esk zápas
Tdeník Církve eskoslovenské husitské
POVZBUZENÍ

estry a brati,
zaal advent. První adventní nedlí
se otevírá nov církevní rok. V období jednoho roku bhem nedlí
a svátk meme slyet z Boího
slova v Písmu svatém ve podstatné
o ivot Jeíe Krista a jeho díle
spásy pro nás. Advent znamená píchod. Oekáváme píchod Krále král. Blíí se k nám. Bh v Jeíi Kristu
pichází ke svému lidu.
Mistr Jan Hus ve své Postile rozliuje trojí Kristv píchod - první byl
v minulosti, druh je v pítomnosti a
tetí bude v konené budoucnosti.
První Jeív píchod se uskutenil
v minulosti v djinách. Naplnilo se
proroctví proroka Izajáe: „Hle, dívka
pone a porodí syna a dá mu jméno
Immanuel (To znamená ´Bh s námi´)“ (7,14). Toto tajemství vyjaduje jedinená událost kesanskch
Vánoc, kterou si kadoron pipomínáme a slavíme. Bh vstoupil
v Jeíi do naeho svta, do naí
blízkosti, narodil se v betlémské
stáji. Rozjímání u jeslí, zpv vánoních písní, naslouchání vánonímu
evangeliu - to ve nás vede k poznání víry, e Bh piel za námi lidmi,
vstoupil do naí blízkosti.
Jeho pibliování není jen minulostí. Jeí k nám pichází také v pítomnosti. I k nám Jeí pichází neviditeln, duchovn. Pichází do

spoleenství církve, pichází ve svátosti chleba a kalicha. I kdy ho ji
nevidíme jako obyvatelé Betléma, jako uedníci v Galileji nebo jako
poutníci v Jeruzalém, pesto vyznáváme, e je s námi, a zakouíme jeho
blízkost. „Poehnan, jen pichází
k nám jménem Pán.“ Tento liturgick zpv, zvan Benedictus, zaznívá
pi slavení veee Pán, ped jejím
pijímáním, kdy se Jeí k nám ve
svátosti pibliuje.
Adventní doba je asem, kdy se má
obnovovat nae oekávání píchodu Jeíe Krista. Ale nejenom toho
malého Jeíe - Betlémského dítte, nbr vyhlííme píchod Pána,
kter pijde v budoucnosti s mocí
a slávou. Ve staré latinské antifon ze
14. století zpíváme: „Ejhle, Hospodin pijde... a bude v onen den svtlo
velké“ (Zpvník CSH píse . 203).
Pibliuje se svtlo, ustupuje tma.
„Noc pokroila, den se piblíil.“
Pichází svtlo dne, nebo noc netrvá vn. Na píchod svtla je teba
se pipravit. Na nov den je teba se
pipravit u nyní, kdy má tma jet
svou moc. Svt je zahalen do tmy
duchovní a morální. Ve, co patí
noci a híchu, zanikne, jenom to, co
patí svtlu a Jeíov lásce, zstane. První adventní nedli zní apotolská vzva z listu ímanm: „Odlome skutky tmy.“ Pavel tyto skutky tmy konkrétn jmenuje. Jsou to
ti dvojice: hení a opilství, nemravnost a bezuzdnost, svár a závist.

Apotol Pavel mluvil o mravní pokleslosti tehdejí ímské spolenosti,
která ohroovala také kesany. íká, e je dleité pijmout Krista nejen do nitra, do srdce, ale také navenek, obrazn eeno obléci ho jako
nov at i zbroj svtla. Co je v srdci,
není vidt, ale aty vidíme a psobí
navenek. Jednání navenek, nae skutky jsou jako aty, které druzí vidí. To
znamená napodobovat jednání Kristovo v jeho skromnosti, stízlivosti
a hledání pokoje a dorozumní v lásce s druhmi lidmi. To náleí k naí
adventní píprav.
Sestry a brati,
kdy proíváme advent, sdílíme touhu vícího lidu po Boím píchodu
a jeho pítomnosti v plnosti. Víme
v tento píchod. Bh se k nám blíí
a pichází do naí temnoty. Radujme
se ve víe z toho, e Bh ped dvma
tisíci lety vstoupil do naeho svta
narozením Jeíe Krista. Bume
v lásce a vdnosti oteveni jeho picházení do naeho spoleenství v liturgii a svátostech. Oekávejme s nadjí Kristv píchod v sláv na konci
asu. Advent znamená odvahu k novému zaátku.
Advent znamená vit ve svtlo,
i kdy nás obklopuje tma.
Advent znamená vzvu k vnitní
pipravenosti a bdlosti.
Peji vám Boí milost pro tuto dobu
pípravy na Vánoce i po celou dobu
nového liturgického roku.
Tomá Butta, patriarcha
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„Noc pokroila, den se piblíil“
 13,12
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LITOMYLE

Ve tvrtek 12. prosince v 16 hodin bude na fae Církve eskoslovenské husitské v Litomyli na Toulovcov námstí hostem brnnsk bratr biskup Juraj
Jordán Dovala, kter nám v autorském tení pedstaví svou první v etin
vydanou knihu „Pozvání do ticha“. Uslyíme vak i jeho libozvunou sloventinu, a to v písních, ktermi své tení doprovodí. V pedmluv ke knize
Václav Ventura píe: „Kníka tchto úvah a meditací pootevírá dvee ticha
a zve nás do jeho strhujícího prostoru.“ I my vás tedy srden zveme
k adventnímu ztiení na faru na Toulovcov námstí.
* * *
Po dramatizaci Komenského „Labyrintu svta“ v podání Víti Maríka vás
rovn zveme do Husova sboru v Litomyli na dalí dv divadelní pedstavení. Tím prvním bude „Rybáv tdr den“ – autorské divadlo v podání Jiího
Vedrala a br. faráe Jiího Plháka z Vysokého Mta, pi kterém zazní známé
i mén známé koledy, a to v pátek 20. prosince od 16 hodin.
Dalí vánoní pedstavení „Pastskou vánoní hru“ pro nás chystají dti
a mláde na svátek prvomuedníka tpána 26. prosince dopoledne v 9 hodin.
Ob pedstavení jsou pro diváky od 3 do 100 let a zvlát pak vhodná pro celé
rodiny. Vstupné je dobrovolné a bude uito na diakonické aktivity. Pijte
spolen s námi proít vánoní radost i nco se dovdt o jejím zdroji!
Náboenská obec v Litomyli

