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POZVÁNKA DO SBORU V PRAZE-VROVICÍCH
K pipomínce letoního 17. listopadu si vrovická náboenská
obec pipravila hned nkolik akcí,
na které bychom vás rádi pozvali.
Tento den od 15 hodin probhne ve
zdejím Husov sboru slavnostní
bohosluba k vroí Dne boje za
svobodu a demokracii, kterou
povede patriarcha ThDr. Tomá
Butta, ThD. Po skonení bohosluby probhne vernisá vstavy
„Církev eskoslovenská (husitská)
v protinacistickém odboji“ s úvodním slovem autora vstavy Mgr.
Martina Jindry. Cel program bude
zakonen v 19 hodin koncertem
Spirituál kvintetu v Divadle MANA.
Prezová vstava celm obdobím
nacistické okupace, kterou pipravily archiv praské diecéze CSH
ve spolupráci s Náboenskou obcí
Praha-Vrovice, je tvoena 16 graficky zdailmi a kreativn pojat-

mi panely (autorem zpracování je
vrovick fará Mgr. David Frdl).
Vstava napíklad ukazuje úast
naich duchovních a vících v zahraniním odboji, pi likvidaci
Heydricha i bhem Kvtnového
povstání eského lidu.
Návtvníci se mohou rovn více
dozvdt o situaci naí církve po
rozbití eskoslovenska, o ivot naich duchovních za hradbami Malé
pevnosti v Terezín nebo poznat osudy naich umuench duchovních.
Ped svou smrtí v Osvtimi napsala
matka pravoslavného kaplana Vladimíra Petka své nejstarí dcei,
která byla pro pokroilé thotenství
uetena vznní: „Nediv se, e
mám hlavu schlenou bolestí, ale já
tu hlavu zase zvednu a ponesu ji
hodn vysoko za to, jakého mi Bh
dal syna.“ Vta plná bolesti a zárove nadje je podkováním za syna

– knze, prodchnutého duchem svého stavu, kter nese tíhu bliních,
jde s Kristem na Kalvárii a s láskou
hledí na krucifix. Stejná slova platí
i pro duchovní a vící Církve eskoslovenské (husitské), kterm je
vstava vnována. Kad z nich pi
svém psobení v protinacistickém
odboji zcela pirozen poítal
s obmi.
Tito lidé ctili základní lidské hodnoty, které nemají pouze doasnou
platnost. Neuzaveli se do svého
„malého“ svta, nezstali lhostejní
k tomu, co se kolem nich dlo, ale
aktivn nabídli sami sebe. Svoboda
jejich obti postavená proti totalitní
moci je tak pro nás stále inspirací
a vzvou. Vstava a katalog vznikly díky finanní podpoe Náboenskch obcí CSH Praha-Vrovice
a Praha-Vinohrady.
Martin Jindra

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA BENDLA (1913-1943)
Z posledních msíc a let ivota
faráe Jaroslava Bendla se zachovala pomrn obsáhlá korespondence.
Historik zkoumající povahu odbojové
innosti na základ této korespondence bude právem zklamán, nebo o její
povaze se z tch dochovanch dopis nedoví tém nic. Dvod je prost: takové vci se v dob sílící nacistické represe nesdlovaly v obálkách
a dopisnicích. Co vak dopisní papír
unese v kadé dob, jsou sdlení
povahy milostné. Práv to je pípad
dochované korespondence faráe
Jaroslava Bendla s dívkou o jedenáct
let mladí, Zorkou Vyhnánkovou ze
Sázavy nad Sázavou, kde on byl
ustanovenm faráem a ona lenkou
náboenské obce a pozdji i jeho
dvrnou pítelkyní. Korespondence
mapuje jejich vzájemné sbliování,
je odrazem spolench tueb, sílící
lásky, pocitu osamní, kter na n
doléhal ve chvílích odlouení. Historikovi v jeho bádání sice nenapoví,
o to víc je cenná pro toho, kdo chce
nahlédnout ivot konkrétního lovka v pro nás nepedstavitelném tlaku
doby, kter si pesto dokázal zachovat dstojnost, noblesu a v nelehké
ivotní situaci neztratil schopnost
milovat, radovat se ze ivota, pijímat (slovy Farského Liturgie) z kalicha ivota sladké i trpké, píjemné i
odporné. Jaroslav a Zora se ve svch
listech vyznávají z lásky jednoho ke
druhému, tí se na setkání, svují
se se svmi obavami, hovoí o tom,
co peetli. ivot v Protektorátu tak
najednou dostává jinou podobu,
neli jakou známe z archivních dokument a novinovch zpráv. Byla
to doba, ve které pesto pese vechno se lidé do sebe zamilovávali,
milovali se i rozcházeli, a to vechno
na samotné hranici pekla, které na n
doléhalo z bezprostední blízkosti.
Bendl jako v odboji aktivn zapojen
lovk musel vdt, na jak tenké

hran se pohybuje. Ani to mu vak
nezabránilo milovat dívku, kterou si
oblíbil. Napíklad i v tom se podobal
lenm paradesantu Antropoid Gabíkovi s Kubiem, kteí byli jeho vrstevníky a kteí také bhem své mise
navázali vztahy. Bendlova odbojová
role byla tí v tom, e neproel
vojenskm vcvikem a dál psobil
jako duchovní past. Na rozdíl od
jinch byl jako knz v náboenské
obci osobou veejnou, a nejspí to se
mu nakonec stalo osudnm. Do hledáku Gestapa se dostane na základ

