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KALENDÁ NAZARETU 2014
V souasné dob se nás nkteí publicisté snaí pesvdit, e vlastenectví a láska k národu a jeho djinám se u nenosí, e je to vc minulosti. U moná zapomínáme, e tyto snahy u tu byly, e i etina se
stala kdysi málem zbytenou, e byla eí tch „niích“ vrstev. A e
jen obrovskm nasazením národních buditel se podailo zachovat
matesk jazyk, povznést kulturu a získat nové národní sebevdomí.
Na pelomu devatenáctého a dvacátého století to pak byl Alois Jirásek, kter historii své zem vnoval vekeré tvrí úsilí.
Nejznámjím a nejtenjím Jiráskovm dílem jsou „Staré povsti
eské“. Nejde v nm o pesnou historii, ale spí o obrysy dosavadní
cesty národa, o vzestupy i pády, o nadji do budoucna.
Nazaretsk kalendá 2014 se vyrovnává s klasickm dílem eské literatury s nadhledem, ale zárove s úctou. Postavy z národních djin jsou presentovány keramickmi figurami utvoenmi rukama nevidomch. Jsou
citliv nasnímány v pírodním prostedí. Spojením s texty vybranmi
z Jiráskova díla vznikly vjevy, které je mono vnímat jako iv píbh.
Kalendáe jsou ji v prodeji a jejich cena je stanovena na 140 K za
jeden exemplá. Na poádání rádi zaleme s piloenou sloenkou.
V pípad odbru tí a více kus je potovné zdarma.
Kontakt - tel.: 380123602, 603 175 004, email: nazaretdilna@centrum.cz,
web: www.nazaret.cz.
(fil)

DOVEDEME PIVÁDT K JEÍI?
Kním v presbytern-episkopální
církvi, jakou je ta nae, nkdy bvá
vytkána na jedné stran píliná
autoritativnost, druhm stejn kriticky vnímanm protipólem je naopak
veliká poddajnost mnohch. Na této
pestré kále od plus k minus (ale
otázkou je, co je tím plusem a co
minusem), se nacházíme my – sluebníci Kristovy církve v obcích,
které nám byly sveny. Nkdo neumí zpívat, jin má vadu vslovnosti, u dalího si klademe morální otazníky, jin má kázání píli dlouhá
a dalí píli krátká. Joachim Dachsel
v jedné básni, se sob vlastním nadáním zachytit ve zkratce to dleité,
popisuje takka jákobovsk zápas
starého faráe s nedlním kázáním,
kdy tden co tden svádí kazatel
ptku s Boím slovem, piem na
konci ani po letech stále není jasné,
kdo je vítzem a kdo poraenm.
Anebo, chcete-li, meme pehodit
znaménko, jin umí krásn zpívat,
dalí je vborn biblista, strhující
eník, hlubok modlitebník, jin
hoí pro misii, dalí pro sociální
práci, pro práci s dtmi. Jsme, eeno s klasikem, lidé rzní, rádi kategorizujeme, spojujeme se do koalic
tch, co spolu chodí, proti tm, se
ktermi nemluvíme, jedni volí Losnu a dalí Maáka. asto pauáln

odsuzujeme a stejn pauáln velebíme. Rádi si vybíráme, tídíme, dlíme do katulek podle svch pedstav
a mínní. Sváa Karásek v písnice
o koukolu mezi penicí vystihuje
urení lovka ped Boí tváí: „My
mem tídit brambory, nás si vak
jednou pebere Bh...“ Vztahuji ta
slova i na církev. Nevidím jako podstatné, budeme-li mít roucha erná,
bílá nebo svtle oranová, zdali nae
ády budou v kadé své klauzuli
schopny oetit jakoukoliv nastalou
situaci (takové nebudou nikdy), ale
zdali i po letech jsme stále schopni
do své sluby v církvi vloit své
srdce. Co pevládá? Zdali vdomí,
e kdy nebudu fará – faráka, tak
nic jiného neumím a u to njak
doklepu, anebo jako Dachselv star
knz nedli co nedli, tden co tden budu svádt znovu a znovu svj
jákobovsk zápas se sebou samotnm ve snaze vem negativm navzdory vykesat alespo pro nkoho
jiskiku nadje. Kdy ne hoet,
alespo doutnat je dobré, nejhorí
variantou je zmrtvl nihilismus.
Jsem Pánu Bohu a otcm zakladatelm vdn za svou církev, v ní a do
ní jsem se duchovn narodil, a budeli mi dopána ta milost, tak v ní i umu. Mám-li parafrázovat slova koPokraování na str. 3

VZÁCN POKLAD NADOSAH
Dne 10. listopadu uplynulo 530 let od
narození známého nmeckého teologa, kazatele a reformátora Martina
Luthera. Pipomeme si jej netradiním zpsobem, píbhem, kter se
stal kdysi ve „staré, dobré Anglii“.
Bohat sbratel cennch tisk cestoval po venkov a náhodou se zastavil
ve starém sídle zchudlé lechtické
rodiny. Dovdl se, e souasn majitel chce zchátral objekt prodat. Zaal
se zabvat mylenkou, e jej koupí.
Pustil se proto do prohlídky celého
objektu a brzy proil skuten ok.