John Stuart, Velká Británie

HISTORIE OEKÁVÁNÍ PÍCHODU

Nejstarí svdectví o adventu jsou
v kázáních biskupa Caesariusa z Arles ze 6. století, v nich jsou vící
napomínáni, aby se po mnoho dní pipravovali na píchod Pán. Ji v 5.
století biskup Perpetuus z Touru naizuje zachovávání pstu a noního
bdní od svátku sv. Martina do Narození Pán. Z Galie se pak zvyk slavit advent rozíil do Itálie a íma,
kde ji sv. eho Velik na zaátku 7.
století konal zvlátní kázání. K církevnímu roku byl advent pipojen nejdíve v ímské liturgii; její píklad záhy
následovaly nejen vechny církve
v Itálii, ale i v Nmecku, Anglii atd.
V ecké, tedy pravoslavné církvi se
advent zaal slavit teprve v 8. století.
I v dob, kdy se advent slavil skoro
vude, nebyl dán pesn poet nedlí.
V církvi pravoslavné zaínal na sv.
Filipa (14. listopadu) a zahrnoval est
nedlí. V nkterch církvích se naopak slavily pouze ti nebo dv nedle.
Podle ímského lekcionáe se poet
ustálil na tyi nedle. Avak zpsob
oznaování je nyní opan oproti zpsobu dívjímu. Nae první adventní
nedle byla díve „4. ped Narozením
Pán“ a poslední nedle ped Vánocemi se díve prost nazvala „nedle
ped Narozením Pán“.
Advent bval vdy povaován za dobu pokání a spoíval v postu, noním

bdní, astjích návtvách bohoslueb, zdrování se manelského styku
a v horlivjím konání skutk milosrdenství. Stále více se objevovala snaha pipodobnit advent ke tyicetidennímu postu, a to nejen v ecké
pravoslavné církvi, kde pst zaíná
15. listopadem, ale i na Západ
v ímskokatolické církvi. Od 11. století se na Západ ustálil nynjí poet
adventních nedlí a ve 12. stol. se pst
promnil v pouhou abstinenci. Ve 14.
stol. vak úpln vymizel i závazek abstinence. Pozdji ji jen ojedinle nkteí biskupové, jako sv. Karel Bo-

PÁN
romejsk i Prosper Lambertini, vybízeli vící k zachovávání postu, pi
em se vak ádn z nich neodvolával na veobecn církevní zákon.
Nyní vící nemají v tomto ohledu
ádné závazky. Kající ráz doby se
kesanskému lidu ukazuje v chrámu
pedevím fialovou barvou. V dob
adventu se neslavily nkteré svátosti
radostné, jako je kest, manelství
apod., aby lidé ukázali svj postoj pokání a sebezpytování. To, co je na
adventu nejdleitjí, je píprava na
Narození Jeíe Krista, hledání vlastního pokoje a vztahu s Bohem. RK

ADVENTNÍ VNEC – TRADINÍ SYMBOL
Nedílnou souástí vánoní vzdoby naich domov je adventní vnec. Jak je známo, obvykle je zdoben jehlinatmi vtvikami smrku, jedle, tisu nebo túje, dekorován
svícemi a rznmi, asto pírodními
materiály. Kadou adventní nedli
zapalujeme jednu svíku – pedstavují tyi tdny do Vánoc, svtlo
zapálench svící je potom symbolem Krista. „Já jsem svtlo svta;
kdo m následuje, nebude chodit ve
tm, ale bude mít svtlo ivota.“
(Jan 8.12).
Vnce i svíce byly podle nkterch
pramen pouívány u ped pícho-

dem kesanství. Zelené vtve a svíky pedstavovaly v zimním období
protiklad k mrazu a tm. Kruhov
tvar symbolizoval slunce. Lidé také
údajn v zim nosili do svch píbytk erstvé zelené vtve, aby poskytli píjemné „bydlení“ dobrm
duchm. Holé vnce ze slámy odhánly zlé duchy a zajiovaly tak
poehnání. Kesanství tuto inspiraci pevzalo pravdpodobn v 16.
století. V jeho podání kruhov tvar
pedstavuje Boí vnost a jednotu,
vzkíení a vn ivot. Me symbolizovat i románsk vnec pro vítPokraování na str. 3
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Hlas zvon táhne nad závjí
Hlas zvon táhne nad závjí,
kdes vdálce tie zaniká;
dnes vecky struny vsrdci znjí,
neb mladost se jich dotká.
Jaroslav Vrchlick
Na tyto vere, jimi lyricky a jedinen o sváteních
pocitech hovoí slavn esk básník, si vzpomenu vdy
vase adventním. Nesu práv, spocitem dobe vykonané práce, dom zelené jmelí, obsypané bílmi kulikami
a s ním i to „zlaté“. Obojí jsem koupila u metra na
námstí I. P. Pavlova a ani jsem se pitom závjemi píli brodit nemusela. Okamit mi pitom vytane na
mysli, jak tomu bylo v tomto ase za mého dtství a
mládí. Tehdy jsem chodila „nakupovat“ jmelí a iky do
pírody. Vybavuji si, jak jsem jako trnáctiletá trhala
jmelí vkorun rozloité, ikm rostlé borovice, tyící se
nad propastí ve vápencovch skalách. Bylo to vrezervaci na Kopanin, kousek od Radotína. Zajely jsme si
tam na kole se spoluakou Blankou Vrzalovou, pocházející ze umavy. Mj kaskadérsk kousek byl samozejm dost riskantní, kra byla kluzká, ale kdo by se o
to vtom vku staral? Dívka vosmice si pece pipadá
jako nezranitelná hrdinka. Doma pak následoval dalí
slavnostní okamik, kdy ddeek pinesl ze spíe zlat
a stíbrn práek, kter mu zstal jako malá vzpomínka na jeho znárodnnou prodejnu drogistického zboí.
A my dti jsme s nadením, halekáním a vtipkováním
zlatily a stíbily iky. Obsadily jsme pitom jídelní stl
a rozloit gau v babiin velké obytné kuchyni
vprvním pate rodinného domu.
Kdy si ozdobnou iku hrd vyrobí sám, má k ní
úpln jin vztah. Uplatní svou tvoivost, a navíc zkrálí domov, ono nezpochybnitelné místo spolené radosti. Místo, kde se umíme dlit o starosti a spolunést
odpovdnost. Adventní as je i díky této pospolité tvrí radosti pln tení se na Vánoce – oima Jaroslava
Vrchlického na nco nového, mladého, zázraného, na
píchod Svtla.
ekání bvá vdy spojeno s novm poátkem. V ase
oekávání se meme zklidnit a pemlet o svch prioritách, o ebíku svch hodnot, o vztazích. Vmysli si
promítáme, co se nám daí a co ne a kde je teba promodlit smíení. Zpokorníme, odkládáme zbytky pchy a
jeitnosti. Myslíme na druh píchod Kristv a na pokání. Pokouíme se o hlubí a upímnjí dialog se svmi
blízkmi, o statené a laskavé spolunesení tkostí.
Tuíme, e Hospodin má ve pevn ve svch rukou.
Nabízí nám milosrdenství a posílá svého Syna Jeíe.
Proíváme svou ivou víru, necháváme rozkvést svou
nadji a vnímáme vyzaování Lásky.
Olga Nytrová

