, kdo
vtinou jen dostávají. Dnes by nám

L 17,11-19
to ekl i kdejak psycholog. Nemohu
jen oekávat uspokojení svch poteb od partnera a sám nic nedávat.
Chci, potebuji, poaduji, prosím dej
mi, smiluj se a dej mi... Kdy nedostaneme hned, co potebujeme, snaíme se pouít manipulaci, citové vydírání atd. Takov vztah chceme?
Chtít uspokojit své poteby je jist
v poádku, pokud je to vzájemné, ale
nemlo by to tím skonit. Druhou
rovinou interakcí ve vztahu je sdílení
a blízkost, která tím roste. A to zail
Samaan, tehdejí izraelskou spoleností jet zavrhovan za svj pvod.
Stejn jako ten ve známém podobenství o milosrdném Samaritánovi. Ten
zavrhovan se zachoval správn.
Ani knz, ani farizej – nikdo z tch
váench a pedních pedstavitel
církve. Ale asto ten nejposlednjí
z nejposlednjích. Celník, nevstka
i malomocn, kterm se Jeí nevyhbal jako ostatní, ale naopak s nimi
i stoloval, se dostávají do vtí blízkosti Boí u díky vdnosti, kterou
ve svém uzdravení projevují. „Komu
se málo odpoutí, málo miluje“ a komu je více odputno, ten má více
dvod dkovat. A protoe není nikoho, kdo by byl bez híchu, a není
nikoho, za koho by nebyla podstoupena ob Kristova na kíi, kdo zbvá, aby ekl: „Dkuji, Pane“?
Marika Paulíková

Svat Boe,
dkujeme ti za ve, co nám dává,
za tvé Slovo i blízkost.
Dkujeme za kad okamik,
kter jsme dostali darem na této zemi,
a kad okamik,
kdy si meme uvdomovat tebe.
Nechceme jen touit, ádat a prosit.
Chceme ti i dkovat a oslavovat t.
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RUDOLF INA MAL A JEHO SVDECTVÍ O VZNIKU CS
Je dobe známo, e se ihned v prbhu ledna 1920 ke vzniku Církve eskoslovenské vyslovili v pedních eskch periodikách vznamní historici
Josef usta (1874-1945) a Josef Peka
(1870-1937). První 11. ledna ve
Venkov, druh 13. ledna v Národní
politice. Je teba si uvdomit, e tyto
texty vnované vzniku nové církve
vypovídají mnohé i o pojetí eskch
a evropskch církevních djin jejich
autory. Pozornost jim vnovali a vnují jak historici CSH, tak zahraniní badatelé. Mezi nimi ve své ji klasické práci Die Tschechoslowakische
hussitische Kirche (1973) dr. Rudolf
Urban. Vedle tchto lánk profesor
usty a Pekae vnovali pozornost
vzniku naí církve i mnozí dalí etí
historici, filosofové, publicisté a novinái. Jejich lánky, rozeseté po eskch periodikách, jsou úmrné vzdlání a informovanosti autor. Podílely
se s rznou mírou na vytváení ozvn
ze vech vrstev eské spolenosti na
vznik nové církve. Jen málokter z badatel o djinách CS(H) zazname-

DEVADESÁT

nal, e jejímu vzniku vnoval v tetím
roníku periodika „Nové echy.
Pokroková revue politická, sociální
a kulturní“ lánek Nová církev i filosof Rudolf Ina Mal (1889-1965).
Tento pvodn stedokolsk profesor od roku 1919 psobil jako úedník na zahraniních zastupitelstvích
eskoslovenské republiky (Paí,
Londn, ím). Reformn katolické
stanovisko prosazoval pedevím ve
filosofii, kde navázal na augustinsko-descartovskou tradici. I v jeho
textu se mnohem více ne o nové
církvi dovídáme o jeho pochopení
eskch církevních djin. Mal ml
vi dobovému institunímu kesanství pomrn kritick vztah. Byl
píznivcem reformy ímskokatolické církve, k ní mlo pispt i prosazení odluky církve od státu. Tyto
Malého názory se vrazn promítají
do jeho textu o vzniku CS. Autor
nejprve zmínil ji pipomenuté lánky profesor usty a Pekae. S kritickmi názory jejich pisatel vi
nové církvi do znané míry souhlasí.