V knihovn na podlaze leela hromada starch knih, mezi nimi i starodávná Bible, kterou místní lechtick rod
vlastnil po celá staletí. Ptal se majitele, pro ty krásné knihy vyhazuje,
a dostal lakonickou odpov: „Nedají se íst, tiskl je asi pkn ouma,
pr njak Guten-nevímjakdál.“
„Snad ne Gutenberg,“ vzdychl v posvátné hrze sbratel! „Jo, to bude ten
chlápek,“ opáil majitel nevzruen,
„a ke vemu ji pozdji njak Luther
pomáral nmeckmi poznámkami –
no eknte, jakou me mít taková

poniená kníka cenu!“ Kniha byla
pozdji vydraena za ástku dvou milion dolar!
Co tomu íkáte? Ten lovk netuil,
jaké má doma bohatství, a byl by ho
klidn vyhodil! Vlastnil skuten
poklad, ale vbec si jej neváil, protoe neznal jeho cenu.
Podobné nebezpeí hrozí i nám.
Kolik bájench vcí nám svt nabízí
za „hubiku“, a kolik lidí na tento
ábelsk trik naletí! Nedejme se oidit a prosme o sílu i moudrost do
kadodenních zápas.
czka

POCTA FARÁI ALEI JALUKOVI
Jedním ze esti nositel „Pocty hejtmana Libereckého kraje pro rok 2013“ je i husitsk fará z Lomnice nad
Popelkou Ale Jaluka. Pocta hejtmana byla pedána u píleitosti státního svátku.
Ale Jaluka se narodil v roce 1947
v Praze. Cel svj profesní ivot vnoval lidem severních ech jako duchovní Církve eskoslovenské husitské. V Drkov u Tanvaldu byl faráem od roku 1971; v Lomnici nad Popelkou psobí od roku 1988. Sem za
ním, pro jeho velkou schopnost vcítit
se do tké situace druhch, jezdí
lidé z celch severních ech.
Jeho kázání jsou struná, ale ostrá
jako me. Kadého, kdo je slyí, musí
zasáhnout.
Pro Alee Jaluku jsou velkou rodinou horolezci. Kad tdr den
slouí bohoslubu na Cintorín –
hbitov horolezc na Hrubé Skále.
První bohosluba se zde konala na
poest tragické vpravy do Peru.
Od roku 1989 poskytuje bratr Jaluka
duchovní péi lidem ve vzení
Valdice. Vnuje se jim nejen ve vze-

ní, ale i po vkonu trestu. Snaí se
je podporovat pi hledání zamstnání a provázet je v hledání ivotní
cesty. Od roku 2005 uí bratr Jaluka na Husitské teologické fakult UK obor pedagogická pée pro
proputné z vkonu trestu.
Pracovní doba pro nho nikdy neexi-

Foto: Jiínsk deník

stovala; Ale Jaluka pomáhal vdy
lidem jako duchovní i krizov intervenní pracovník v jednom. V letech
1997, 2002, 2010 a 2013 bratr Jaluka
spoluorganizoval pomoc pi povodních. Pomáhal rovn v Pákistánu,
v Bosn za války i v Arménii. Josef
Klíma ve vydání Lidovch novin
z 1. listopadu píe: „Bude to u ptadvacet let, co Ale Jaluka sám nabídl vekeré své síly, aby v pekle, jím
vznice Valdice nepochybn je, pomohl tm slunjím zachovat si
lidskost a vrátit se na svobodu se
vím vudy, tedy i s tím, e doijí
zbytek ivota jako bezúhonní obané. A tm úpln neslunm aspo
zkusil ukázat cestu k lepímu já...
kdy propukly povodn u nás, okamit se vydával pomáhat do zasaench oblastí. I pímo fyzicky, s pilou
a krumpáem...“
redakce
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O smyslu Písn písní
te-li Velepíse, jinak i Píse alomounovu, tená teologicky neinformovan, jeví se mu jako milostn píbh. A je-li
obeznámen sBiblí, diví se, kde se vní vzala tato píse milenecké lásky, plná vzájemnch vyznání, erotická a pitom
vzneená.
Vylouíme-li nepravdpodobnost, e se tento skvost dostal
do Bible nedopatením, zstává té vklad obrazn. Slovní
vznam byl ze strany idovské i kesanské po staletí zavrhován. Jen skryt smysl byl pijateln: Bh je král a dcera
jeruzalémská jeho nevsta. Vkesanském pojetí je králem
Kristus a nevstou církev; vBibli kralické je úvodem kadé
zkapitol tento vklad. Alegorick vklad byl vkatolické církvi a do roku 1943 závazn. Velepíse zstala nicmén
vcírkvi prakticky nepouitelná.
Doslovnému vkladu nasvduje napíklad pátá kniha
Písloví (18-19): „Budi poehnan pramen tvj a vesel se
zmanelky mladosti své, lan milostné a srny utené. Prsy
její a t opojují velikého asu, vmilování jejím kochej se
ustavin.“ Následuje i mravní napomenutí: „Nebo pro bys
se kochal, synu mj, vcizí, a objímal ivot postranní?“ (20)
Také vnmeckém jazykovém území se prosadilo ve druhé
polovin osmnáctého století J. G. Herderem a J. W. Tethem
doslovné porozumní jako mezilidská erotická láska.
Jan Amos Komensk si tak dalece oblíbil „Píse písní alomounovch“, e ji pebásnil. Chápal ji nicmén alegoricky:
v ní se „vypravuje milost srdená mezi vnm enichem
Kristem a nevstou jeho církví, kterou sob zid i pohan shromauje a vnému veselí strojí.“

Ukázky pekladu:
•Komenského:
„Ó by mne mj enich vn,
s milostí svou mn sám vdn,
políbením úst svch poctil,
zmch teskností vyprostil!“

•Kralick:

„Ó bys mne políbil políbením úst svch; nebo lepí jsou
milosti tvé neli víno. Pro vni masti tvé jsou vborné,
mast rozlitá jméno tvé; proto t mladice milují.“

•Ekumenick:
„Ké políbí m polibkem tvch úst! Vdy lepí je tvé laskání ne víno. Píjemn voní tvé oleje, nejistí olej – tvé
jméno. Proto t dívky milují.“
•Seifertv:
„Opoj mne polibkem svch rt, vdy nad víno je milování tvé. Tvé oleje jsou vní proslulé a jméno tvé je olej nejjemnjí. A proto dívky tebe milují.“
Tak i onak, doslovn nebo jinotajn: milostná láska je
vPísni písní, pojaté do spis biblickch, znamením vzneenosti, hodna zobrazovat lásku nejvyí.
Miroslav Matou