Zorka Vyhnánková
anonymního udání po jednom ze
svch veejnch vystoupení. Poslední dva dopisy adresované Zoe
získávají vzhledem k dalím událostem ráz a antické tragédie. Ten pedposlední je z 13. ledna 1943. Druh
den nato byl Bendl pedvolán do
Petschkova paláce v Praze, kde byl
zaten a následn pevezen na Pankrác a o msíc pozdji do Osvtimi.
Bendl si v nm stská, jak je mu
v jeho byt zima: „máme to oba trápení,“ íká: „ké by se to u letos
skonilo.“ Vzpomnl si v Osvtimi
na elektrická kamínka ze sázavského
bytu? Cel ten dopis je nesen v tueném tragickém podtónu: „Co nám
pinese tento rok?“ ptá se den ped
svm zatením a deset msíc ped
smrtí. U za msíc pitom bude vystupovat na nákladovou rampu v Os-

vtimi. „Poznal jsem to nejvtí tstí
na svt, milovati a bti milován!“
Jeho dívka ho ádá o napsání úryvku
z Nezvalovy básn Sbohem a áteek.
„Nerad ta slova píi,“ odpovídá Bendl, „ale snad mohou mít i v tomto
dopise ván smysl.“ Mají – aby se
staly jeho prvními slovy na rozlouenou: „Sbohem,“ íká s básníkem:
„a kdybychom se víckrát nesetkali,
nech nám zstane maliká vzpomínka, vzduná jak kapesník, prostí ne
pohlednice.“
Druh dopis na rozlouenou zanechal Jaroslav Bendl v jedné ze svch
knih. Byl doruen Zoe a tyi roky
po jeho smrti: „Odpus mi, jestli
jsem Ti kdy ublíil, peji Ti, abys v ivot byla jet hodn astna. Vzpomínka na mne nesmí kalit Tvé tstí.
Pamatuj, e také já budu astnjí,
ovem zde na zemi ne, ale tam, u Boha, uvidím-li Tvé tstí. Jinak jsem se
veho vzdal.“ Vzkazuje milované dívce snoubenec pes hranice vnosti.
O povaze Bendlovch posledních
dn nevíme nic, zpráva o jeho smrti
dorazila do ech a v listopadu 1943
bez jakéhokoliv vysvtlení. Fará
Bendl v roce 1941 do farní kroniky
citoval Izajáe: „Neboj se, nebo já
jsem s tebou. Nestrachuj se, nebo já
jsem Bh tvj. Posilním t, pomáhati
budu tob, a podepírati t pravicí
spravedlnosti své.“ (Iz 41,40). K tomu napsal dovtek: „…budeme tímto
boulivm vlnním zmítáni, ale nic se
nám neme státi, „posud není zkrácena síla Hospodina“. Skutenosti
tohoto svta jsou promnlivé, avak
zákony Boí vné…“ David Frdl
K 70. vroí muednické smrti faráe Jaroslava Bendla byla v Husov
sboru v Praze-Dejvicích v íjnu
instalována expozice o jeho ivot.
Návtvníci si ji mohou prohlédnout
v otevíracích dobách farního úadu
a ped zaátkem bohoslueb.

DEN VÁLENCH VETERÁN
Den válench veterán (slaven
11. listopadu 2013) si nae církev
pipomíná bohoslubou vpedveer, v nedli 10. listopadu v 17
hodin v chrámu sv. Mikuláe na
Staromstském námstí v Praze.
Den veterán, slaven vdy k vroí konce Velké války (tj. 1. svtové
války), ukonené pímím dne 11.
11. 1918 v 11 hodin 11 minut), má
pipomínat hodnoty, které v dob
relativního míru a blahobytu bvají
asto podceovány: statenost
a ochotu k obti. Bohosluba je
vnována lidem, kteí zemeli ve
slub, pi plnní svch povinností,
kdo zahynuli v boji, umírali za nás,

abychom my mohli ít a lépe ít,
jejich ddicm a potomkm.
Domníváme se, e nae vlast takové pipomínání zvlá siln potebuje. Pro nai církev je 11. listopad
vznamn i tím, e v tento den
zemel student Jan Opletal, len
naí církve, zrann pi demonstraci
28. íjna 1939.
Jeho poheb, konan 15. listopadu
1939 perostl v mohutnou manifestaci proti okupantm a poslouil
jako záminka k nacistické represi
vi studentm, která vyústila mj.
v uzavení eskch vysokch kol
17. listopadu 1939.
redakce

eskosloventí legionái (Itálie, Francie, Rusko), foto: rodinn archiv
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Po zvonní
Pipomínáme si 24 let od zvonní klíi. Kdy se
po tch letech poohlédneme, i karohlíd musí
piznat, e se mnohé zmnilo a k nepoznání.
Poád se staví, okraluje, vylepuje. Avak
v almu 127. teme: „Nestaví-li dm Hospodin, marn se namáhá stavitel.“ Stavt znamená tvoit, stmelovat. Bh nám dal mnohá
obdarování, avak dleité jsou základy naeho snaení: stavíme-li s pokorou, nebo jestli
na vrcholu veho ní jen nae pcha a pocit, e
„jsme jako bohové“.
S velikou pchou, bez Boha, stavli Babylonskou v a víme, jak to skonilo. Bez Boha
a pímo proti nmu byly stavny velkolepé
paláce pro vyvolené a základ nové spolenosti byl poloen na tídním boji, na nesnáenlivosti vi tm, kdo mají jin názor, jinak
smlejí, jinak cítí. Ve jménu blahobytu a tstí mnozí deli a jiní byli vyhlaováni za novodobé ateistické svaté. Ve jménu jednoty byly
umlovány hlasy prorok, pedvídajících pád,
byli jsme rozdlováni na vyvolené a trpné. Ve
jménu duchovní istoty byla umlována církev
a jiní se stavli na rove Boha. Mnohm vícím zbylo vzdychání a pocit marnosti.
Znovu nás události postihují víc ne víra.
Ptejme se: vnímáme jet vbec sounáleitost
skrze víru a nadji? Nedejme na sliby, ale
mjme na pamti stavbu duchovních hodnot,
duchovních domov. Protoe te, kdy se vyrojilo tolik morálního úpadku a hazardní nerozhodnosti, vící lidé jsou opt ped volbou: bt
i nebt mravním zázemím národa? To dokáe
jen ten, kdo staví svj ivot na lásce, na lásce
k blinímu, ale i k této zemi. Chceme-li pomoci, oprosme se od vzpomínek na plné hrnce
egyptské a mysleme na budoucnost naeho
národa ve chvílích nelehkch.
-czka-