Z kazatelského plánu

První nedle adventní
K tob, Hospodine, pozvedám svou dui, v tebe doufám, Boe
mj, ké nejsem zahanben, a nade mnou moji nepátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá nadji v tebe.
ALM 25, 1-3
První tení z Písma: Izajá 2, 1-5
Tuby adventní:
2. Aby v naí mysli svtlo pravého poznání se rozehlo, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom pokuení pemáhali a srdce isté uchovali, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Boe vemohoucí, smiluj se nad námi, abychom odvrhli skutky temnoty a
vzali na sebe zbroj svtla. Dej, a v poslední den, a tvj Syn s velikou slávou pijde soudit ivé i mrtvé, povstaneme k ivotu vnému! Svm svatm
Duchem nás osvi, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení z Písma: ímanm 13, 11-14
Ver k obtování: alm 25, 4
Vere k poehnání (varianta I): alm 85, 13-14
Ver k poehnání (varianta II): Matou 24, 44
Modlitba k poehnání:
Boe vemohoucí, dovol nám pijmout tvé milosrdenství uprosted tvého chrámu, abychom se s náleitou úctou pipravili na picházející vánoní slavnost
naeho vykoupení! Prosíme o to ve jménu Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 203, 204, 158

O

ASE A SMYSLU

Satan svolal celosvtov kongres
démon. A v úvodním projevu ekl:
„Nae situace se zdá bti prekérní.
Lidé si postavili mnoství kostel,
chrám, meit a templ, aby mli
kam ped námi utíkat. Mají také
mnoho moudrch knih - nkteré
z nich i svaté - a dokáí z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu
pro svj ivot. My tomu nedokáeme zabránit! Nae vc se zdá bt
ztracena...“
„Co tedy máme dlat?“ volali démoni.
„Nebrate jim v tom, emu zabránit nedokáete, ale pipravte je o
as,“ pokraoval Satan, „aby prost nemli as na podstatné vci.
Snate se, aby byli stále zaneprázdnni nedleitmi prkotinami; vymyslete spoustu moností, jak zamstnat
jejich mylení. Pokouejte je, aby
utráceli a pjovali si peníze, aby
kvli tomu v práci trávili víc a víc
asu, aby pracovali sedm dní v tdnu
a nejmén dvanáct hodin denn, a to
vechno proto, aby si mohli kupovat
zbytenosti. Pidejte jim k tomu
vdomí vlastní dleitosti a nepostradatelnosti; íkejte jim: „Kdo to
zachrání, kdy ne ty? Nikdo to nedokáe tak dobe udlat jako ty!“
Budou pracovat jet víc a o pracovních vcech budou pemlet ve dne
i v noci.
Zabrate jim trávit as s partnery, zabrate jim vnovat se dtem. Jejich

rodiny se rozpadnou a jejich domovy
pestanou bt útoitm ped pracovním shonem. Lákejte je, aby mli doma poád putné rádio, televizi
nebo poíta. Dohlédnte, aby v kadém obchod a v kadé restauraci
nepetrit vyhrávala hudba. Nute
je, aby si v kadou volnou chvíli
dávali sluchátka do uí a ohluovali
si hlavy, aby si i na cestách v aut poád nco hluného poutli. Dbejte,
aby mli u ruky vdy mnoství asopis a novin. Dvacet tyi hodin
denn na n útote zprávami. Kolem
silnic nastavte billboardy, jejich
schránky naplte reklamami, katalogy, nabídkami slev a slueb zdarma.
V asopisech a v televizi jim stále
ukazujte tíhlé modelky a svalnaté
modely, aby zaali vit, e tohle je
krása, a znechutili si své protjky.
Vete je k tomu, aby i pi odpoinku
byli nezízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyerpaní. Brate jim
chodit do pírody, vymlejte pro n
spoustu moností „aktivního“ odpoinku v zábavních parcích, v multikinech a v hleditích stadion.
Hlavn je stále a bez oddechu zamstnávejte! To jim naprosto zabrání
slyet hlas moudrosti, kter je tich a
nevtírav.“
Démoni se po Satanov projevu rozletli po svt a od té chvíle horliv
pracují pesn podle éfovch
instrukcí...
Z internetu

Ná Advent
Procházíme Adventem
nevdouce co oekávat
nevdouce v co vit.
Procházíme Adventem
namísto co by Advent
procházel námi.
* * *
Pedvánoní
Utvaní konzumenti
v kolovém honu roku.
Andlské halali.
Kdybychom vekery
ádosti
mohli zkonzumovat
zkonzumujeme i Vánoce donoenou píleitost
aby se v kadém
mohla narodit
a na svt pijít
podivná poteba
stát se
bliním.
Ze sbírky Aloise Volkmana
Znovuzrození