Z kazatelského plánu

XXVI. nedle po svatém Duchu
Bh slunci na nebi postavil stan, ono jak enich z komnaty
vyjde. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem
k druhému konci a nic se neskryje ped jeho árem.
ALM 19,5–7
První tení: Malachiá 3,19–21 (4,1–3)
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 je dán,
a Boí vlí se ídili, modleme se Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, vysly nae prosby a chra nás ped nástrahami, které
nám vstupují do cesty a jejich záludnost leckdy nevidíme. Osvi nás, Boe,
svm svatm Duchem, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení: 2. Tesalonickm 3,6–13
Evangelium: Luká 21,5–19
Ver k obtování: alm 96,13
Vere k poehnání: Zjevení 2,8.10
Modlitba k poehnání:
Panovníku Hospodine, vzdáváme ti díky za to, es nám ve ktu vtiskl do due
svou pee, kterou jsme oznaeni, abychom se nemuseli bát soudného dne.
Dej, abychom na kad den ili ze tvé milosti a z tvého odputní! Ve jménu
Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 34, 103, 110, 149, 162, 187, 199

ALMY

V

BIBLI

KRALICKÉ

Bible kralická, její tysté vroí
letos oslavujeme, je cennou souástí
naí kultury. Její teologicky zdatní
pekladatelé vytvoili úasné dílo,
nov a zásadn inovaní peklad,
kter má velik vznam pro etinu,
pro její rozvoj, koatost, psobivost,
ivotaschopnost. Podle známého starozákoníka a básníka Milana Balabána krása jazyka, krásno, hraje také
„teologickou roli“. A o tom nás pesvdují takté almy v kralickém
pebásnní. Pekladatelé Jednoty bratrské se museli probírat starími peklady, vybírat z nich, petváet, doplovat, peliv vybruovat, porovnávat s originálem.
Uvdomujeme si, e ped nkolika
staletími vytvoené slovesné útvary
ijí svou vlastní vnitní silou. Bvají
souástí bohoslueb a meních poboností. Vznikaly toti jako ohlas
blízkosti mocného, spravedlivého
a dobrotivého Boha a stále tuto blízkost pipomínají a do ní nás uvádjí.
Slouily a slouí vdy také neodmysliteln k osobnímu náboenskému
prohlubování a vzdlávání. Ji od
dávnch dob byly almy opakovan
zhudebovány, ve stedovku v gregoriánském chorálu, od zaátku novovku v motetech, kantátách i jinch útvarech. Za vrcholné dílo lze
oznait kupíkladu Biblické písn
Antonína Dvoáka, sloené na texty
rznch alm Bible kralické.
Dovolte mi napsat pár osobních slov
o almech v pekladu Kralickch.
Cítíme tu vanutí Ducha svatého,
nalezneme velijaká ponauení o vli
Boí. Zboná due v tchto textech
nachází istou a erstvou vodu, chvá-

ly a modlitby. K mm oblíbenm almm patí 1., 19. a 23. Pi jejich tení
se mi nyní asto vracejí vzpomínky
na sestru Hanku Vocelovou, kterou
jsem pivedla do karlínské náboenské obce naí církve. Stala se na nkolik let vlídnou a moudrou oporou naeho spoleenství, neúnavnou prosazovatelkou a milovnicí Bible. Znala
almy v kralické verzi zpamti a jejich krásu jsme si ob dv spolen
vychutnávaly v hluboké usebranosti
a pokoe. Pevné základy pro svj
kesansk ivot získala od tatínka
Jana erného a ddeka Jana Hochmana, kteí byli známmi kazateli
Jednoty bratrské. Sestra Hana vnímala svého Hospodina s láskou a úctou.
Cel ivot proto mla Kralickou bibli
ve stole ve svém zamstnání a kdy
jí bylo úzko nebo si s ním nebyla
jistá, hledala útchu v Písmu...
Krátce po svch osmdesátinách sestra
Vocelová tce onemocnla a já jsem
za ní chodívala v rámci duchovenské
i pátelské sluby do hospicu trasburk. Nosila jsem s sebou Kralickou
bibli a v ní jsme si spolen etly
a rozjímaly. Zejména onen tiadvacát alm byl, krom Otenáe, páteí
jejích denních modliteb a usebrání:
HOSPODIN jest mj past, nebudu
míti ádného nedostatku.
Na pastvách zelench pase mne,
k vodám tichm mne pivodí.
Dui mou oberstvuje,
vodí mne po stezkách spravedlnosti
pro jméno své.
By mi se dostalo jíti pes údolí stínu
smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty
se mnou jsi...

Své tké onemocnní setra Hana pijímala s pokorou. „Musela jsem si
zvyknout, e jsem na hospicu a dom
se u nevrátím. Mám to na doivotí.
Nejsem tu vak sama. Je tady se mnou
Pán a z nho erpám posilu,“ usmívala se. Vdla, e spolehnutí na péi
svého nejvyího duchovního paste potebujeme denn. Je teba si uvdomit, e blíit se k „údolí stínu smrti“ je pro lidskou bytost nesnadné.
Nemusíme se vak bát zlého, kdy
Bh je tady a nabízí oporu. Zejména
si to uvdomujeme v situacích vyhrocench, mezních a nevratnch, napíklad kdy u se nemoc nedá léit
a meme dostat jen podprnou péi.
V takovchto okamicích hledíme
zpt a uvdomujeme si prbh svého
ivota. Vnímáme, e se nám na cest
dostalo osobní pomoci a opory. Nae
spolehnutí na Boí pomoc nelo do
prázdna, ale projevovaly se zetelné
vsledky. Mohli jsme studovat, získat
profesi, ve které jsme nacházeli sami
sebe. Zaloili jsme rodinu a pokud se
v ní nco nevydailo, objevovaly se
zase jiné oprné sloupy kvalitních
vztah. li jsme dál i s ranami na dui,
napímili jsme se a vnímali nadji.
I kdy lovk není práv bohat
a musí ít hospodárn, má pece potebn pokrm, mnohdy i hojnost
a petékající kalich jinch dar. Boí
milosrdná dla nás pevádí pes
temná a nebezpená místa. Vztah ve
víe a spoinutí v milosrdné ochran
Boí pravice je tím opravdovm
a tím nejdleitjím.
I to nám almy v Bibli kralické krásnm a vzneenm jazykem pipomínají.
Olga Nytrová