Z kazatelského plánu

XXV. nedle po svatém Duchu
Hospodine, Boe, má spáso, ve dne i v noci ped tebou
úpím; ké vstoupí moje modlitba k tob!
ALM 88,2–3
První tení: Jób 19,23–27a
Tuby pro dobu po Duchu svatém (VII):
2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvdomit si prav smysl
ivota, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom správn nakládali s asem, kter nám zde na zemi zbvá,
a Boí vlí se ídili, modleme se Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, ped tvm soudem si nememe pipisovat ádné
zásluhy. Dej, abychom se sami neospravedlovali, nbr spoléhali na
ospravedlnní z víry! Osvi nás, Boe, svm svatm Duchem, a slyíme
slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení: 2. Tesalonickm 2,13–3,5
Evangelium: Luká 20,27–40
Vere k obtování: alm 147,14–15
Ver k poehnání (varianta I): Luká 20,38
Ver k poehnání (varianta II): alm 23,4
Modlitba k poehnání:
Panovníku Hospodine, dkujeme ti, es nás ve veei Pán naplnil novou
nadjí. Dej, a tvá láska, kterou nás zahrnuje ve slov a svátostech, pokrauje mezi námi ve spásném díle a pivede nai nadji k naplnní! Ve jménu
Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 13, 43, 58, 63, 88, 101, 105, 110, 163, 288

CHLUMECK

POKLAD

„Opatte si mce, které se nerozpad- kopání základ, dlníkem Josefem pozemsk, z kterého mohli ásten
nou, nevyerpateln poklad v nebi, vecem v mdné nádob poklad íta- dostavbu sboru financovat. To, e se
kam se zlodj nedostane a kde mol jící 1140 kus stíbrnch a zlatch v základech Husova sboru nalezl
nenií. Nebo kde je vá poklad, tam penz, rznch druh a velikostí.“
poklad, mne vede k zamylení, co se tu
bude i vae srdce.“
Tolik zpráva a pak sloka obsahuje asi ve za ta staletí stalo, kdo tu pobEvangelium sv. Lukáe dlouh vet a popis, jaké to byly val a pro si práv sem schoval ten
Nedávno jsem zaal s rekonstrukcí mince, a také to, e polovic odevzdala poklad.
Husova sboru v Chlumci nad Cidlinou náboenská obec do chlumeckého Také si na druhou stranu uvdomuji,
a pi vyklízení sakristie, kterou jsem se muzea. Je to zvlátní vdomí, e ná e práv tento Husv sbor je poklarozhodl vymalovat, jsem nael poklad. Husv sbor leí na míst, kde byl ten dem, kter nám byl pedky zanechán
Dalo by se to íci o praporech, „proces- „opravdov“ poklad.
(dle vyjádení památká je to nejzaním“ kíi a jinch vcech, které tam Zárove je to velice píznané, protoe chovalejí funkcionalistick kostel ve
léta leely nepovimnuté a zaházené. tento sbor nebyl postaven ani lechtou, vchodních echách), je místem, kde
I to je pro m poklad, protoe je to ani njakou institucí, ale lidé a zvlát se meme setkávat s Hospodinem
ddictví po pedcích, po tch, kteí cír- ti prostí a chudí, si na sbor vysbírali ze i lidmi, abychom tento odkaz, toto
kev zakládali. Ale mimo to jsem tam svého nedostatku. Poádali sbírky, aby ddictví dále ochraovali a zvelebovanael skuten poklad, takov, jak si mli místo, kde se mohou modlit, li. Abychom tedy nco opravdu hodpi slov poklad pedstavujeme, zlato naslouchat v pravd Boímu slovu, notného a vzácného, njak poklad
a stíbro. Ne, e bych nalezl pímo pijímat svátosti a vzájemn se schá- zanechali tm, kdo pijdou po nás,
zlaté a stíbrné mince, ale mezi mnoha zet. Sbírali ze svého nedostatku, aby naim dtem a dalím generacím, pepísemnostmi leela sloka s názvem mohli vystavt místo, kde budou moci stame ukládat své mince do matrací
„Poklad“. Z té sloky jsem se dozv- proívat svou víru a své kesanství a na bankovní konta, ale zanme si
dl, e skuten: „dne 15. záí 1934 v lásce k Bohu i ke svm bliním. svj poklad ukládat v nebi, kde je nenio tvrté hodin odpoledne byl nalezen Tedy si podle biblického píkladu ulo- í ani rez, ani inflace, ale kde se nám
na staveniti sboru Církve eskoslo- ili svj poklad v nebi. Bh je pak za Boím poehnáním znásobí a petrvá
venské v Chlumci nad Cidlinou, pi to odmnil, e nali i ten poklad na vky.
Rostislav Kotr
Jan Amos Komensk o svtové Jednot
Zájem Komenského o innost jezuit stoupal v dob jeho amsterodamského exilu. Tehdy v této „smsici religií“
(Clamores Eliae s. 243), nota bene pi vymírání Jednoty, pomlel stále intenzívnji na vytouenou ekumenickou - svtovou Jednotu... A tehdy zapsal do Klamor 72: Pkná vc jde na mysl, nemluviti k celému Jezuit houfu jednostejn,
jako by vickni jednoho smyslu byli, ale rozdIiti je na dva houfy atd. První houf mají tvoit jezuité takoví, jací se jeví
a jak vypadat chtjí, upímní následovatelé Krista. Druhm houfem budou ti, jaké u prohlédl Valerián Magni i jiní
a jak je prozrazují jejich skutky... Dále jde na s. 74: S jezuíty e pkn zacházeti teba, toti s prvním tím houfem... Pak
budou-li získáni, svt bude získán – protoe oni budou nádoby Kristovy k rozneení jména jeho mezi Krále a Národy
zem. Tame uvauje o Sk 9.4nn., tj. o zázraném promnní Saula v Pavla. Na t motiv napsal u 15. 6. 1658 na
rubu karty (lísteku) 81f: Verisimillimum, e v vtím tomto potu Loyolovch discipul vtí jest poet Saul (tj.
budoucích Pavl)... Tehdy se rozhoduje i k Jezuitm jen pátelsky se míti, a ponvad oni do veho svta pístup mají
– je získati hledti. Získáme-li je, Svt získáme... Sic my sami kde lidí nabereme? My v Jednot ádného nemáme,
z Luterán a reformovanch ídcí se hodí pro píliné partajství... Tuto by vecko bylo hotové... Tyto a podobné úvahy
se proplétají s úvahami o zapsobení na papee. I k nmu hodlá Komensk „dvojit“ mluviti... Na reformaci ímské
církve není pozd: Co má reformovati pape, ukázati mu pansophice... pansoficky, skrze jedinost, pravdu, dobro...
In: J. Nováková, tvrt století nad Komenskm, Kalich, Praha 1990, s. 230 a 233 (Nakladatelství Kalich: www.ekalich.cz)