PT LET OD ABDIKACE

Mnoho lidí (zejména mladch) se
domnívá, e posledním naím panovníkem byl císa Frantiek Josef
I. Zapomínají vak na Karla I. (1887,
Persenbeug, Rakousko - 1922, Funchal, Madeira, Portugalsko). Císa
Karel I. (jako král esk Karel III.,
Karel IV. jako král uhersk) z Habsbursko-lotrinské dynastie byl (nekorunovan) poslední císa rakousk,
poslední král uhersk a (nekorunovan) poslední král esk (1916 1918). Katolická církev uctila Karla
za to, e své náboenské povinnosti
plnil poctiv a svou politickou roli
vnímal jako roli mírotvorce bhem
války, zvlát pak po roce 1917.
V íjnu 2004 jej pape Jan Pavel II.
blahoeil.
Karel Frantiek Josef Ludvík Hubert
Jií Maria, jak znlo celé jeho jméno,
se narodil v Dolních Rakousích.
Vystudoval gymnázium ve Vídni, po
maturit studoval dva roky na KarloFerdinandov univerzit v Praze
a poté byl pidlen k 7. pluku lotrinskch dragoun do Brandsa nad
Labem. Zde prokázal dobrou znalost
etiny nejen pi rznch spoleenskch záleitostech, ale i v bném
styku s vojíny. Karel si Brands
i echy velmi oblíbil, a zámek
dokonce koupil. V roce 1911 se
zasnoubil s princeznou Zitou a tého
roku probhla svatba. Mladá rodina
ila poklidnm ivotem a do 28.
ervna 1914, kdy byl proveden
nesmysln atentát na následníka
trnu Frantika Ferdinanda d´Este,
co se stalo záminkou pro zaátek
1. svtové války. Karel se tak stal
bezprostedním následníkem trnu.
Na zaátku války byl pevelen k vrchnímu velení v Tín. Na bojiti
v taení proti Itálii zail hrzy války
a snail se zbyten neprolévat krev
svch voják. Pozdji - u jako
panovník - zruil nkteré kruté
vojenské tresty, zakázal bombardování civilních cíl a historickch
a církevních památek, za co se stal
terem odporu generality pro své
„humanistické blouznní“. Po smrti císae Frantika Josefa I. v roce
1916 se Karel ujímá vlády. Hodnost

panovníka chápal jako závazek
a osobní poslání od Boha a vnímal
sebe sama jako otce svch národ.
Jeho nástup na trn provázela amnestie politickch vz, vytvoil napíklad zákon na ochranu nájemník
a vrcholem jeho sociálního cítní bylo
zaloení Ministerstva sociální pée v
ervnu 1917, které v tehdejím svt
nemlo obdoby a po válce se stalo
píkladem pro mnoho jinch stát.
Karlovy mírové snahy, vhrady k neomezené ponorkové válce, zákaz
bombardování mst a pozitivní odpov na mírové vzvy papee Benedikta XV., jen byl povaován za
spojence nepátelské Itálie, vedly

k rozporm s nmeckou íí, ale
i s nmeckmi národními spolky ve
vlastní zemi. Byl si vdom bídy války
a svj ivotní styl pizpsobil okolnostem - napíklad on sám i jeho rodina se ivili jen z válench pídl.
Zizoval polní kuchyn, poskytl dvorní speení k dispozici pro dopravu
uhlí do Vídn apod.
Karlovy snahy z íjna 1918 o záchranu alespo rakouské ásti monarchie
a vytvoení spolkového státu s rozíenou svébytností pro jednotlivé
národy pily píli pozd.
Ped rozdlením Rakousko-Uherska
sepsal Karel 16. íjna 1918 Národní
manifest, v nm zprouje povinnosti vrnosti své poradce, spolupracovníky a vládní pedstavitele.
Listina je nkdy povaována za oficiální abdikaci Karla I., akoli se v
jejím textu tento vraz neobjevuje.
Císa naopak vyjádil, e nikdy
nepestal cítit svou povinnost bt