Nad Písmem

CHCE NÁS JEÍ STRAIT?
Vimli jste si, e na rybníku u byl
letos první led? Takov ten nebezpen: vypadá pevn, ale maminky
varují dti: NE, abys tam lezl, prolomil by se. U se tam jeden kluk utopil! Nedal si íct, nedbal varování.
íkal, e se straení nebojí.
Kdy dnes posloucháme evangelium, také by si nkdo mohl íct, e
nás Jeí „jen“ straí. O takovch oklivch a zlch vcech mluví: války,
pohromy, katastrofy. Ale Jeí nás nechce strait, chce nás pouze varovat.
Zlé vci, o kterch mluvil, ty u se
od té doby mnohokrát staly. A djí se
po svt i dnes a mohou se stát i zde,
nám. Jeí nás kesany varuje, abychom si na sebe dávali pozor a varovali se zbyteného trápení. Ano, jsou
i taková netstí, e sebevtí opatrnost nepome. Nikdy nevím, kdy
ráno vyjdu z domu, jestli se veer
vrátím iv a zdrav. Nikdy nevím,
kdy zanu stavt svj dm, jestli ho
dostavím... Nikdy nevím, kdy se
svím svému blinímu, jestli se
v nm nezklamu...
Je vude kolem nás samá nejistota?
Pitom lovk moc potebuje pedevím práv pocit bezpeí, zajitnosti, aby se cítil na svt dobe. Kdo
ten pocit jistoty nemá, zane se jeho
osobnost bortit, stane se díve nebo
pozdji neurotikem. A tak hledáme
jistoty a zajitní – hospodáské v pojistkách proti ivelním pohromám,
v lovku, píteli, proti pocitu osamlosti a oputnosti. Ale to je málo.

To vechno jsou dobré vci, ale celkov pocit jistoty ani to vechno lovku nedá: pojiovna vdy nezaplatí, kamarád me zradit, spolenost
lidí m me vylouit. Proto si u
prastaré národy vytvoily rzná pírodní náboenství, která vechna
mají spolené to, e se snaí zajistit
si píze boh tím, e jim lovk
dává dary, pináí obti, koná rituální pobonosti. Ale ani to nepomáhalo: lovk nikdy nevdl, zda dal
dost dar, obtoval dost zvíat, vykonal dost poboností a modliteb.
Teprve Jeí Kristus ukazuje lovku cestu z tohoto kruhu nejistoty.
íká nám, e si nemusíme kupovat
a vykupovat Boí píze: Bh t
má v lásce u od tvého narození.
Ví o kadém vlasu na tvé hlav. Má
nás rád jako otec své dít: nemusíme se bát, jsme v rukou Boích.
Jsme v ruce Boí. Krásn to zní, ale
co to znamená? e nás, vící, ochrání ped havárií na silnici? e na
zahrádce vícího mráz nespálí kvtiny? e pod malm poktnm neposedou se led neprolomí? Tak to není,
to víme dobe. Bt v ruce Boí neznamená, e nás Bh uchrání PED
netstím, ale znamená, e nás Bh
uchrání PI nebo VE vech netstích.
Bh nás chrání, jako chránil svého
Syna: i z katastrofy Velkého pátku
vyel iv! Bh nás vede ke kone-

L 21,5-19
nému cíli, k vnému ivotu. A proto je nám vtinou zatko rozeznat
pomocnou Boí ruku hned, abych
tak ekl, pi inu. My svému tstí
asto rozumíme patn. Za tstí
pokládáme zpravidla jen to, co zapadá do naich momentálních plán.
A kadé zkíení naich plán povaujeme za netstí. Potebujeme
velké zmoudení, abychom pochopili, jak i ztroskotání naich plán me bt dílem láskyplné Boí pée
o nás, dílem Boí ruky, Boí prozetelnosti. Tuhle bolavou rozdílnost
mezi lidskmi plány a Boími Jeí
dobe znal: „Mé mylení není mylení vae, mé cesty nejsou vaimi cestami.“ Toto je poteba pochopit a dát se
vést Boím varováním, hlasem, jak
jej známe ze tení Boího slova, jak
k nám mluví, kdy si oteveme stránky Písma svatého. Dát se vést Boím
hlasem, dát si íci, znamená, e nemusíme ztratit hlavu ani uprosted
nejvtích trampot. Peneseme se s dvrou i pes nejvtí nejistoty. Krásn
vyjádil nai dvru v Boha u almista: „I kdybych ml jít údolím stínu
smrti, nebudu se báti nieho zlého,
vdy ty, Pane, se mnou jsi!“
O takovou dvru v Boha pojme
nyní prosit, abychom se o ni mohli
opít, a pijdou bolavé chvíle ivota.
Martin Kopeck

Pane, ve nás svojí milostí a dej nám poznat,
co vechno to pro nás znamená. Amen
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DOVEDEME PIVÁDT K JEÍI?
Dokonení ze str. 1
legyn faráky Marty Silné, spolu
s ní íkám, e církev je mojí stranou
matkou a já jejím stranm synem.
Ale i naopak: církev je mojí milující,
vlídnou, laskavou matkou a já jejím
hodnm a poslunm synem. e to
nejde dohromady? Ale jde – to víme
my, kteí máme alespo dílí zkuenost s vchovou vlastních dtí.
V kadém zdrav fungujícím rodiovském i partnerském vztahu jsou
stále pítomny ob roviny: láska, ale
i zklamání tehdy, kdy se ubírají vci
jinak, navzdory naim pedpokladm. Taková je i má zkuenost s církví. V jejím budoucím smování jí
nepome nová teologie – ta, kterou
máme, je dostaten kvalitní, ani nová liturgika, nové ády, ale zintenzivnní vnitního proitku, kterého budeme schopni my jako duchovní
i vichni ostatní, kteí do naich
sbor picházejí. To, co církev nabízí navenek, musí vyvrat z jejího
vnitního klimatu.
Ve vci vnjí organizace by církvi
vrazn pomohlo zetíhlení jejích
struktur. V souasnosti praktikovan model byl koncipován pro vtinovou církev v eskoslovensku, která mla bt modernistickou církví lidového typu s nkolika miliony vících. Transformaci této struktury
vzhledem k promn ve vrazn minoritní spoleenství v rámci eské
ekumeny vidím jako nezbytnou...
Co se te liturgickch podnt,
nabízím jeden z ji díve publikovanch text, kter je psán z pohledu tehdy venkovského faráe, reflektujícího ivot církve na malém
mst. Z lánku cituji:
Mlad lovk, eknme mu, najde