Nad Písmem

PUTOVÁNÍ K RÁJI SRDCE

V naem svt se dlají przkumy
kdeeho, a tak dolo i na otázky po
spokojenosti a pocitu tstí. Ná národ z toho vyel nevaln, cítí se
podobn jako bdní Afriané, a dvody k povzdechm jsou u nás naprosto jiné. Afrianm chybí chleba,
nám vdomí práva, spravedlnosti a
o pravd ve veejném ivot se nám
jen sní. Pokud se njaká objeví, bvá
velijak zohbaná, aby se nkomu
hodila. V tom se dchá stejn patn
jako v dusivém ostravském ovzduí.
Svobodu, pravda, máme, neumíme
s ní vak dobe zacházet a to se obrací proti nám.
Nedávné královéhradecké pedstavení Víti Maríka, inspirované Komenského dílem Labyrint svta a ráj
srdce, divákm znovu pipomnlo,
jak realisticky a nadasov se Komensk díval na spolenost a jak jeho postehy stejn paliv platí v souasnosti. Ve vrazov zhutném
podání si Maríkv Poutník prohlédne kdeco na svt, zklame se v rznch svch oekáváních, nahlíí pod
povrch vcí a hledaje nco pkného,
podstatného, neklamného, stále se
neme uspokojit. A nakonec objeví
v kleci ztraného vzn a uvdomí si,
e je to on sám. A e onu klec lze
otevít jenom zevnit, klíem, kterm
své srdce lovk otvírá Bohu. Na
divákovi pak je, aby si uvdomil, jak
to vypadá s ním samm. Zda si
opravdu cení toho, co mu nabízí Bh.
Zda je ochoten vzdát se neho pro
Boí království. Nejen neho, ale
veho, co zatím ml za cenné

P 3,1-7; Mt 13,47nn

a dleité! A co potom obdrí...
Zatím jsme a po ui v tom labyrintu
a ze vech stran se kdekdo snaí nasadit nám brle mámení. Natstí úpln
nedoléhají, a tak se dá aspo trochu
zahlédnout, jak se vci doopravdy
mají. Jedno, zda v politice, v práci,
v církvi nebo v rodin. Rzné situace, práv tak jako rzná politická jednání vyjevují podobné pohledy kvírou pod brlemi. Kdosi mi trefn ekl,
e politici jsou tu od toho, aby nás
znovu a znovu zklamávali. Ano, takov je ád tohoto svta, tohoto labyrintu. lovk vak nemusí zstat jeho
vznm. I do klece naich dneních
souvislostí proniká poznání, e klí
k nadji máme sami v sob. Jen jestli
ho vbec pouijeme. Jestli jet víme,
jak ho vloit do zámku, jestli máme
sílu s ním pootoit... a otevít.
To pootoení a otvírání je práce i pro

nae církevní spoleenství. Tko
budeme toti moci zstat v tom, na co
jsme byli zvyklí. Nedlám si iluze,
takové vci bolí, zvlá pokud se nás
zanou tkat osobn. A pece sebou
budeme muset njak pohnout – navenek i uvnit – abychom pak mohli
splnit Bohem dan úkol: Lidé v labyrintu svta by se mli doslechnout,
e není teba zstávat jeho vznm,
e nadje je docela blízko a Bh e
poslal své Slovo, které objasuje, jak
to opravdu je, osvobozuje a kísí
z mrtvch. Máme na to málo asu,
málo sil, moná i málo dobré vle...
A tak se modleme s Komenskm,
abychom dobe poítali s naimi píleitostmi, s naím asem, po kter tu
smíme pebvat a nco dlat, abychom tak jednali se srdcem odemenm a vyhlíejícím veselé zmrtvchvstání.
Jana Wienerová

Dnení den te nedávniko nastal nám
a jako budoucího nco zaínali jsme jej.
A hle! Ji zmizel.
Kam se podl dne tohoto ten as,
kter se ukázal, byl a minul a na vky se nevrací více?
Dej, mil Pane Boe,
a umíme poítati kratiké dny svoje na svt a a moude
sob poínáme,
vdouce, e tu místa pro nás kpebvání není.
asové sami kcíli vnosti nás ustavin pobádají.
Vecko moje proheení dnení, Pane Boe mj,
ty uve, prosím, vzapomenutí vné.
A to mn ani tob na vky nepichází na pam.
A kdy veer ivota mého pijde, zamlouvám sob,
Pane Boe mj, u tebe skri, ve které by a do veselého
zmrtvch vstání bezpené mé bylo odpoinutí.
A ty pak pijme mne vslávu svou.

Jan Amos Komensk

esk zápas 45 • 10. listopadu 2013 • 3

MANTRY

NAICH IVOT…

„…Kriste, dej, a pokorn tvou cestou kráíme…,“ zpíváme v písni
íslo 30 ze zpvníku naí církve.
Jenom se mi tak mihlo hlavou, jak
dalece nám tato slova vycházejí
pedevím ze srdce, a nikoliv jen
z úst. Pokud toti teba jenom prolistujeme ná zpvník a pokud vnujeme pozornost textm v Písmu,
zejména tm novozákonním, pak
na slovo „pokora“, vetn jeho
odvozenin, narazíme mnohokrát.
Pesto – akoliv nadpis by k tomu
mohl svádt, nemám obavu z jeho
devalvace. Pokládám toti tento pojem za klíov, za nadasov, nadazen vekerm teologickm a jinm disputacím a pojmm.
Vte, e to, k emu jsem dospl
a o em se snaím pesvdit alespo své nejblií okolí, je jenom
vslednicí mnohého uvaování, promlení po adu let. Ano, je mnoho
kriterií, morálních spoleenskch
poadavk a normativ chování. Ale
nade vechny – alespo pro mne,
vysoko ní jedno jediné, co povauji za nejdleitjí – pokora.
Ano, pokoru, spolu se schopností
a odvahou k obti, povauji za nejvyí hodnoty a vlastnosti, kterch
bychom mli bt schopni.
Pro pokora? Velice asto jsou
citována pi rznch píleitostech
a souvislostech tato ti slova – víra,
láska a nadje. Mnohdy je opakujeme zcela bezmylenkovit, jako
jakousi mantru, take citlivému
vnímateli zaasté me znít u jen
jako bezobsané klié. A proto
povauji za potebné k tmto jinak
úasnm pojmm pidat slovo tvr-