Nikoliv vak z dvod politicko-historickch, ale pedevím pro svj, ji
zmínn, kritick vztah k dobovému
institunímu kesanství. Filosofova
reformn katolická argumentace v jeho textu je pak nesena snahou dokázat, e ne zaloení nového církevního útvaru, ale zásadní promna spoleensko-kulturního postavení církve
v eskoslovenské republice me
obrodit dobové kesanství.
Malého lánek o zrodu CS jist
nelze vdeckou hodnotou argumentace srovnávat s texty profesor
usty a Pekae.
I periodikum, v nm vyel, nemohlo
vznamem soutit s vlivnm Venkovem i celospoleensky psobící
Národní politikou. Badatele i zájemce o djiny CS(H) vak zeteln upozoruje na skutenost, e djiny této církve nepochopíme do
potebné hloubky, pokud nedojde
k dostaten irokému zmapování
jejího psobení na spoleenskokulturní prostedí, v nm se zrodila
a existovala.
J. Hrdlika

KARLA I.
panovníkem svch národ. Jednalo se
o jeho poslední pokus o záchranu mnohonárodnostního soustátí.
Toto prohláení pisplo k pokojnému pevzetí moci, protoe se zakladatelé tzv. nástupnickch stát mohli odvolat na Karlovu vli a úady
se nestavly proti nim.
Karel se vzdal úasti na ízení státních záleitostí, byl nucen se odsthovat se svou rodinou z Vídn a bydlel v nedstojnch podmínkách. Dne
3. dubna 1919 byl zveejnn rakouskou vládou zákon o vypovzení císae ze zem, jeho majetek byl zkonfiskován, císa pomlouván a uráen.
Karel odeel s rodinou nejdíve do
vcarska, v roce 1921 byl poslán
do vyhnanství na ostrov Madeira,
kde kvli nedostatku financí bydlela
rodina v nehostinném a vlhkém dom. Na jedné z cest do msta se Karel nachladil, dostal zápal plic a v roce
1922 ve vku pouhch 34 let umírá.
Pohben byl na Madeie a dle habsburské tradice bylo jeho srdce uloeno v klátee Muri ve vcarsku.
V názorech na Karla I. a jeho vládu
se historikové rozcházejí. Jedním
z nejvtích kritik je Helmut
Rumpler, vedoucí Habsburského
úadu Rakouské akademie vd,
kter Karla popisuje jako diletanta,
kter neml dostatek sil, aby mohl
elit vem vzvám osudu, a jako
nevalného politika. Vtina historik vak není v jeho hodnocení tak
píkrá a v Karlovi vidí naopak estnou a statenou postavu, která se
pokusila zastavit bsnní 1. svtové
války. Nkteí v nm dokonce vidí
velkého vdce, posla míru a státníka, kter svj lid miloval nade ve.
Co íci na závr o naem posledním
panovníkovi, o kterém jsme se v hodinách djepisu prakticky nic nedozvdli?
Císa Karel I. byl asi jedinm muem v elní pozici, kter vyel
z 1. svtové války estn. Bohuel
ho nikdo neposlouchal; upímn si
pál mír, a svt jím proto pohrdl.
Nabízel svtu anci, která vak byla
promarnna.
Pavel Hbl