jednoho dne v sob dostatek odvahy
a rozhodne se zajít do kostela, aby se
podíval, co se tam dje a o co tam
jde. Odmalika vyrstal v nevící
rodin, kde se o církvi mluvilo pouze
v negativní rovin. Neví mnoho
o rozdílech mezi katolíky, evangelíky
a husity. Neví, co je to bohosluba
a jak má smysl. Jestlie ije na malém mst i dokonce vesnici, jeho
pozice je mnohem tí, nebo ho
kad zná a on zná je. Pokud ho nic
z toho neodradí a pesto pijde, co
ho eká?
Mnohde tázavé pohledy hrstky lidí
tísnící se v posledních adách: Co ten
tady dlá? Pro piel? Ty nechápavé pohledy mohou bt ale také docela dobe maskovány za pehnanou
familiárností typu: To máme radost,
e jsi piel mezi nás, vezmi si zpvník
a nalistuj si Aby nás Pán Bh miloval.
Zaíná bohosluba. Nov píchozí má
vtinou v povdomí pedstavu honosnch mí, pi kterch burácejí varhany nebo zní gregoriánsk chorál.
Namísto toho se v mnoha pípadech
ozvají zvuky rozvrzaného harmonia,
pehluujícího málo slyitelné broukání esti úastník bohosluby, kteí
ve svém zpvu vichni vzájemn hrají
na honnou s faráem, jen také bvá
nkde úpln jinde. Neboh lovíek
zane chvatn listovat ve zpvníku
a hledat místo, kterého by se mohl
zachytit, ale pravdpodobnost, e se
mu to podaí, je velmi nízká. Noty
nezná, poslouchá jinou hudbu a také
jeho mládí se píli nehodí mezi tu
proídlou adu dstojnch starc
a staen, kteí se znali s jeho ddekem, jet ne si namluvil babiku ...
Kdy svj zámrn pesimistick
obraz shrnu, je velikm Boím zá-

zrakem, moná vtím, neli Kristova chze po vod, kdy takov
lovk od této chvíle u napoád nezaneve na to, o em získal pedstavu, e je církev. Právem mete namítnout, e nehledal správn, zstal
na povrchu a neel do hloubky vcí;
já na to odvtím, e jsme mu teba
nedali pomocnou ruku. Moná ekal
ivou víru a vidl jenom prázdn
obad. Kdyby alespo v tom obadnictví byla trocha ivota! Víra me
stejn jako alkohol vypt. Zpoátku je opojná, motá se po ní hlava
a chceme ji konzumovat ve stále vtím a vtím mnoství, ale jak ubíhají dny, msíce, roky a desetiletí, pi
nesprávném uskladnní ztrácí svoji
jiskru, zkalí se, sedne ke dnu a zkvasí. Nedivme se, e kdy nkomu nabídneme patok namísto dobrého vína, rozbolí ho z nj hlava.
Za Filipem, jedním z Kristovch
uedník, pili kdysi ekové s ádostí, jestli by nemohli vidt Jeíe.
Filip se sebral, ekl to Ondejovi
a spolen li za Jeíem. Rozumím
tomuto biblickému textu jako obrazu
o církvi. ekové byli podle nás
nevící nebo málo vící, a tak li za
nkm, u koho pedpokládali, e se
zná s Jeíem. Nali jednoho, a ti byli hned dva.
Filip a Ondej to oznámili Jeíovi,
jen jim vzáptí ukázal cestu k tm,
kteí stojí mimo. Jsme na podobnch
pozicích jako kdysi Filip a Ondej.
O nás se ví, tuí i pedpokládá, e se
známe s Jeíem. Dovedeme k nmu
pivést ty, kteí se nás budou na nho
ptát – teba svojí neekanou pítomností v církvi, anebo se jim namísto
toho postavíme do cesty jako bludn
balvan?
David Frdl

Jsme opravdu na kiovatce? (2)
Rád bych na svj dopis, zveejnn
v pedchozím ísle jako reakce na
lánek sestry Tonzarové, navázal
jet nkolika úvahami:
Mnozí varhaníci mají zkuenost, e
písn se vybírají tsn ped bohoslubami nebo z omezeného repertoáru Poj k Spasiteli, Pán Bh je
pítomen a Pozdvihni se due z prachu. U nás se také osvdilo zpívat
neznámé písn na biblickch hodinách, kde se meme nauit nejen
melodii, ale i zamyslet se nad vznamem textu. Bume rádi, e nae
liturgie „neodpovídá mylenkovému
kontextu a hudebnímu vkusu“ naí
doby. Mylenkov kontext vidíme
dnes a denn v politickch debatách a „hodnotnch poadech“ typu
Vmna manelek nebo VyVolení.
V lánku zmínn náek „a nedají
se zpívat bez uení“ je podle mého
názoru prototypem nepochopení
uitelského rozmru knské sluby. Sám Kristus byl nazván Uitelem a ná talár jako u jinch protestantskch církví je projevem uitelské role knze. Neopoutjme
své uitelské poslání! Zjednoduování si této úlohy – namísto pelivé
katecheze a poctivého trplivého
uení se – je jist onou irokou branou a prostornou pohodlnou cestou
do záhuby (M 7,13). Obas je
moné vidt zmatené vrazy úastník bohoslueb, kteí nechápou,
pro by si mli stoupnout pi tení
evangelia i poehnání a pro se