Z

té – pokora. Jsem pesvden, e
jedin s tímto slovem jsou ona ti
pedchozí kompletní. Pro? Zamysleli jste se nkdy nad tím, ím se
stává víra, není-li opena o pokoru,
podepírána pokorou? Bohuel velice asto se promuje v pouh zvyk,
v jakousi tradici, z ní se vytrácí
zbonost a která se stává folklórem.
Pemleli jste nkdy o tom, ím by
byla nadje bez pokory? Vte, e
pouhm oekáváním, které asem
zaíná prostupovat narstající netrplivost a nervozita z toho, e nae
nadje není naplována.
A co láska bez pokory? Lásku,
v ní není pokory, nelze nazvat
agapé, ale erós. Taková láska, neníli v ní pokora, v prbhu asu degraduje skuten jen na erotickou smyslnost, která postupn vyprchává
a mní se – v tom lepím pípad –
na jaksi návyk bez hlubího citu,
zatímco agapé, nebo je pímo svázána s pokorou, petrvává. Proto
pokoru, zejména je-li spojena s odhodláním, schopností k obti, vyznávám nade vechny ostatní hodnoty, bez kterch by ale ani ona
nebyla úplná. Nebo pokora, tak jak
jí rozumím a jak o ní mluví velk
humanista (cituji:) „…není sebetupením. Je pímo podstatou innosti.“
Pokorn lovk také není ohroen
neduhem, jím je zatvrzelost srdce
a neochota odpoutt. Je tomu tak,
protoe teprve poznáme-li její
vznam a pln pijmeme pokoru,
pochopíme nai úlohu, ujasníme si
své místo mezi lidmi. Poznání
a pijetí pokory, je musí bt bezpodmínené, nám toti nabízí i an-

Foto: Jan Havlíek (Wikimedia Commons)
ci (cituji:) „…ít v míru a zemít
v míru. Nebo to, co dává smysl
ivotu, dává ho i smrti.“
Tak to íká onen ji jednou citovan
Antoine de Saint Exupéry. Souhlasím.
Abba, Ote –
ty, kter nás tak dobe zná,
také ví, e lovk potebuje
daleko mén, ne si myslí.
Co vak potebuje nejvíc, je to,
eho se zárove nejvíce bojí
– svdomí a pravdu.
Protoe pravda je skuten stav
vcí, tebas si nkdy myslíme,
e si vystaíme i se lí.
Pravda je most zevnit.
Lze po nm pejít
nebo nepejít a ustrnout,
obrazn eeno – nad propastí.
Pravda je souástí veho,
co je pro lovka dleité –
cti, istého svdomí, odvahy.
I odvahy pohlédnout sami sob
do oí a piznání si nedostatenosti, svch selhání,
své neochoty k pokoe a obti.
Neíkám, e jsem nikdy nelhal,
e jsem nikdy neselhal, nezapel…
Ale vím,
e v kadé chvíli své existence
je dleité vdt co nebo kde
je pravda.
Jinak jsem se - pro ten den, hodinu nebo provdy – ztratil.
Prosím, ó Pane, ké máme dosti sil
a odvahy k pravd.
Protoe pravda znamená
sílu k ivotu.
Amen.
Stanislav Kubín

DOPIS NAICH TENÁ

Jsme opravdu na kiovatce?
V 38. ísle Z jsem si peetl lánek ses. Tonzarové a piznávám, e
jsem se místy ponkud rozruil
a pemlel, jestli a jak zareagovat.
S nktermi názory se ztotouji,
ale s adou z nich si dovolím polemizovat pedevím proto, e se dají
velmi rznorod a mnohdy dle mého
názoru nebezpen interpretovat.
Jde pedevím o názor, e nae liturgie (dnes ji zdaleka ne Liturgie dr.
Karla Farského, ale pouze „podle dr.
Farského“, vzhledem k mnohm úpravám, mj. v nedávnch 90. letech)
je archaická v hudební form i textu.
Moná i já (28 let) nebo mj o tyi
roky mladí bratr, bychom mohli bt
naeni ze staromilectví, kdy se
nám liturgie jak po hudební, tak
obsahové stránce velice líbí.
Domnívám se, e nám nechybí jen
kvalitní literatura pro laiky a mladé
duchovní, jak píe sestra Tonzarová,
ale pedevím dsledná a soustavná
katecheze a vuka náboenství. Mladm bratím a sestrám nelze mít za
zlé, e se snaí najít si svou pedstavu o tom, jak by bohosluba mla
vypadat, kdy jim chybí katecheze
a nemají dostaten pehled o vznamu liturgickch úkon a svátostí
a jako nov píchozí pochopiteln
nemají ani rodinné zázemí, které by
jim tyto dleité znalosti pedalo. Je
naopak dobré, e ke svému vztahu
k Bohu pistupují zodpovdn.
V tom je poteba je podporovat

a zprostedkovat jim zkuenost, e
víra – má-li bt pevná – se buduje
dlouhodob soustavnm studiem
a pokornou slubou Bohu. Je to o to
zetelnjí, pokud takové názory
mají absolventi kurz teologie. Ani
5leté magisterské studium nestaí
pro pochopení vztahu s Bohem
v plné íi. Liturgii nelze „proít po
nkolikeré upímné snaze“. Ono
„nkolik“ je píli málo. Také se
domnívám, e zde hrozí uhbání
smrem k letniním a charismatickm smrm, které ale nejsou naí
církvi blízké.
Nae liturgie je hudebním klenotem,
kter kvalitní hudebník dokáe ocenit. Vte, e mi nkolik katolickch
varhaník (jeden z nich jet mladí
ne já) eklo, e nae liturgie je hudebn zajímavjí ne vtina katolickch ordinárií, co znají. Problém
je ale i zde ve vzdlanosti. Je pravda,
e Boha máme chválit s radostí
a jásotem ( 100,2), co v pípad
nekvalitního doprovodu a tkch,
neznámch písní nelze. Ale Bohu
máme také slouit horliv ( 12,11)
a v moudrosti a víe se navzájem
napomínat (Ko 3,16), ne si ulehovat
práci absencí uení a leností, maskovanou za bezprostední pístup. A na
to, myslím, asto zapomínáme.
Kad ánr má své místo. Kytarové
písniky na ti akordy s melodií
zapamatovatelnou napoprvé patí
k ohni nebo na setkání mládee, pro-