Nad Písmem

O ONOM DNI VÍ JEN OTEC
První adventní nedlí zaínáme
nov církevní rok a vstupujeme do
nádherného období pedvánoní
pípravy. Slovy starozákonních prorok si pipomínáme nejen zaslíbení
daná Boímu lidu Izraeli a jeho vyhlíení Mesiáe, ale z Nového zákona k nám zaznívá také pipomínka Kristova nového píchodu v moci a sláv na konci as. Mezi tím,
jak nám Bh v Jeíi Kristu zjevil
svou lásku v minulosti, a tím, co je
nám zaslíbeno v budoucnosti, se nachází nae pítomnost, o které platí
to, co v textu jedné písn krásn
vyjádil Zdenk Svoboda: „Ná ivot není napsán pedem, ani do
neznáma veden.“ A práv adventní
as nám dává jedinenou píleitost
k tomu, abychom se nad cestou
svého ivota a jejím nasmrováním
znovu hloubji zamysleli ve svtle
biblického svdectví. Na jedné stran jist platí to, co píe apotol
Pavel v listu ímanm (13,11), e
„nyní je nám spása blíe, ne byla
tenkrát, kdy jsme uvili,“ ale zárove k nám (a zvlát k tm, kteí
mají snahu vypoítávat datum
Kristova nového píchodu) zaznívá
z evangelia jasné varování: „O onom
dni a hodin vak neví nikdo, ani
andlé v nebi, ani Syn, jenom Otec
sám.“ Letos zesnul fyzik a ná bratr
ve víe RNDr. Ivan olc k tomu jet
dodával, e ví, e ani nebesk Otec
nemá ve svém diái datum posledního soudu „natvrdo“ zatrené, ale
obrazn eeno má je tam zatím jen
lehce poznaené tukou. Koho z vás
by pohorilo toto antropomorfní pi-

Mt 24,36-44

rovnání, vzte, e nechce vyjádit
nic jiného ne to, e Bh ve své svrchovanosti je ivm Bohem, kter
s lovkem vede rozhovor, dává mu
poznat svou vli, ale také odpovídá
na to, jak lovk jedná, jak postoj
zaujímá, jak se promuje. Staí si
pipomenout teba píbh proroka
Jonáe, kter dostal za úkol jít do
híného Ninive a zvstovat mu Boí soud. Kdy tento svj úkol splnil,
til se s jistou kodolibostí, jak Bh
ty híníky ztrestá. Jeho poselství
vak zabralo, a protoe Ninivetí inili pokání a odvrátili se od zlého,
Bh se nad nimi smiloval a své rozhodnutí zmnil.
I na mnoha dalích místech Bible
svdí o tom, e Bh je nejen svrchovanm Pánem a spravedlivm
neoklamatelnm Soudcem, ale také
milosrdnm Otcem, kter touí po
naí záchran. A proto také as,
kter se nkomu zdá jako Boí otálení, je ve skutenosti asem milosti, kter je nám darován k obrácení
– k návratu marnotratnch syn

a dcer, ale i k promn srdce samospravedlivch „vzorák“, podle
jejich jízdního ádu má ten Boí
vlak njaké moc velké zpodní.
A jak to bude s tmi, kteí budou
pijati a kteí zanecháni, kteí do
toho Boího vlaku nastoupí a kteí
ne? Dobe si vimnme, e na konci toho Jonáova píbhu nevisí
otazník nad niniveskmi híníky
inícími pokání, ale nad prorokem,
kter se vzteká nad nesmírností
Hospodinovy milosti. Podobn i v podobenství o marnotratném synu, ten
navrácen marnotratník je si jist
otcovou láskou, zatímco tato nezaslouená láska je velkm problémem
pro starího vzorného syna. Vím,
e advent je píhodnm asem
k tomu, abychom si práv my „sluní“ kesané znovu uvdomili, e ty
zmínné otevené konce biblickch
píbh tu nejsou tolik pro „celníky
a nevstky pedcházející nás do
Boího království, ale práv pro
nás. Jako varování i jako nadje.
tpán Klásek

U pijídí vlak Boí,
je slyet stále blí
a rachot kol jeho voz
nese krajinou se ji.
Nue dál, vstupte, dti milé,
zde kad místo své má …
(ernosk spirituál)
Pane, dvee tvého vlaku jsou oteveny.
Pomoz mi otevít i dvee mého srdce,
abych se ktvému pozvání neotoil zády.
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ADVENTNÍ VNEC – TRADINÍ SYMBOL NAE
Pokraování ze str. 1
ze, jím je Jeí. Zelené rostliny jsou
symbolem ivota jako takového, nezniitelnosti, stálosti ve víe a také
vnosti.
Dalí teorie praví, e tradici zaloil
protestantsk teolog Johann Hinrich
Wichern dokonce a v 19. století.
Wichern zídil v Hamburku kolu pro
chudé dti, které se ho pr v pedvánoní dob kadodenn ptaly, kdy u
pijdou svátky. První adventní vnec,
nebo spíe kalendá, ml mít podobu devného kola
s malmi ervenmi
svíkami pro bné
dny a velkmi bílmi svícemi pro nedle.
Existují jet dalí teorie vzniku –
podle jedné rozsvcení svící navazuje
na starou idovskou tradici – na slavení svátk svtel Chanuka. Jak
víme, na idovskch chanukovch
svícnech se rozsvcuje kad den
postupn osm svtel.
V dnení podob adventního vnce
se tedy pouívají tyi svíky pedstavující tyi tdny do Vánoc. íslo
bvá také spojováno se tymi svtovmi stranami. Díve se na vnec
umisovala jet pátá svíka, sym-

Z

bolizující Pannu Marii, Vánoce nebo
také samotného Jeíe Krista. Umísovala se do stedu vnce a zapalovala na tdr den.
Druhm typem adventních vnc
jsou vnce na ozdobení dveí. Zde se
nepouívají svíky, ale spíe barevné
stuhy, suené kvty, skoápky oech
nebo malá jablíka. V domovech
naich pedk visel adventní vnec na
tyech stuhách
nad jídelním stolem – místem,
kde se rodina
scházela.
Dnes vnec na
stole vtinou leí a asto není
ani dodrován
jeho kulat tvar
a tradiní zdobení. Tradice zapalování svící vak trvá.
Je to as, kdy by se mla celá rodina
sejít a bhem spoleného zapalování svíek si uvdomit hodnotu rodiny, pátelství a blíících se svátk.
Popát si vzájemn tstí a zdraví
a vzpomenout na milované blízké,
kteí nás ji opustili.
Ké by svtlo adventního vnce
pináelo radost do oí dtí a víru
a klid do srdcí dosplch.
Simona Koblíková