stojí pi pijímání. To by ale pravideln úastník bohoslueb ml
vdt.
Pokud jde o ná Zpvník, souhlasím se sestrou Tonzarovou, e jeho
revize, a pedevím revize varhanního doprovodu je nezbytná. Nikoliv vak kvli zmn písní, ale
pedevím kvli oprav hrubch
harmonickch, melodickch a rytmickch chyb. Mnohé písn jsou
tko zpívatelné z prostch dvod. Pokud písn zpíváme tikrát
pomaleji, ne je vhodné, a ignorujeme-li jejich kupíkladu tídob,
tém tanen synkopick rytmus
(napíklad . 15), pak pochopiteln
znjí „pohebn“. Tém neposlouchatelné v pomalém tempu jsou romantizující písn 20. století (. 21).
To ale není problém písn jako
takové. asto slyím argument „my
to nestíháme udchat“. No ano,
protoe zpíváme píli pomalu.
ím rychleji se zpívá, tím kratí
jsou fráze a tím díve se mohu opt
nadechnout. Tím také radostnji
nae chvála zní!
Dalí problém je zpv faráe a varhaníka. Pokud fará ani varhaník
nezpívají s lidem, tko to zvládne
lid samotn. Jin problém je, pokud fará nerespektuje tempo písn
lidu, které udává varhaník, kter by
ml po hudební stránce lid vést.
Zpvník obsahuje adu chyb, které
by varhaník ml odhalit a napravit.
Melodické a rytmické chyby se

tko odnauíme s kytarou, která
ani rytmus, ani melodii zpvu dostaten neudává. Také je velmi
vhodné takové písn procviit na
biblické hodin nebo by je mli
alespo secviit fará a varhaník,
aby vedli zpv správn. Rytmicky
hrub zkreslené písn (asto bratrské nebo nmecké protestantské
chorály: 20, 65, 223, 248, 256 a
dalí) je nutné pouze hrát rytmicky
správn; zcela patn upravené písn (117, 215) musí hrát varhaník
z jinch zdroj.
Samotná revize zpvníku ovem
není jednoduchá. Ne nadarmo máme teprve 2. vydání varhanního
doprovodu, kter obsahuje hrubé
chyby, akoliv ho pipravovali
v 50. letech nai nejlepí muzikanti. Vynikající katolické Mení zpvy se pipravovaly dlouhá léta, stejn jako u nkolik let probíhá
a jet probíhat bude píprava revidovaného evangelického zpvníku
(za pomoci zahraniních odborník). Za zmínku jist také stojí, e
zmínné zpvníky Hosanna a Svítá,
obsahující tolik oblíbené mládenické zpvy, jsou zhruba stejn
staré jako ná varhanní doprovod…
Na závr bych rád vyslovil pání,
abychom svou liturgií stále li po té
správné Cest (J 14,6) a neuhbali
na kiovatkách po irokch a pohodlnch cestách, které si my sami
vytváíme.
Luká Rdlo

Chrám
Eva ervená

Chrám je asto impozantní stavba
z dob dávno minulch.
Kad vak bez rozdílu
v sob i sílu promodlench slov skrvá.
Duchovní odkaz
i víra sama vzrstá ve chvíli,
kdy modlitebník ke svému hlasu
opravdovost, pokoru
a srdce pidá.
Dotek a blízkost Boí lásky
se realitou,
ba zázrakem stává
pi vyznání:
„Kristus vprosted nás.“
Ze sbírky Jiskení mysli.

Festival „Den poezie“

Fará Jan idlick a Anna Brikciusová v rámci Dne poezie
v kostele sv. Jana Kitele Na Prádle 2012
Ve dnech 10. – 25. listopadu po celé eské republice probíhají Dny
eské a mezinárodní poezie. Festival Den poezie vznikl na památku narození Karla Hynka Máchy a na jeho publicit se podílí ada
celostátních i regionálních periodik. K jeho 15. roníku s podtitulem „Váe a popel“ se pipojil také Literárn dramatick klub
Dialog na cest a Náboenská obec Praha 1-Malá Strana.
V úter 12. listopadu se v Galerii Cesty ke svtlu Zdeka Hajného
v Praze 4 uskutenilo setkání Poezie pravda due, na kterém klub pedstavil soubor básní Na zápraí due autor Olgy Nytrové a Michaela
tojdla, ilustrovan M. tojdlem, a básnickou sbírku Markéty Hlasivcové
Rubín v pláti noci, ilustrovanou Zdekem Hajnm. Vere recitovali herci
Michaela Dolinová, Zdenk Mahdal, ob básníky a básník.
V úter 19. listopadu od 19 hodin srden zveme do zasedací sín náboenské obce naí církve v Karlín (Vítkova 13, Praha 8) na setkání
s názvem Nae nové vere. Autorské tení len a píznivc Literárn
dramatického klubu Dialog na cest - Olgy Nytrové, Markéty
Hlasivcové, Martiny Koubové, Kvtoslavy Salmonové, Stanislava
Kubína, Aloise Marhoula, Miroslava Matoue, Jaroslava Schnercha,
Pavla Skalského, Vladimíra Stibora, Michala Dundy a dalích básník.
V kostele sv. Jana Ktitele Na Prádle (Praha 1, íní ul. 6) se koná 16.
listopadu od 18 hodin básnické tení „Brikciusová Na Prádle – Labyrint“
z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana idlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. Bhem veera bude uvedena premiéra skladby „Labyrint (2013)“ eské skladatelky a varhanice Ireny
Kosíkové. Podrobnjí informace naleznete na: www.denpoezie.cz,
www.dialognaceste.cz., www.Brikcius.com a www.Husiti.Majestat.cz

Labyrint
labyrint v duích druhch
cestu hledá
bezcíln bloudí do slepé uliky
pokadé jiná
zahrazená ze jiná
jen ta ve se nelií
ze ní a do nebe
pelézt je nemoné

cestu k Tob hledám
v labyrintu cest spletitch
hledám trpliv
hledání mne baví
ké nikdy nekoní

Anna Brikciusová
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ZPRÁVY
Vzpomínky na vrné
sluebníky církve
Váené sestry a váení brati,
v tchto listopadovch dnech si praská diecéze pipomíná památku vrnch svdk Pán, v tyto dny zejména zemelch kní a naich duchovenskch vzor br. prof. ThDr. Vladimíra Kubáe, knze, starozákoníka a dkana HTF UK, jeho Pán
povolal k sob ped 20 lety pi cest
na fakultu (23. 11. 1993), a br. Mgr.
Frantika Boovského, jednoho z nejdéle aktivn slouících fará, kter
zemel po krátké nemoci 13. listopadu
2003. Vrni i jejich odkazu zstaneme a s láskou nyní zejména na tyto
dva vrné svdky Pán vzpomínáme.
Za praskou diecézi:
David Tonzar,
biskup prask