VIDLI JSME „ZA VÁS“
O em svdí Královská aféra?
Hitem loského Berlinale, kter
s ohlasem obhl kina celého svta, se
stal dánsko-védsk koprodukní
film Královská aféra. Mikkel Følsgaard, pedstavitel jedné z hlavních
rolí, dánského monarchy 18. století
Kristiána VII., získal za svj vkon
Stíbrného medvda. Jist nezakodí
nahlédnout do djin národa, s ním,
a nám není zempisn píli vzdálen,
se nae osudy v toku asu potkaly jen
zídka.
Krátce poté, co sedmnáctilet Kristián dosedl roku 1766 po smrti svého
otce Bedicha V. na dánsk trn, uzavel satek s patnáctiletou princeznou
Karolínou Matyldou, sestrou britského krále Jiího III. Pragmatická, státními zájmy diktovaná svatba pinesla
monarchii záhy ddice, mlad pár
vak nesblíila. Kristián se dál oddával bezuzdnému ivotu, na jak byl
dosud zvykl, nadto jej, zejm
i v dsledku neradostného dtství,
suovala psychická choroba, patrn
lehí forma schizofrenie. Její projevy
ztlumil a nmeck léka Johann Friedrich Struensee angaovan do královskch slueb roku 1768. Panovníkova dvra, kterou si svmi schopnostmi získal, jej vynesla na vsluní
moci: osvícensky zaloen léka
s podporou krále ovládl státní radu
a bhem pldruhého roku, kdy se stal
fakticky nejmocnjím muem Dánska, naordinoval zemi program liberálních reforem, kter je svou dsledností a urputností srovnateln s josefínskmi reformami v rakouské monarchii o deset let pozdji. Svou politikou si Struensee nadlal adu nepátel, vaz mu vak zlomil pedevím
milostn pomr s královnou. Skandál
skonil Struenseeho zatením a popravou v dubnu 1772 a vypovzením
Karolíny Matyldy z Dánska.
Vtinu tchto historickch skuteností film nezamluje, pozorn divák
vak záhy pi sledování vpravného
díla zneklidní. Ponechme stranou, e
a pr léka musí zpoátku své osvícenské smlení tajit, Rousseaovy
a Voltairovy svazky vystavuje ve své

knihovn v královském paláci docela
bez obalu. Pozoruhodnjí je, e je
tvrci kreslen jako hrdina vnáející
svtlo do ponurch pomr absolutistické monarchie, oveme k nelibosti
vrcholné aristokracie a piek luteránského duchovenstva. Racionalistick pokrok je stavn do kontrastu
s tupou a pokryteckou odevzdaností
do vle Boí, Struensee se sám prezentuje jako ateista spatra ironizující
biblické „nesmysly“. Jeho pomr
s královnou, by bychom mohli pro
sblíení dvou osamlch cizinc v nevlídn naladném prostedí nalézt lidské pochopení, je pedesten coby
vzor opravdového citu, jemu temná
doba nepeje. Milenci ve svch hovorech sní o svt, v nm by spolu
mohli klidn ít a cestovat a v nm
by panovala rovnost a sociální spravedlnost, pro n mladiká panovnice
vzhledem ke své vchov na britském královském dvoe projeví vru
neekan zápal.
Jiste to ve je teba vnímat optikou
romantické tragédie, je do píbhu
vnesla celou adu ánrovch klié, ta
by vak nemla zastít fakt, e reálné
historické figury tu byly vyuity
k prezentaci souasné ideologie sekularizované Evropy zbavené vlivu
církve a náboenství a vyznávající
svobodu jednotlivce s minimem zodpovdnosti. To není nic nového, lidé
se vdy snaili init z historie sluku
svch pedstav o správném uspoádání svta, z naeho prostedí pece
známe – zstaneme-li u kinematografie – teba Vávrovu husitskou trilogii
z 50. let stojící ve slubách jiráskovsko-nejedlovského vkladu eskch
djin. Je vak uitené si uvdomit, e
ideologická díla vznikají i v souasné
demokratické Evrop. Královská aféra je tak píkladem filmu, kter více
ne o dob, v ní se odehrává, svdí
o ase, ve kterém vznikl.
Marcel Sladkowski
Královská aféra (film Dánsko-védsko, 2012, reie Nikolaj Arcel, hrají
Mads Mikkelsen, Alicia Vikanderová, Mikkel Følsgaard a dalí).