RECENZE

Píroda vBibli
Po dlouhch peripetiích jsme se letos
na podzim dokali vydání knihy
„Píroda v Bibli“, její autorkou je
emeritní profesorka Husovy bohoslovecké fakulty ThDr. Jiina Kubíková.
Ses. profesorka ve vech svch knihách vyjaduje vedle biblickch znalostí také lásku k Písmu. Její publikace bvají vdy svdectvím o osobní
víe. Zárove prakticky uvádjí tenáe do etby Písma a pomáhají mu
orientovat se v nm. Stejn tak je
tomu i v nové publikaci.
Tentokrát ses. profesorka nabízí
netradiní vstup do svta Bible a jejího poselství. Vchodiskem je zde píroda jako Boí stvoení. Zájem o pírodu a její krásu, citlivost k otázkám
ochrany pírody a ivotního prostedí
spojuje dnes lidi pes rozdílnost názor a ivotních postoj a je povaován
za jedno z velkch znamení naí doby. Proto má kniha anci zaujmout
a oslovit nejen tradiní písmáky.
Bible sice není knihou pírodopisnou,
ale píroda, svt, kter nám Bh svil a ve kterém ijeme, se v ní pochopiteln objevuje v mnoha nejrznjích podobách. Na rozdíl od starovkch mytologií není v Bibli pírod
pisuzována boská pocta. To vak
neznamená, e by v ní byla píroda
vnímána jen jako „vc“, se kterou
me lovk prost nakládat podle

své libovle a bez jakchkoli ohled.
Tvorstvo podle Písma ve své rozmanitosti odráí velikost a slávu Stvoitele. Kad tvor „svou eí hovoí“
o Stvoiteli (viz nap.  19) a patí mu
jeho nezastupitelné místo ve veliké
kosmické liturgii (viz nap.  147;
Zj 5, 13).
Nejnovjí kniha ses. profesorky zahrnuje velmi bohat materiál o rozsahu více jak 300 stran textu.
Úvodní kapitola se zabvá stvoením v Bibli, vztahem vdy a víry,
dsledky plynoucími z pijetí pírody jako Boího stvoení. V závru
uvádí píklady velkch osobností
obdivujících Stvoitele. V následujících kapitolách nás pak autorka
postupn provádí nejprve neivou
pírodou (hory, skály, kameny, vodstva, nebeská tlesa a ohe) v nejrznjích souvislostech).
Druhá ást knihy se sousteuje na
pírodu ivou od strom, rostlin a
k nejrznjím zvíatm (opt v nejrozmanitjích souvislostech).
Celou knihu uzavírá kapitola s názvem „Jak se chováme k Boí pírod“. Zde se autorka ve strunosti dotká dleité a aktuální otázky naí
odpovdnosti za stvoení, kterou vi
Stvoiteli neseme.
Vechny kapitoly mají spolenou
stavbu. Nejprve je nabídnut úvodní
biblick text, kter dále dopluje

vklad. Nechybí ani ilustrace nebo
piblíení tématu njakm píbhem
i vyprávním. Kadou kapitolu pak
uzavírá odkaz na dalí biblické texty
ke studiu.
Toto uspoádání umouje nejrznjí pouití vydané publikace. Poskytuje vborn materiál pro práci s dtmi
(ve kole, v duchovní péi v obci, ale
taky v rodinách). Stejn tak vak
me bt dobrou pomocí a inspirací
k píprav biblickch hodin pro
dosplé. Me poslouit tm, kdo si
v Písmu ítávají pravideln, ale stejn
tak i zaáteníkm, kteí svj pístup
k Bibli teprve hledají.
Celkov je kniha velmi dobe vypravená. Text doprovází ada barevnch
fotografií. Také její cena v tomto provedení je velmi píznivá.
Myslím, e kniha „Píroda v Bibli“ se
me stát vhodnm a pknm dárkem k posílení víry, ale také misijní
píleitostí pro vechny hledající.
Dkuji seste profesorce Jiin Kubíkové za její pelivou mnohaletou
práci i za svdectví osobní víry, které do této knihy vloila. Dkuji také
vem, kdo umonili vydání této
krásné knihy.
Knize samotné peji dostatek pozornch tená, kteí by díky ní prohloubili anebo vbec objevili hlubí
zájem o Bibli a její svdectví.
Petr andera

DOPIS NAICH TENÁ

Váená redakce,
po bohoslub ve Sboru na Husov námstí v Kolín 8. záí jsem
mluvil se sestrou Boenou Kalaovou, emeritní farákou z Mstce
Králové a slíbil jí, e Vám polu
píbh Pavla Kravae, husity, kter byl upálen ve skotském St Andrews v ervenci 1433. Napsal jsem
o nm anglicky povídku, která získala první cenu v loské literární
souti British-Czech and Slovak
Association (BCSA).
Pikládám svj esk peklad své
povídky a bylo by mi potením,
kdyby se Vám hodila k otitní
v eském zápasu. Vá tdeník se
mi líbí, jeho pispvatelem jsem
byl u ped lety. Tehdy to bylo z iniciativy sestry Krasavy Machové
z Kolína, kterou dobe znám stejn
jako jejího manela. Váím si jejich práce, i Vaí.
S páním veho dobrého
Milan Kocourek.
28 St Vincent Road
Walton on Thames
KT12 1PB

Pavel zKrava 1433
By Milan Kocourek
Bylo slunené ervencové dopoledne
v St Andrews. Skupina pti chlapc si
hrála v rybníku nedaleko rynku.
Jen jejich veselé hlasy byly hlunjí ne stíkání vody, ve které se
máchali. „K emu je ten kl vztyen
na rynku?“ zeptal se jeden z chlapc.
„Jaksi cizinec zvan Krava tam
má bt jet dnes upálen”, odpovdl Sander, vysok trnáctilet vrostek s tmavmi vlasy. „Pan biskup Wardlow ho obvinil z hereze,
co je docela legrace, protoe mj

táta íkal, e minul tden Krava
sám oznail biskupa za heretika”.
Po mst bylo nanejv runo. V ulicích vedoucích na rynk obchodníci
pipravovali své zboí na stáncích
krytch plátnem. Kolem nich pomalu procházely eny v malch skupinách, obchodníky pozorovaly a debatovaly o cenách, pipravovanch
akcích dne a o enskch záleitostech. Na rynku, kde se obvykle konal
trh pod irm nebem, bylo dnes
prázdno a na velk vz pln naloen devem pro zaloení hranice.
Skládali ji dva katovi pomocníci.
Stavli nejsilnjí kly do pyramidy
kolem klu v píprav na vznamnou
podívanou.
Univerzita zaloená v St Andrews
roku 1411 chartou Jeho Eminence
biskupa Henryho Wardlowa se stala
centrem skotské vzdlanosti. Bhem
akademického roku bylo msto plné
student, z nich nkteí zstali a do
ervence ist ze zvdavosti. A dnes
si nemohli nechat ujít upálení eského heretika, kter si získal proslulost
svou vmluvností pi prezentaci husitského uení. Mnozí se zájmem
poslouchali jeho argumenty v hospodách na rynku i v okolí.
Pavel Krava se necítil dobe. Byl dren v jedné ze sedmi velkch místností biskupské residence nedaleko
chrámu sv. Jakuba. Oficiáln byl hostem Jeho Eminence biskupa Wardlowa, ale ve skutenosti se vci m-ly
jinak. Neml ádnou svobodu pohybu. Byl neustále sledován nkolika
podízenmi pana biskupa. Obzvlá
si na nj posvítil biskupv osobní
tajemník Dominic Greene. Byl to
mu vysoké postavy, absolvent oxfordské univerzity, jeho eny povaovaly za velmi pohledného. Cho-