Homileticko-exegetick
seminá
Naukov odbor ÚÚR srden zve
vechny duchovní, píp. i laiky
k úasti na ji tradiním homileticko-exegetickém seminái k vkladu adventních text. Uskutení se
ve stedu 27. listopadu od 9.30 hodin v budov Ústední rady v Praze
Dejvicích (Wuchterlova 5).
Seminá se koná ve spolupráci
s HTF UK a texty pijdou vykládat
doc. Jií Bene a dr. Jií Luke.
Pihláky zasílejte na adresu naukového odboru:
kristyna.mlynkova@ccsh.cz. red

Bohosluba v Brn
Brnnská diecéze Církve eskoslovenské husitské zve na liturgii
k ukonení jubilejního cyrilometodjského roku - Roku evangelizace
a misie, která probhne v sobotu
30. listopadu v 15 hodin v Husov

sboru v Brn, Botanická 1. Liturgii
povede Mgr. Juraj Dovala, biskup,
a ThDr. Petr andera, emeritní biskup.
red

Pozvání do Kre
Zveme na veerní bohoslubu:
• 24. listopadu v kostelíku sv. Anny
v Kri - slouí Mgr. J. Buttová.
Kristna Mlnková

Advent a Vánoce
v Roztokách
Letoní as adventní a vánoní v Husov sboru v Roztokách bude opt
tématicky zamen. Tento rok bude
rok „andlsk“ - „Kad máme svého
andla, andlé mezi námi“. Na dané
téma poádáme vánoní vstavu
vtvarnch vrobk (vernisá probhne v nedli 1. prosince od 15
hodin v rámci adventního koncertu
hudebník eské filharmonie) a literární sout pro vechny vkové kategorie - libovoln ánr (próza, poezie).
Odborná porota píspvky literární
soute posoudí a ocenná díla budou
pedstavena v nedli 15. prosince od
15 hodin v Husov sboru v rámci
adventního hudebn dramatického
komponovaného poadu „Andlé
mezi námi“ jako autorská tení.
Uzávrka pijímání vrobk na
vstavu a uzávrka literární soute je
22. listopadu. Vekeré informace
poskytne Vlaka Drdová, v.drdova@volny.cz, tel.: 606 893 292 red

Nabídka „schodolezu“
Náboenská obec Praha 10-Vinohrady (Dykova 51/1) oznamuje,
e zakoupila schodolez – zaízení,
které dopraví osoby s pohybovm
postiením (i na vozíku) nebo omezenou pohyblivostí do schod,
a umoní jim tak dostat se do sboru na

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

POÁTEK BD
Pán Jeí varoval své uedníky, e ivot jeho následovník nebude
vbec snadn. Pokud se vám podaí odhalit následující „ifru“, dozvíte se, jaká odmna eká na ty, kteí vytrvají.
KADBYCD VEYFTGRHVCHÁITJEK
SSVTÉU VIWVXOYTZY

ZLÍMSNKOÁPTQER

(eení z minulého ísla: Hospodin není Bohem mrtvch, nbr ivch, nebo ped
ním jsou vichni ivi.)
Jana Krajiíková

esk zápas
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bohosluby, které se konají kadou
nedli od 9 h. Zájemci o vyuití tohoto zaízení z okolních náboenskch
obcí se mohou s pedstihem ohlásit
br. farái D. Majerovi (tel. 736 760
982, 222 519 677) nebo ses. pedsedkyni RS I. Machákové (tel. 602 746
433), abychom mohli „schodolez“
pipravit.
Za RS NO Praha-Vinohrady
Ivana Macháková

Hledá se Kotyza
Brati a sestry, stále hledáme sochaská a ezbáská díla mistra ezbáe
Kotyzy z Prahy 4-Nuslí, která zhotovil pro nae sbory. Pipravujeme
o nich pednáku. Dkuji vám vem,
kteí jste se nám ji ozvali. Jsme
vdni za jakékoli informace i fotografie. Pavel Kolá, fará v Praze 4Nusle, e-mail: nonusle@tiscali.cz.
pk

Pozvání do Pardubic
NO v Pardubicích zve na dalí setkání zájemc o historii 30. listopadu v 10 hodin v sálku na fae. Vystoupí PhDr. Ale Prázn, Ph.D.,
z katedry filosofie Univerzity Pardubice na téma „Komensk“. Dále pak
promluví ThDr. Kamila Veverková,
Th.D., z katedry církevních djin
a práva HTF UK na téma „Konfesní
Evropa v 16. a 17. století“.
red
Omlouváme se tenám za chybu
v minulém ísle, kde v lánku na
1. stran Vzpomínka na Jaroslava
Bendla je na konci uvedena informace o instalaci expozice k vroí
muednické smrti faráe. Namísto
Husova sboru ve Vrovicích je myln
uveden Husv sbor v Dejvicích. red

Koncerty u sv. Mikuláe
• 18. 11. - 20 hodin
Dvoák, Ravel, Charpentier,
Vivaldi
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek - trubka
• 19. 11. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Penika - varhany,
Z. ediv - trubka,
J. ediv - trubka
• 20. 11. - 17 hodin
Caccini, Bach, Vivaldi, Mozart
Z. Nmeková - varhany,
V. Likérová - soprán
• 21. 11. - 17 hodin
Bach, Mozart, Franck, Caccini
Canto Corno e Organo
• 22. 11. - 10 hodin
Benefiní koncert - zdarma
Sbory ze Skotska, Portugalska,
Nizozemska, vcarska, Irska,
panlska - Galicie, védska
• 22. 11. - 20 hodin
Bach,Vivaldi, Mozart, Dvoák
Consortium Pragense Orchestra
• 23. 11. - 20 hodin
Bach, Vivaldi, Mozart, Dvoák
Consortium Pragense Orchestra
• 24. 11. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell, Brahms
M. Penika - varhany,
Z. ediv - trubka, J. ediv - trubka