KAM JEZDÍ HUSITÉ O PRÁZDNINÁCH
Husité jsou urit stejní lidé jako
ostatní a jezdí o prázdninách do hor,
k moi i jinam za památkami. Pokud
nemají auto – jako já – vybírají si
cesty, které dobe asov zvládnou
veejnmi dopravními prostedky.
Jsem babikou a snaím se o prázdninách se vydat s vnouaty alespo na
nkolik dní k cíli, kter je spojen s husitstvím nebo s naimi djinami.
Vloni jsme zamíili do Tábora do
tamního husitského muzea a byli
jsme velmi spokojeni. Potil mne
zpsob, jakm se snaí zaujmout dti. Mají pracovní listy pro dti mladího a starího vku a v kadé místnosti vedle zajímavé expozice i komiksov list, kter se tématu tká. Potilo
mne, kdy mi sdlili, e se chystá
vydání kníky s tmito listy. Kníka
od té doby u vyla, jmenuje se
„Husité“ (vydal Albatros) a v naí
diecézi si ji mnozí koupili.
Letos jsem s vnouaty zamíila do
Husince. Jela jsem tam s pedsudkem
a neoekávala nic zvlátního, co by
dtem vylo vstíc. Natstí jsem se

pkn spletla. U pokladny bylo upozornní na filmy s husovskou a husitskou tématikou, které se v pízemí
stále promítají. Je tam vbr pro dti
i dosplé. My jsme se dívali na nkolik krátkch díl televizního seriálu
Djiny udatného eského národa.
Bylo to opravdu píjemné ekání na
jediného prvodce, kter byl práv se
skupinou v expozici. Také zde dti
dostaly jednoduché pracovní listy
a po jejich správném vyplnní dostaly osvdení a titul „Znalec Mistra
Jana Husa 1. stupn“. Bratr prvodce
(absolvent HTF UK) ochotn odpovídal na vechny – i schváln záludné –
otázky. Trochu mi scházelo vtí zviditelnní naí církve, která se o památník stará. U pokladny ve vitrín je
vak i nkolik „naich“ upomínkovch pedmt. A pi odchodu jsem
si vimla, e na rubu vstupenky je razítko s portrétem M. J. Husa a skromnm pipomenutím, e o památník
peuje nae církev. Kdo chce, vidí.
Nae poslední letoní cesta s vnukou
Pokraování na str. 4
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KAM JEZDÍ HUSITÉ...

Z EKUMENY

Dokonení ze str. 3
vedla do Starého Msta u Uherského
Hradit a na Velehrad. Poutnická
cesta skonila u cyrilometodjské
nabídky kníek pro dosplé i dti.
Nae poslední zastavení bylo v archeoskanzenu Modrá, kde se natáel
televizní miniseriál o Cyrilovi a Metodjovi. Tématice Cyrila a Metodje
jsme se s dtmi z naí rychnovské
a sousední kostelecké náboenské
obce podrobn vnovali na letoním
minitáboe (8 dtí). Kdo se v letoním jubilejním roce postavami vrozvst hloubji zabval, byl jimi jist
obohacen. Stojí za to vracet se ke
koenm.
Alena Naimanová

ZPRÁVY
Veerní bohosluby
Milí pátelé, po letní pestávce jsme
zaali opt s veerními nedlními
bohoslubami v Praze - kad tden.
Tetí roník v kostele sv. Václava na
Zderaze zahajuje ji tradin prask
bratr biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. v nedli 13. íjna od 19
hodin. V nedli 20. íjna se setkáme
opt v tomto sboru – kázat bude
ThDr. Jaroslav Hrdlika – a v nedli
27. íjna v Kapli sv. Anny v Kri
(Dolnokrská 1, Praha 4).
Kristna Mlnková

Pozvání do Frdlantu v .
Náboenská obec ve Frdlantu v echách vás srden zve na projekci
dokumentu reisérky Dagmar Smrové Zachrate Edwardse. Tato projekce se uskutení 17. íjna v 17 hodin
v modlitebn na fae. Dokument líí
zápas o postiené dít, kter u nkolik let vede manelsk pár ze Zlína.
Po skonení projekce následuje bese-

da s protagonisty píbhu – tedy s rodinou, o které dokument pojednává.
Za NO ve Frdlant v .
Mirek Lidmila