st tam, kde jde opravdu o okamité,
bezprostední vzájemné sdílení se.
Nedlní liturgie se svátostí veee
Pán by ale mla mít trochu vyí
úrove a mli bychom se na ni poctiv pipravovat. Nejen my varhaníci
cviením doprovodu a farái psaním
kázání, tením literatury a také cviením zpvu, ale i kad z nás jako
adov vící. Opravdu m trápí,
kdy slchám nkteré faráe mluvit
o tom, e v nedli vezmou kytaru
(místo aby sehnali náhradního varhaníka) a doprovázejí bohosluby
a „ono je to pkné a mladm se to
líbí“.
Je na zodpovdnosti faráe i rady
starích zajistit kvalitní a nedlní
bohoslub odpovídající hudební
doprovod. A vím jist, e v mnohch
mstech by stailo oslovit starí dti
na klavírním oddlení ZU. By by
asto bylo poteba jet napravit
zanedbanou péi o samotné nástroje… Pokud jde o textov obsah liturgie, není snad nutné zmiovat, e
pechodníky a staré tvary byly
z liturgie ji odstranny a nejedná
se v ádném smyslu o jazyk archaick. Archaismy se objevují v nkterch písních zpvníku, ale ádnému
farái nebrání vznam textu vysvtlit v kázání. To ovem vyaduje
pelivou pípravu, zodpovdn a
vasn vbr písní podle obsahu
(klidn s pomocí varhaníka).
Luká Rdlo

BYL JSEM NEMOCEN, A NAVTÍVILI JSTE M
Tehdy ekne král tm po pravici:
„Pojte, poehnaní mého Otce,
ujmte se království. Nebo jsem hladovl, a dali jste mi jíst, íznil jsem,
a dali jste mi pít, byl jsem na cestách
a ujali jste se mne, byl jsem nah,
a oblékli jste m, byl jsem nemocen,
a navtívili jste m, byl jsem ve vzení, a pili jste za mnou… Amen, pravím vám, cokoliv jste uinili jednomu
z tchto mch nepatrnch bratí, mn
jste uinili.“
Mt 25,34-40
(Slovo pi ekumenické bohoslub
v kapli Thomayerovy nemocnice
v Praze-Kri 19. íjna pi 85. vroí
otevení Masarykovch domov)
V tchto dnech si pipomínáme – slavíme 85. vroí otevení centrálních
sociálních ústav hlavního msta
Prahy. O vybudování rozhodlo
ústední zastupitelstvo msta 12.
dubna 1926 a ji 16. ervence tého
roku se zapoalo se stavbou. Za necelé ti roky – 13. kvtna 1929 byli ji
první „chovanci“ – jak se tehdy íkalo – pesthováni ze starch ústav
sem do novch „Masarykovch
domov“.
Slavnostní otevení se konalo 28.
íjna 1928 u píleitosti 10. vroí
obnovení státní samostatnosti. V domovech nalo zázemí – bydlení
a lékaskou péi – více ne 1200 chudch, oputnch, ohroench, strá-

dajících a trpících – pedevím starch lidí a dtí. Od poátku byla
samozejmou souástí celého sociálního komplexu tato kaple – tenkrát
slouila souasn jako smutení
obadní sí.
Jak je vztah sociální a zdravotnické
pée a církví? Jak je vztah nemoci
a víry? Pro byly vdy (krom komunistické totality) stavny v nemocnicích kaple a v sociálních a nemocniních areálech kostely? Jenom kvli
smutením obadm? Rozhodn NE.
U prvokesanská církev kladla
siln draz na pomoc strádajícím,
nemocnm a potebnm (pedevím
vdovám a sirotkm, protoe ti byli
zcela odkázáni na pomoc druhch).
Vdy jak jinak meme slouit
Bohu ne slubou tm nejponíenjím a nejpotebnjím. Pán Jeí ekl:
„Cokoli jste uinili jednomu z tch
nepatrnch, mn jste uinili“(Mt
25,40). Kesanská církev od poátku
pomáhala nemocnm a trpícím a ve
svch pímluvách (jak se dochovaly
nejstarí liturgické formy) vdycky
mla zaazené prosby za strádající a
nemocné. Mluvíme u lovka o stránce tlesné, duevní a duchovní, i kdy
je to ve (v tomto naem pozemském
ivot) neoddliteln propojeno.
Bohu není lhostejné nae tlo, není
mu jedno, jak se cítíme tlesn, jestli
nás nco bolí; on to vbec nepodcePokraování na str. 4

LEGIONÁI S LIPOVOU RATOLESTÍ
Blíí se opt 11. listopad, den vnovan památce válench veterán.
Cel demokratick svt si kadoron pipomíná konec jedné z nejstranjích válek ve své historii,
a to konec 1. svtové války, ale
i obti vech dalích válek.
V této souvislosti bych chtl upozornit na záslun poin nakladatelství „Prová Jitka – Tváe“ ze
áru n. Sázavou, které ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a eskoslovenskou
obcí legionáskou vydalo ped nkolika málo dny publikaci „Legionái s lipovou ratolestí I“. Kniha pipomíná odkaz statench mulegioná, bez jejich bojového nasazení a obtování by Republika
eskoslovenská nikdy nevznikla.
ivotní osudy estnácti bvalch
legionáskch velitel narozench
na území dneního Kraje Vysoina
nám pibliují klíové okamiky
vzniku naich legií v Rusku, Francii
a Itálii, ale i boje, jimi jejich písluníci proli. Legionái své ivoty nenasazovali jen na frontách
první svtové války a krátce po ní