val se jako by byl Kravaovm pítelem, ale Pavel vdl, e to bylo
pouhé pedstírání. Jednou zaslechl
Greenova slova v rozhovoru s biskupem ve vedlejí mísntosti, tajemníkov pracovn: „Ten Craw je eská
lolardovská lasika, pkn vycválaná”. Biskup souhlasil. Bt oznaen
za lolarda byla závaná vc. Lolardi,
stoupenci Jana Viklefa, jeho ímská
církev vyhlásila za heretika, byli pronásledováni jako lítá zv a soudy
s nimi zacházely bez jakéhokoli slitování od povstání Wata Tylera
v Anglii roku 1381. Skotské soudy
byly nezávislé, ale lolardy povaovaly úady obou zemí za ekvivalent
moru. Jedin zpsob jak vi lolardm postupovat bylo podle soudc
jejich úplné vykoenní, totální likvidace. A Pavel ml navíc nevhodu v
tom, e byl cizinec. Jako takov byl
podezírán z vyzvdaství. „Pro m
ti zdejí tolik nenávidí?” zamyslel se
Pavel a zakousl se do jablka, které
mu pinesla Jannette, sluebná. Pavel
se jí libil. „Já mám rád Skoty a jejich
zemi, pro m oni tolik nenávidí?”
uvaoval, ale a si tu otázku opakoval mnohokrát, nenalézal odpovdi.
Vzpomínky na jeho milovanou rodnou vesnici Kravae ve Slezsku asto
ovládly jeho pedstavivost i nejniternjí pocity. Jeho matka si vdycky
pála, aby se stal knzem, zatímco
otec dával pednost lékaství „Schopnost dávat lidem zdraví je ten nejcennjí dar Boí“, íkával.
Mimoádn nadan Pavel splnil pání
obou rodi: na slavné francouzské
univerzit v Montpellier byl promován bakaláem mediciny, a pozdji se
rozhodl pro knství pod vlivem
Jana Husa.
Dokonení pít

DOBR

DEN

II.

Pokud tená eského zápasu etl
lánek Dobr den a zaujal ho, mohu
mu nabídnout pokraování. Autorce
dopisu jsem podkoval s tím, e mne
její dopis nejen potil, ale pedevím v mnohém povzbudil. Obratem
pila odpov, s jejím obsahem se
chci i s vámi podlit:
Dobr den pane farái, víte, nejsem
ktná, moji rodie ano, ale nikdy m
a moji sestru k víe nijak nevedli.
Postupem asu, jak ivot el, jsem
pochopila, e nic není náhoda, e ve
má svj úel. Nakonec práce fyzioterapeutky se enami, které mají potíe s othotnním, ze m vykesala
lovka hluboce vícího. Jen to propojení s mn cizí institucí církve a
mou zcela jasnou vírou njak nela
dohromady. Ani jsem nikdy neuvaovala o církevním pohbu, nato dát
se poktít. Mla jsem pocit, e to není
teba. Po Mojmírov pohbu jsem
zmnila názor. Pochopila jsem, e je
úsmvné nechat napíklad maminku
spálit a uloit do anonymní skíky
jako pracovní odv. Poheb, jak
ml Mojmír, byl vrazem oslavy jeho
ivota. Projev byl o nm, hudba byla
o nm, ani ne tak o Bohu a pesto v
Boích rukou. Tento rituál opravdu
pomohl nám vem.
Myslím, e problém církve je v odosobnní. Farái nejsou vidt. Ani na
webovch stránkách nejsou vidt jejich tváe, neznáme jejich osobní
píbhy. Vdy koho si váíme? lovka, kter má svj píbh. Mnoho
lidí dnes potebuje pomoc duchovní a také ji hledá. Ale u psychoterapeut, psycholog, psychiatr...
Opravdu mnoho lidí se snaí o osob-

nostní rst (vetn m, hodn na sob pracuji), duchovní rst. Lidé utíkají k vchodním filozofiím, prahnou po
návratu rituál do svch ivot. Ale
farái nejsou vidt. Kostely jsou
prázdné. Neumíte se v dnení dob
prodat. Pro nedáte svtu vdt, komu jste pomohli? Pro nezveejníte
svoje ivotopisy, svoje vzdlání, svoje
koníky a teba svoje slabosti? Pro
nezveejníte podkování od opravdovch lidí? Víte kolik lí je na
internetu? Pro napíklad církev nevzdlává svoje faráe v osobnostním
rozvoji? Pro tento osobnostní rozvoj
neposkytují odborníci, kteí ctí pravé
hodnoty ivota a také podle nich ijí,
tedy pro to nedlají farái sami?
Pro si církev nevychovává svoje
silné osobnosti, za ktermi by lidé li
se svmi strachy, bolestmi i radostmi? Pro se církev neobrátí v oblasti vzdlávání svch lidí na profesionály, kdy kadá úspná firma svoje
osobnosti vzdlává, jak me? I církev je vlastn firma, která má velmi
silné krédo, na rozdíl od jinch...
Vy, pane farái, takovou osobností
jste. A já dnes uvauji, e se nechám
poktít. Nevím sice jak na to, ale cítím, e chci...
Mjte se pkn a prosím: za ádnou
cenu svou práci nevzdávejte!
S úctou R. T.
Milí sourozenci v Kristu, zapemlejme; je tu slovo do pranice.
Dkujme za dobe mínnou otevenost a nezitné rady. Nezaobírejme
se malichernostmi, osobními spory,
ale pojme do toho, nebo as se
navril.
E. K.
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ZPRÁVY