HURÁ DO KOLY!
(VSTAVA O PRVÁCÍCH)
Patnáctého listopadu si pipomínáme úmrtí Jana Amose Komenského
(+1670, Amsterodam). V této souvislosti informujeme o vstav Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského
v Praze, která pedstavuje rozsáhlou sbírku slabiká a didaktickch
obraz urench k vuce tení a psaní. Vstava potrvá a do 15. ervna
2014. Je na ní pedstavena rozsáhlá sbírka slabiká eskch, nmeckch,
anglickch, italskch, maarskch, holandskch a tureckch. Vystaveny
jsou té slabikáe pro meniny ijící na území eska a také slabiká americkch ech, vydan roku 1885 v Chicagu. Vedle slabiká návtvníci
uvidí mnoství didaktickch obraz urench k vuce abecedy, prvotního
poítání i krasopisu. Krom slabiká a obraz je na vstav prezentována sbírka exteriérovch tabulí, které oznaovaly kolní budovy, i interiérovch cedulek, je oznaovaly kolní místnosti. Vynechán nebyl ani kolní
nábytek a hygienické zaízení, stejn jako aktovky, písanky a psací poteby. Mediální tváí vstavy se stala olejomalba neznámého autora
„Pijímání do koly“, která vznikla okolo roku 1820 a zachycuje chlapce
s matkou, je potravinami platí uiteli kolné. „Návtvník si bhem
návtvy vstavy me utvoit plastick obrázek, ím a do eho dti psaly,
v jakch lavicích sedly, z jakch uebnic se uily. Dtské návtvníky
provedou vstavou tyi prváci z doby Rakousko-Uherska, meziváleného eskoslovenska i doby socialismu, kteí vyprávjí své záitky ze
koly,“ íká kurátorka vstavy Magdaléna ustová. koláci si na nkolika
pracovních místech mohou procviit znalost písmen, íslic a pot. Mohou
si zahrát speciální domino, sestavit zdravou svainu a prodávat v obchod
z doby první republiky. Info na: www.pmjak.cz
red

Z EKUMENY
POSELSTVÍ PAPEE SVTOVÉ RAD CÍRKVÍ
Pozornost vi nejnaléhavjím potebám naí doby a modlitba – tyto dva
postoje doporuuje pape Frantiek Svtové rad církví, která koncem
íjna zahájila své desáté generální zasedání v Korejské republice. Poselství
papee, datované na svátek sv. Frantika z Assisi, v jihokorejském Pusanu
peetl kardinál Kurt Koch. Pedseda Papeské rady pro jednotu kesan
vedl delegaci katolické církve, která na shromádní vystupovala jako
pozorovatelka. Generální shromádní Svtové rady církví se koná kadch sedm let. Úastní se jej více ne ti tisíce delegát, zastupujících 345
církví a církevních spoleenství. Pape Frantiek ve svém poselství poukazuje na snahu katolické církve o pokraování dlouholeté spolupráce
se Svtovou radou církví. Vyzvá vechny, kdo následují Krista, aby se usilovnji modlili a spolupracovali ve slub evangelia. Pape zdrazuje, e
globalizovan svt od kesan vyaduje, aby podávali svdectví o dstojnosti lovka, která pochází od Boha. Svat otec vybízí k podpoe rodiny jako
základní buky spolenosti a k celistvé vchov mladch lidí. Ve vrnosti
k evangeliu, vysvtluje dále pape, jsme povoláni, abychom se vydali za
lidmi, obvajícími existenciální vspy spolenosti, zejména nejzranitelnjími bratry a sestrami. Pape pak konkrétn vyjmenovává chudé, postiené,
nenarozené dti a nemocné, migranty a uprchlíky, staré lidi a nezamstnanou
mláde. V závru svého listu vyslovuje nadji, e shromádní této instituce
dodá nové podnty a vize vem, kdo usilují o posvátn cíl, kterm je jednota kesan.
Podle Radia Vatikán
NMECKÁ ARCIDIECÉZE NEMÁ PRAVOMOC MNIT PRAVIDLA
PRO PIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE

Jestlie nmecká arcidiecéze Freiburg zavedla nová pravidla umoující
rozvedenm a znovu sezdanm katolíkm pijímat eucharistii, jedná se
o zejmé poruení církevních norem, vysvtluje odborník na kanonické
právo Edward Peters. Freiburgsk arcibiskup Robert Zollitsch v záí
odstoupil a jeho nástupce dosud nebyl jmenován. Peters cituje kánon 428
- §1: „V dob uvolnní úadu diecézního biskupa se nezavádjí ádné
zmny.“ Úprava pravidel pro pijímání eucharistie – a obzvlát taková
úprava, která je v rozporu se smrnicemi univerzální církve – by jist pedstavovala zmnu v záleitostech arcidiecéze.
Podle Res Claritatis
LITURGIE MUSÍ BT SLAVENA ÁDN
Pi prezentaci knihy P. Nicoly Buxe „Liturgie mezi inovací a tradicí“ se autor
i kuriální kardinálové Raymond Burke a Antonio Canizares Llovera shodli na
tom, e liturgické nepístojnosti oslabují víru v Boha, podporují egoismus
a zpsobují úbytek návtvník bohoslueb. Bohuel, mnoho kní i biskup
povauje odchylky od liturgickch pedpis za nedleité, i kdy jsou váné.
Kardinál Canizares ekl: „Úast na slavení liturgie me oslabit víru tehdy,
kdy se jí neúastníme správn nebo kdy není slavena podle církevních
norem. To se tká jak ádné, tak mimoádné formy ímského ritu.“ Autor
knihy dodal, e mnoho moderních katolík se domnívá, e me svatá je nco,
co vytváejí vící a knz spolen. Ve skutenosti je to nco, co vytváí Jeí.
P. Nicola Bux je knzem arcidiecéze Bari a profesorem vchodní liturgie
a sakramentální teologie. Jeho knihu vydal Ignatius Press. Res Claritatis
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