pi obran hranic mladé republiky,
ale vznamnou mrou se podíleli
i na odboji proti nmeckm okupantm za druhé svtové války. Ani
osudy tch, kteí peili léta nacistického bsnní, nebyly jednoduché, nebo nástup nové totality znamenal pro nkteré z nich ztrátu osobní svobody, jiní proili zbytek ivota
vystaveni ústrkm a ikanování. estnáct legioná, o kterch je tato kniha, estnáct mu se zlatou lipovou
ratolestí na límci uniformy – symbolem hodnosti generála. I jim patí
nae spolená modlitba a vdná
vzpomínka.
Zbvá jen dodat, e publikace je
polygraficky zdailé dílo ve zpracování V8a s velmi pknm vtvarn-technickm pojetím. Autoi
Eduard Stehlík, Karel ern a Radim Chrást shromádili cenná fakta
o legionáskch velitelích, pozdjích generálech naí armády, a to
vetn jet nepublikovanch fotografií. Jejich práce je tak vznamnm píspvkem k dalímu poznávání naich národních djin.
Jindich Kej
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BYL JSEM NEMOCEN...
iny. Práce se bude nejvíce zamovat na spolupráci s asijskmi církvemi. Termín podání pihláek je
do 15. listopadu 2013. Nástup je
k 1. kvtnu 2014.
Dalí podrobnosti mete najít na:
http://www.oikoumene.org/en/getinvolved/job-openings.
Kateina Dkanovská

Pozvánka KA

Podkování za úrodu
V kostele sv. Mikuláe jsme slouili bohosluby díkvzdání, pi kterch jsme
dkovali Hospodinu za letoní úrodu. Dti pináely dary úrody ke stolu Pán.
Chválu Hospodinu jsme vzdali zpvem spirituál v provedení vokální skupiny
Let´s Go.
NO Praha 1-Staré Msto

Liturgick zpv
Zveme na semináe liturgického
zpvu 22. listopadu od 13 do 16 h a
6. prosince od 13 do 16 h. Semináe
probhnou v prostorách Církevní
husitské základní umlecké koly
Harmonie v Praze 6-Dejvicích,
Bílá 1. Zdarma! Více informací
o kole: www.zusharmonie.cz. Úast
prosím potvrte SMS-kou na telefon
603 309 363. Do zprávy napite jméno a píjmení.
Marek Vávra

Inzerát SRC
Svtová rada církví vyhlásila vbrové ízení na pozici „programov vedoucí pro diakonii a ekumenickou solidaritu“. Pracovník se
bude zabvat ekumenickmi vztahy se zamením na posilování
spravedlnosti a vzájemnou mezicírkevní podporu a diakonickou slubu. Pozice vyaduje vysokou kvalifikovanost v oboru, minimáln
ptiletou zkuenost s vedením projekt, rozpotováním, plynnou anglitinu a dobré znalosti alespo
francouztiny, panltiny i nm-

Ústední rada Církve eskoslovenské husitské

vyhlásila vyhledávací ízení
a) na místo pracovníka/pracovnice personálního odboru.
Základní pedpoklady: • minimáln stedokolské vzdlání s maturitou
• znalost obecn platnch právních pedpis v oblasti personalistiky
• duchovní Církve eskoslovenské husitské nebo lenství v této církvi
b) na mzdovou úetní.
Základní pedpoklady: • praxe v oboru minimáln 5 let
• uzavení pracovního nebo sluebního pomru
• kladn vztah k CSH
• nástup nejpozdji 1. 1. 2014
Pihláky s ivotopisem zasílejte na adresu ÚR CSH,
Wuchterlova 5, Praha 6, 160 00 nebo na e-mailovou adresu
ustrednirada@ccsh.cz nejpozdji do 30. listopadu 2013.

PRO DTI A MLÁDE
SPOR O VZKÍENÍ
V následujícím textu chybí dvojice písmenek. Naleznete je v nápovd,
ovem pozor – jsou peházené!
..SPO..N N..Í ..H.. MR..CH N.. ..V.. NEB.. P..D N.. ..OU V..CH.. ..I.
Nápovda:
IV, CH, TV, O, BO, NI, JS, i, i, Ho, DI, EN, EM, BR, ÍM, E
(eení z minulého ísla: Napravil se.)

Ekologická sekce eské kesanské akademie zve na besedu s Ing.
Markem Drápalem na téma Ochrana ivotního prostedí v církvích, která bude 12. listopadu od
17.30 v pízemí klátera Emauzy
v Praze 2, Vyehradská 49. M. Drápal
je pedsedou poradního odboru SR
CE pro otázky ivotního prostedí
a pedsedou vboru eské kesanské environmentální sít.
JNe

Nabídka „schodolezu“
NO Praha-Vinohrady zakoupila
„schodolez“. Zájemci o zapjení
„schodolezu“ – zaízení, které
dopraví osoby s pohybovm postiením (i na vozíku) i omezenou
pohyblivostí do schod se mohou
hlásit br. farái D. Majerovi (tel.
736 760 982, 222 519 677) nebo
ses. I. Machákové (tel.: 602 746
433), abychom mohli „schodolez“
pipravit.
Za RS NO Praha-Vinohrady
Ivana Macháková

Koncerty u sv. Mikuláe
• 11. 11. - 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvoák
Prague String Orchestra
• 12. 11. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Penika - varhany,
Z. ediv - trubka,
J. ediv - trubka
• 13. 11. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvoák, Widor
B. Rabas - varhany,
J. Jonáová - soprán
• 14. 11. - 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart, Händel
F. astn - varhany, cembalo,
V. Vlna - hoboj
• 15. 11. - 17 hodin
Dvoák, Bach, Vivaldi,
Buxtehude
M. estáková - varhany,
A. Vrínská - mezzosoprán
• 15.11. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga
• 16. 11. - 11 hodin
Slavnostní koncert ke st.
svátku - vstup zdarma
Bach, Franck, Bizet, Dvoák
B. Rabas - varhany,
I. Slavíková - mezzosoprán
• 16. 11. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart,
Corelli
J. Popelka - varhany,
V. Frank - housle
• 16. 11. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat - barokní housle
• 17. 11. - 17 hodin
Bach, Franck, Bizet, Dvoák,
B. Rabas - varhany,
I. Slavíková - mezzosoprán