Z EKUMENY

Vzpomínka
Vzpomínáme na nai nejstarí sestru
náboenské obce v Praze-Holeovicích Marii Kodlovou, která byla ve
spánku penesena do Boí nárue
dne 15. íjna ve vku nedoitch 102
let. Slovem Boím jsme se s ní rozlouili na Olanskch hbitovech
22. íjna spolen se Sokolstvem,
kam patila stejn vrn, jako naí
církvi po cel ivot. Pejme jí svtlo
vné a památku. Eva evíková

hudební záitek poskytne studentsk
pveck soubor Marryatville High
School z jiní Austrálie. Dotek poezie umoní tveice básník Literárn
dramatického klubu: Markéta Hlasivcová, Olga Nytrová, Alois Marhoul
a Jaroslav Schnerch. Zaátek koncertu v 16 h, zaátek poetického setkání
v 17 h. Vstup zdarma. Olga Nytrová

Adventní Doteky v Liberci

Církev eskoslovenská husitská nabízí k pronájmu byt po dílí rekonstrukci 3+1 (150m) s balkónem v ul.
Na Valích 662 v Lounech. Nájem
(bez energií) 6000 K msín. Vratná kauce 6000 K.
Kontakt: ccsh.louny@seznam.cz,
415 658 186. Voln ihned.
Helena Smolová

Náboenská obec v Liberci zve 13.
prosince od 17.30 hodin na adventní
sekání na fae (námstí eskch bratí 35/2 Liberec V - Kristiánov).
V jeho rámci probhne derniéra, bhem ní se po 26 letech trvání rozlouíme s projektem „Doteky“ /Pijte
k nám pobejt (1987 - 96), Povídání
o naslouchání (1996 -98), Dotkání
(1998 - 2000), Plochy poznání (2001 2012), Interview (2013)/. Hosté:
Alfred Strejek, Petr Moos, Frantiek
Novotn. Pozváni jsou i dalí hosté
a protagonisté projektu z uplynulch
let. Moderuje: Robert Tamchyna. Hudební doprovod: Vra Párysová, Scéná a reie: Stanislav Kubín. Srden
dík patí vem, kdo vnovali projektu
svou píze a podporu, zejména Mediálnímu partnerovi projektu, msíníku Kalendá Liberecka. Projekt byl
realizován s podporou MK R.
Vstupné 80 K. Vtek je vnován
na charitativní úely.
sk

Pozvání na Vinohrady

Duchovní cviení v Brn

Husv sbor v Praze na Vinohradech
srden zve na veer hudby a mluveného slova v podání dvou vznamnch osobností eské kultury. Koledy v podání tpána Raka a texty K.
J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka, F.
rámka i V. tvrtka umoní spoluproít nejkrásnjí svátky roku v jedinené atmosfée a navrátit se na chvíli k jejich koenm. Vystoupení kytarového virtuosa profesora tpána Raka a mistra slova Alfreda
Strejka probhne v prostorách Husova sboru 3. prosince od 19 hodin.
Vstupné: 120 K. Vstupenky k dostání v den konání veera od 18 hodin
v pedsálí Husova sboru.
red

Brnnská diecéze srden zve na duchovní cviení. Místo: Diecézní stedisko Lipová 26, Brno. as: 2. - 4.
prosince. Doprovázení: ThDr. Petr
andera, Mgr. Eva Buttová. Info:
www.ccshbrno.cz. M. Kubíková

Bohosluba vChlumci n. C.
Náboenská obec v Chlumci nad
Cidlinou srden zve na slavnostní
adventní bohoslubu za úasti královéhradeckého biskupa Mgr. Pavla Pechance, která se bude konat
v nedli 8. prosince od 9 hodin v Husov sboru v Chlumci nad Cidlinou
(Klicperovo námstí 75). Po bohoslubách bude prostor pro besedu
s královéhradeckm biskupem. rk

Inzerát - Louny

Advent v Karlín
Pokud máte chu naladit se na pedvánoní pohlazení, zveme vás v sobotu 7. prosince na adventní koncert,
kter se koná v karlínském sboru naí
církve, Vítkova 13, Praha 8. Nevední

Poady nejen
o Komenském a Pittrovi
Národní pedagogické muzeum a
knihovna J. A. Komenského v Praze
poádá akce pro koly i kolektivní
návtvy dtí na objednávku. Jde o
tato témata:
• Poj sem, dít! (vzdlávací poad
o J. A. Komenském)
• Za tajemstvím písma a papíru
(vtvarná dílna pro dti)
• Evropsk humanista Pemysl Pitter
(vzdlávací poad k djinám 20.
století)
• Mal písa (vtvarná dílna pro dti)
Blií informace a objednávky min.
1 tden pedem na tel. ísle 257 533

PRO DTI A MLÁDE
VZVA K BDLOSTI
Z Matouova evangelia 24,36-44 si vypisujte písmenka tímto zpsobem: z trojice ísel to první udává íslo biblického vere, druhé slovo
v tomto veri (poítají se samozejm i pedloky a spojky), tetí znamená písmenko v daném slovu. Z tajenky se dozvíte Jeíovu vzvu
tkající se jeho druhého píchodu na ná svt.
40,7,1
37,4,3
36,6,4
40,4,1

36,5,3
39,4,2
37,2,5
42,3,1

43,5,4
44,4,5
40,1,5
37,2,2

44,1,4
36,5,5
42,5,1
36,3,3

38,3,3
38,2,2
36,17,2
40,6,1

40,5,1
41,1,2
39,5,4
42,1,2

41,9,2 36,2,3 42,2,1
43,8,5 37,6,1 42,7,2
37,2,1 41,10,6
44,5,8

(eení z minulého ísla: Království.)
Jana Krajiíková
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Kalendá Blahoslav 2014
Pipomínáme, e kalendá Blahoslav na rok 2014 mete zakoupit
v prodejn Blahoslav (Wuchterlova
5, Praha 6) i objednat telefonicky
(220398 117) nebo emailem na adrese frantisek.brynych@ccsh.cz. red

Adventní besídka
Ekologická sekce eské kesanské akademie zve na adventní besídku s rekapitulací innosti sekce za
rok 2013 s promítáním fotografií
z cest, povídáním a oberstvením.
Besídka probhne v úter 10. prosince od 17.30 hod. v klátee Emauzy
(knihovna KA) v Praze.
JNe