Oslava vzniku
eskoslovenska
Zveme vás 28. záí od 16 hod. do
Kaple dr. Karla Farského v PrazeStranicích na shromádní k vroí vzniku „první republiky“. Po krátké pobonosti zahraje jazzová kapela
Bourbon Street Quartet a skupina
Klezmer Q. Na závr setkání zapálíme symbolickou hranici, pomodlíme se modlitbu za vlast a zazpíváme
hymnu. Dojde i na malé netradiní
pohotní. Doufáme, e poasí nám
bude pát a hranice vzplane.
rst

Beseda s básníkem
Brnnská diecéze naí církve srden zve 22. íjna v 17 hod. na besedu s básníkem M. Matouem, která
se koná v Brn (Lipová 26) ve

PRO DTI A MLÁDE
UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNCH
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(eení z minulého ísla: Jsme jenom sluebníci, uinili jsme to, co jsme byli povinni uinit.)
Jana Krajiíková
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Farského sále. Hudební vstupy biskup Juraj Jordán Dovala.
red

Modlitba za domov
Ji sedm roník ekumenického setkání lidí dobré vle „Modlitba za
domov“ zane 28. íjna od 9.30 h
v Komunitním centru matky Terezy
v Praze, které se nachází v Centrálním parku nedaleko stanice metra
Háje. Na programu je mj. modlitba,
divadlo a dalí program pro dti.
Následovat budou diskuse s osobnostmi, modlitby, poehnání domovu a vlasti a koncert kapely Spirituál
kvintet. Nkteré akce probhnou
v kostele Jana Milíe z Kromíe u
Chodovské tvrze. Odpolední komponovan poad bude penáen eskou
televizí. V rámci akce probíhá soutní pehlídka vtvarné tvorby dtí
a mládee na téma „Andl“ (uzávrka
18. íjna). Podrobné informace na:
www.ekumenickarada.cz/mzd. red

Koncerty u sv. Mikuláe
• 14. 10. - 20 hodin
Bach, Händel, Vivaldi, Mozart
Camerata Pragensis Orchestra,
A. Bárta – varhany
• 15. 10. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Penika – varhany,
Z. ediv – trubka,
J. ediv – trubka
• 16. 10. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvoák, Widor
B. Rabas – varhany,
J. Jonáová – soprán
• 17. 10. - 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart, Händel
F. astn – varhany, cembalo,
V. Vlna – hoboj
• 19. 10. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart,
Corelli
J. Popelka – varhany,
V. Frank – housle
• 19. 10. - 20 hodin
Dvoák, Ravel, Charpentier,
Vivaldi
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek – trubka
• 20. 10. - 17 hodin
Bach, Haydn, Dvoák, Mozart
Adamus Trio
J. Adamus – hoboj, anglick roh,
J. Adamusová – housle,
K. Novotná – cembalo, varhany
• 20. 10. - 20 hodin
Bach, Dvoák, Händel, Gershwin
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus – varhany