Jana Krajiíková
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Dokonení ze strany 3
uje a nepehlíí! Vdy Pán Jeí, ztlesnní samotného Hospodina, trpícím
pomáhal, nemocné uzdravoval, dokonce kísil z mrtvch – vracel lidi do tohoto pozemského ivota. Kesanství zvstuje biblického Boha, kterému záleí na
celé naí osobnosti – i na naem tle, na tomto naem pozemském ivot. A souasn my kesané víme, e tlesnou smrtí nekoní lidská existence, e Bh
má moc ze své milosti nás – naeho ducha vzkísit k ivotu vnému. Jak u
jsem zmínila, mluvíme o tlesné, duevní a duchovní stránce lovka, lidí.
O tlesnou stránku se starají pedevím lékai, zdravotníci a peovatelé a peovatelky. Církev (= jediná Církev Kristova, rozptlená v jednotlivch lidskch
organizacích, církvích) je nápomocna lékam i v péi o tlo – konkrétní slubou a modlitbami. Církev se pipojuje také k péi o dui nemocnch –
o duevní stránku – jak se lovk cítí, aby nebyl smutn, osamocen, neastn; jako vící meme pomáhat zlepovat a napravovat mezilidské vztahy –
teba rodinné vztahy nemocnch apod.
Vsadou církve je pée o duchovní stránku lovka – hledání a prohlubování vztahu k Bohu, hledání a nalézání duchovních hodnot ivota – jako jsou
vnitní klid a vyrovnanost, usmíení, odputní, nadje… Samozejm, jen
pokud o to ten nemocn lovk stojí! Musíme poítat i s nebezpeím ztráty víry
v dsledku tké nemoci. Nkdy naopak me lovk zkoukou a utrpením
víru získat; nemoc nás me ve víe posílit, utvrdit, posunout dál (nebo spíe
hloubji). Nemoc me vést k vtí zralosti, pomáhá rozliit dleité a podstatné od nepodstatného. Nesmíme zapomínat také na podporu tch, kteí s nemocnm nesou jeho trápení – na podporu jeho nejbliích. Kaple, kostel i tato nae
ekumenická kaple slouí ke ztiení, modlitbám, k naerpání sil, rozhovorm, ke
zpovdi, bohoslubám i koncertm – k tomu, co podporuje, rozvíjí a obohacuje duevní a duchovní stránku lidského ivota. Nemoc, slabost, bolest patí
k tomuto naemu ivotu. Církev patí do nemocnic, sociálních domov a ústav, protoe chce stát pi lovku i v jeho trápení a bolesti, a protoe má bt a
chce bt nápomocná v zápasu s nemocí a utrpením. My farái, kní, kazatelé
a vichni vící chceme podporovat zdravotníky a posilovat nemocné i jejich
rodiny, aby s nemocí bojovali, jak jen to jde; a souasn jim dáváme nadji toho,
co nás pesahuje. K tomu nám Bh dávej sílu, moudrost a vytrvalost. Amen.
Jindika Buttová

Z EKUMENY
95 LET VE SVOBODNÉ VLASTI
V pondlí 28. íjna se v Hradci Králové konala slavnostní bohosluba u píleitosti 95. vroí vzniku eskoslovenské republiky. Bohoslubu celebroval královéhradeck biskup Pavel Pechanec spolu s emeritním biskupem tpánem Kláskem. Za pítomnosti kní naí církve vetn pozvanch kazatel
z ekumeny mohli vichni pítomní vyslechnout kázání br. biskupa Pavla a
zdravice zástupc univerzity a Msta Hradce Králové. Bohoslub pedcházel
pietní akt na námstí T.G.M. a posléze u pomníku padlch hrdin. Píjemnou
slavnostní atmosféru podtrhlo nemén píjemné teplé poasí a hejivé uvdomní si faktu, e ji 95 let ijeme ve svobodné vlasti, která 68 let nebyla stiena válkou. Bohu díky za svobodu a pokoj, jej nám pináí.
T. A.
DUIKY V POLSKU
Návtva hbitova v Polsku o Duikách je pro naince nezapomenutelnm
záitkem. Na polskch hbitovech na kadém hrob hoí svíek podstatn
víc ne u nás – nkdy a desítky. V podzimním poasí jsou hbitovy vidt u
z dálky a vytváejí nezapomenuteln svteln efekt. Také tepeln – pi píchodu na hbitov je teplota v ulikách mezi hroby citeln vyí ne mimo hbitov.
Od nmeckch hranic smují k naim severním sousedm dokonce „duikové zájezdy“. Poláci obdivuhodn ctí rodinné, píbuzenské i pátelské vazby
a návtva hbitova je pro n píleitostí pro setkání s tmi, kteí nás pedeli
na cest Dom, i se ivmi. Mezi hroby tedy není místo jen pro smutek. vd
FILIPÍNY: VZOROVÉ VOLEBNÍ LÍSTKY S OZNAENMI JMÉNY KANDIDÁT
Filipínská arcidiecéze Lipa bude distribuovat vzorové hlasovací lístky, je
obsahují jména kandidát, které podpoí ve volbách 13. kvtna. Arcibiskup z
Lipy Ramon Arguelles v rozhovoru pro Mornings @ ANC ekl, e na hlasovacích lístcích budou jména kandidát, kteí jsou v kontroverzních otázkách
zajedno s církví. „Lidé nás ádají, abychom se vyjádili. Jiní se ji rozhodli,
ale mnozí chtjí vdt, které osoby jsou ty správné, take dáváme informace k
dispozici. Ji jsme s tím zaali. Setkal jsem se se zástupci naich laik a pedstavil jim ná návrh,“ ekl. Arguelles uvedl, e rovn zveejnil svá kritéria
pro vbr pedstavitel státu. „Máme monosti „piliin“ – vybrat a „tutulan“ –
vykrtnout. Piliin jsou ti, kteí zastávají prorodinné postoje. Nejen ti, kdo jsou
proti rozvodu, kdo se stavjí proti potratm a kdo hlasovali proti zákonu o reprodukním zdraví. Prorodinn postoj se vyjaduje vlastním píkladem...
Máme toti politiky, kteí moná nejsou svm manelkám velmi vrní, ale je
na nich, jak se rozhodnou,“ ekl. Poznamenal také, e arcidiecéze je proti politikm, kteí se podílejí na niení pírody. „Batangas je centrem biodiverzity,
chcete, aby bylo znieno? Pak volte ty, kdo usilují o otevení dol, ty, kdo podporují ilegální tbu deva, volte je, ale zniíte nai zemi,“ ekl. Res Claritatis
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