Katedrála a ivá setkání
V Praze bude 7. prosince slavnostn
otevena netradiní fotografická vstava s názvem „Katedrála a ivá
setkání“, uspoádaná Metropolitní
kapitulou u sv. Víta v Praze ve spolupráci s fotografy Romanem Albrechtem a Irenou Grimovou. Vstava probíhá od 7. prosince do 12.
ledna pod zátitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa praského
a první dámy paní Ivany Zemanové,
a to v malebnch prostorách Mladotova domu na Praském hrad,
v ulici Vikáská 37. Dílo pedstavuje
kouzlo hry se svtlem nejen v nádhernch prostorách katedrály sv. Víta
a je prezem vznamnch událostí
poádanch Metropolitní kapitulou
v roce 2013.
Podle Res Claritatis

Letos na jae byla média plná papeské volby a nového papee. Zajímala
se o nj i periodika, kterm je jinak vekerá církevní tématika cizí. Rozruch
asem utichl, ovem pape Frantiek mezitím dává najevo, e myslí své smrování ván a má je dobe promylené. Dává neustále najevo, e chce bt
papeem pro celé lidstvo. Nejvyí hlava katolické církve ukazuje, e tu není
jenom pro katolíky nebo preferenn pro n. Anglikáni uvaují pod jeho vlivem
o sdruení církví v boji proti chudob, evangélicos – velmi dynamická církev
jihoamerickch evangelík – se od samého zaátku netají sympatiemi (i kdy
je její rozmach urován pebhlíky z katolickch ad). Nu a mnozí ateisté na nj
zírají s obdivem, nebo prohlásil, e by si nejeden spravedliv mezi nimi
zaslouil království nebeské. Tedy opravdu pape pro vechny?
Pestoe mohli volitelé tuit, e nov pontifex provede nejednu reformu, která
se dotkne i zkostnatlch privilegií vech kolem Svatého stolce, necouvli ped
jeho zvolením, a to jim slouí ke cti.
Frantiek jde svm píkladem vstíc a je to souást jeho pirozenosti. Jet doma
v Argentin bvalo pedmtem údivu, e se trmácí metrem, a toho nemá zapotebí. Sice nezakázal ve svém okolí vivky a krajky na batistu, ale sám chodí obleen tak jednodue, jak jen lze. A nehodlá se omezit jen na soucitné projevy k tm, co strádají chudobou, hledá také ekonomická eení. Narozdíl od
svého pedchdce, jakkoli se s ním v podstat nerozchází v doktrín, ponechává spíe na okraji svého zájmu nkteré kameny úrazu, jako jsou manelství
osob stejného pohlaví (i kdy je zrovna neschvaluje) a podobné problémy.
Hospodáské a právní otázky nedeleguje jen ostatním a mluví do nich docela
pádn.
Pape Frantiek se svm laskavm úsmvem a se smyslem pro humor je
zvlátní kombinací mírného a skromného lovka s hodnostáem, kter nezape svj pvod v tvrdém jezuitském ádu. Lidé z bezprostední blízkosti papeovy potvrzují, e vlídná usmvavost je pouze jednou z jeho tváí. Svj program dokáe prosazovat bez vhrad.
Zatím je e spíe o inorodosti, ale Frantiek nezanedbává ani slovo. Pape
nejene píe, ale také pronáí spatra homilie, které trvají asi pt a deset minut
a jsou oblíbeny pro svou bezprostednost. Ovem tiskovm mluvím Vatikánu
dlají vrásky. Nejene spatra se tu a tam nco nepovede formulovat zcela
dokonale, ale pistupuje k tomu i fakt, e italtina není jeho rodnm jazykem.
Ale kdy nco ekne pape, tak to ekl pape! Pape tedy dal instrukce, e se
jeho ranní promluvy nebudou vydávat v titné podob. Nechce zpsobit
njaké doktrinální zmatení, nebo je jasné, e se nad kadm jeho slovem bádá.
V kadém pípad u tento velmi ekumenicky ladn pape pinesl mnoha
potebnm lidem kousek nové nadje. Jakkoliv netvoím souást davu, kter se
shromádil ped pl rokem na Svatopetrském námstí, chci vyslovit prosbu,
aby mu i nadále Hospodin popál sílu a as pro uskuteování jeho zámr.
Pavla Váová

Koncerty u sv. Mikuláe
• 26. 11. - 17 hodin
Bach, Händel, Dvoák,
Mendelssohn-Bartholdy
J. Kalfus - varhany,
Y. kvárová - mezzosoprán
• 27. 11. - 17 hodin
Pachelbel, Bach, Buxtehude,
Händel
J. Prokop - varhany,
M. Latovka - trubka
• 28. 11. - 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart, Händel
F. astn - varhany, cembalo,
V. Vlna - hoboj
• 29. 11. - 12 hodin
Benefiní koncert - zdarma
Soubory z Rumunska, Polska,
Slovinska, Dánska a JAR
• 29. 11. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
• 30. 11. - 14 hodin
Benefiní koncert - zdarma
Soubory z eska, Maarska,
Polska
• 30. 11. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
• 1. 12. - 19 hodin
Vivaldi, Händel
Albinoni, Pachelbel
B. Rabas - varhany,
M. Kejmar - trubka a kídlovka

Kresba: Miroslav Kemel
(s laskavm svolením autora, www.KEMEL.cz; publikováno v MfD)

Dobr pape Jan XXIII. o koncilu, „obtínch“ lidech, starostech a jednot
• Kdy jsem oznámil zámr svolat koncil, vichni onmli. Asi nadením.
• Kdy si papei jeden biskup stoval, e pro starosti neme spát, pape
mu ml odpovdt „Kdy m zvolili papeem, také jsem pro starosti
nemohl spát. Pak se mi ale zjevil andl strán a domlouval mi: ,Jeníku,
nedlej se tak dleitm.' A od té doby zase spím dobe.“
• Zodpovdnost je rozdlena, pojme vichni k sob.

Tdeník Církve eskoslovenské husitské
Vydává Ústední rada Církve eskoslovenské husitské, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6.
Redakce: Vedoucí redaktorka ThDr. Klára Beová, redaktoi: PhDr. Václav Dranar, Mgr. Ervín Kukuczka, tel.: 220 398 107, e-mail: cesky.zapas@ccsh.cz.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravy a krácení píspvk. Tisk: Grafotechna, Distribuce: A.L.L. production s.r.o., F. V. Veselého 15, 190 00 Praha 9