PROBHLA KONFERENCE KE DNI MÍRU
Ve stedu 18. záí probhla v Praze v prostorách CEVRO Institutu konference pipomínající Mezinárodní den míru, kter OSN vyhlauje kad rok
na 21. záí. Konference se zamila na otázku vchovy k míru, kterou ve
svém letoním projevu vyzdvihl generální tajemník OSN Pan Ki-mun.
Pípravy konference se ujaly ti organizace – Univerzální federace míru,
Obansk institut a Spolenost pro mezináboensk dialog. Vechny ti se
toti rznmi zpsoby podílejí na vchov a vzdlávání k obanské spolenosti a mentalit míru.
Konference se konala ve tech ideovch blocích – propojovala svt
duchovní, politick a sociáln-ekonomick. Na konferenci tak zaznly
píspvky jak z oblasti teorie války a míru, mezilidskch vztah, mezinárodních konflikt, tak mezináboenského dialogu. Mimo jiné na konferenci vystoupili Roman Joch, Jeronm Klime nebo Jan Jire. Vystoupila
i K. Dkanovská s píspvkem monitorujícím mezináboenské aktivity na
poli vzdlávání k vzájemnému respektu a spoleenskému i politickému
smíru. Konference se zúastnilo asi ticet úastník a v brzké dob vyjdou
pronesené pednáky tiskem ve form sborníku. Celá konference se nesla
ve velmi konstruktivní nálad a rovn bohaté diskusní píspvky úastník ukázaly, e toto téma je stále ivé. A me pojem „vchova k míru“
vzbuzovat dojem jistého klié, je to stále hodnota chtná a obdivovaná. Na
závr konference byl udlen R. Jochovi a K. Dkanovské titul Velvyslanec
míru, kter po vzoru OSN udluje Univerzální federace míru osobnostem
po celém svt. Pro oba nové dritele titulu je tak velkou ctí zaadit se po
bok mnoství aktivist, myslitel a státník.
K. Dkanovská

10. VALNÉ SHROMÁDNÍ SVTOVÉ RADY CÍRKVÍ
Jihokorejsk Pusan pivítá ve dnech 30. íjna a 7. listopadu 2013 desáté
Valné shromádní Svtové rady církví. Více informací k programu i hostitelské zemi najdete na www.oikoumene.org a www.wcc2013.info.
Podle Svtové rady církví

Projekty ke 400. vroí Bible kralické
Ke 400. vroí Bible kralické pipravuje eská biblická spolenost vydání Bible kralické s komentáem. Spolen s nakladatelstvím Biblion nabídla i mimoádnou cenovou nabídku Biblí v souasné etin, biblické prvodce a dalí pomcky. Sí
kesanskch uitel, zízená eskou
evangelikální aliancí a Kesanskou
akademií mladch, pipravila speciální projekt Bible do kol: didaktické
materiály pro uitele a nabídku pozvání lektor s programy o Bibli.
Spolenost Gedeon, která rozdávala
Bible té pi oslavách v Kralicích, poskytne zdarma Nov zákon i kadému zájemci z ad student. Projekt se
opírá o przkum, jím bylo poukázáno na alarmující fakt, e jen 3 % z
dotazovanch student stedních kol
vnímá Bibli jako nedílnou souást
svého ivota. Nadjné vak je, e piblin tetina respondent projevila
zájem Bibli íst nebo se s ní seznámit
(www.situcitelu.cz/bibledoskol).
eská misijní provincie Jednoty bratrské s obcí Kralice nad Oslavou
vydala v rámci jubilea zlatou, stíbrnou a mosaznou medaili, kterou lze

zakoupit v Památníku Bible kralické
v Kralicích i objednat na adrese:
biblekralicka400@gmail.cz.
Zámek Nám nad Oslavou vystavuje v zámecké knihovn do 27. íjna
originál estidílné Bible kralické z let
1579 - 1594.
Unikátní vstavu pipravila i Národní
knihovna v praském Klementinu,
kde jsou pro veejnost poprvé vystaveny mimo jiné i dobové dokumenty,
literky tiskaského lisu z Kralic i
unikátní opis Blahoslavovy Gramatiky. Vstavu je mono zhlédnout do
3. listopadu ve Vstavním sále Galerie
Klementinum.
Vstavu ke 400. vroí Bible kralické
zorganizovala i náboenská obec
CSH Praha 2 - Nové Msto v kostele sv. Václava na Zderaze, kde mete vstavu pojatou z historického hlediska zhlédnout do konce íjna. Ké
vroí Bible kralické zavdá podnt
kadému z nás k pravidelné etb Písma a uvádní jeho slov v iny po vzoru Kralickch. Ké je nám i podntem k touze íit zvst Písma krásnou
etinou, o její bohatost se Kralití
zaslouili.
Hana Tonzarová
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