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EDITORIAL
Milé sestry a brati, milí tenái,
díváme se spolen na podobu novin,
na kterou nejsme píli navyklí. Pro
a pro koho se pipravuje?
To je základní otázka novináe i tenáe a my na ni v daném okamiku odpovídáme: práv pro vás.
Máme rozdílné zvyky, vypadáme odlin, chodíme obleeni kad dle
svého stylu, jsme mui a eny, mladí
i starí... Ale vichni máme spolenou
nejistotu: Kdesi hluboko v srdci pociujeme prázdnotu, kterou chceme zaplnit. Zpsob, jakm tak iníme, nás
opt „dlí“: na filosofy, vící rznch
církví i spoleenství, nvící... ty,
kteí mají zkuenost, e ono prázdné
místo by se mlo naplnit prost láskou.
Nechceme nikoho nutit zmnit názor,
ke kterému doel. Pln postaí, kdy se
domluvíme: „Poj a podívej se spolu
s námi stejnm smrem. Povíme si, co
kad z nás vidí. Porovnejme to a diskutujme o tom. Mohlo by to bt zajímavé. Budeme si vymovat postehy
a informace. Budeme s nimi zacházert
jako s rybou na talíi. Narazíme-li na
nco tce stravitelného, ponechme to
na okraji a teba se k tomu nkdy
vrame. Pokusíme se o to?”
Budeme vdni za vae podnty a píspvky.
Dnes se tedy podívejme na zaátky
naí církve z rznch aspekt, oima
rznch autor, kteí nám nejen pipomenou známá fakta, ale také odhalí
mén známé okamiky z historie církve.
Souástí ísla jsou samozejm zprávy
ze ivota naeho spoleenství, aktuální
biblická rubrika vnovaná první nedli po Zjevení – Ktu Pán a dtská
píloha uprosted – prakticky koncipovaná pro snadné oddlení v pípad
poteby.
Hezké a kvalitní potení dosplm
i dtem.
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NAE CÍRKEV MÁ SVÁTEK
Kdy má nkdo v rodin narozeniny,
nastane svátení atmosféra. Picházejí
gratulanti, jubilant dostává dárky. Slavit
znamená projevit úctu a vztah.
My kesané, lenové církve, jsme také
rodina. I my v tchto dnech slavíme –
vroí Církve eskoslovenské husitské.
Sedíme kolem jednoho stolu, díváme
se jeden druhému do oí. Spolen proíváme klid a bezpeí. Také ovem vnímáme obecné znepokojení z marasmu
doby. V zneklidující míe mnohdy
pevládá konzumní zpsob ivota; narstá neoindividualistické zamení,
pibvá lidí sebestednch, kteí mají
potíe s tím bt tu pro druhé. Objevují
se rzné duchovní smry a nkdy má
lovk pocit, jako kdy pejsek s koikou vaili dort a namíchali tam vechno
moné. Jaképak mantinely? Ve je dovoleno. Takováto svévole vak není
moná, jedná se o zmatení jazyk. Je
teba myslet na tradiní hodnoty. Oporou nám je liturgick rok. Pobváme
v oblasti profánní, vední a máme si
uvdomovat duchovní kategorii univerza, jeho souástí je ná ivot.
Pro slavíme? Reflektujeme souvislosti, zastavíme se a spoluproíváme,
zabváme se duezpytem. Pejeme své
církvi duchovní zdraví, monost dialogu, poctivé hledání pravdy a spravedlnosti. Touíme, aby byla církví

plnou lásky a naslouchání. Vstupujeme
spolen do domu Boího. Uvdomujeme si, e jedinm a nejdleitjím
statkem je LÁSKA BOÍ.
Nebume mezi sebou skoupí na slovo.
Pomozme blinímu útnou eí, vame si slova, které je velikm darem.
Co si pát k narozeninám? Abychom
vnímali jednotu Ducha svatého a v bliním vidli tvá Kristovu. Bume prosociální, uvdomme si hlubok vznam bytí kvli nkomu druhému.
Jsme obané Boího království. Jde
nám o to znát a chápat Bibli, uvdomovat si perspektivu skutench hodnot.
Mli bychom mít na mysli nai totonost kesanskou, národní, historickou.
Máme vztah ke své matetin, chceme
jej prohlubovat, zdokonalovat a pedávat toto ddictví svm potomkm.
Boí láska nás drí ve stavu bdlosti,
pohotovosti. Moc zla iní ve proto,
aby nás odvádla od Boha. Abychom
pozapomnli na to nejdleitjí, nabídne nám velijaké náhraky, zábavy.
A v nás hoí lampa ivota. A máme
dost oleje víry, aby nae lampa nezhasínala. Nezaprodejme se marnostem
svta, odvracejme se od poetilostí ke
Kristu. Spoluproívejme a následujme
Krista. Tak se staneme obany Boího
království.
Olga Nytrová

ZE IVOTA CÍRKVE

ADVENT V NAZARETU
Advent v Nazaretu (diakonickém zaízení naí církve) je mimo jiné obdobím
adventních trh. Nae vrobky (keramika, textil) prodáváme prbn po
cel rok, ale v pedvánoní dob obzvlát intenzivn. Letos ve zaalo
hned o prvním adventním víkendu, kdy
jsme se úastnili pti trh. A tak to pokrauje cel adventní as – kad den
prodáváme, nkdy i na více místech na-

jednou. Nkdo z nás prodává i ve svém
volnu, a hlavn nám s prodejem velmi
pomáhají nai dobrovolníci. Ná rozpoet bvá bhem roku dost napjat a teprve díky prosincovm prodejm se
dozvíme, jak bude celkov hospodásk vsledek.
Uplynul rok nebyl pro Nazaret jednoduch. Z nkolika dvod se zmenily
nae píjmy a po osmi letech vyrovna. 2 • 12. 1. 2014
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ného hospodaení hrozil vrazn deficit. Nkolikrát jsme si „sáhli na dno“,
ale nakonec se stalo tém nemoné
a s uplynulm rokem se vyrovnáme se
ctí. Nechceme eit ekonomické problémy propoutním, vdy vtina naich zamstnanc má njak handicap
a tko by si hledali práci. Do budoucna jsme proto pipravili nejen plán
úspornch opatení, ale snaíme se také
o nové, efektivnjí technologie keramické vroby a také inovaci sortimentu
naich vrobk. Vím, e ve zvládneme vlastními silami a Nazaret bude
dál bezpenm pístavem pro lidi, kteí
zápasí s njakm handicapem...
Advent v Nazaretu neznamená vak
jen shon a starosti, ale tento as pináí
i radost. Tí nás pochvala naich vrobk od vdnch zákazník. V polovin prosince míváme tzv. vánoní
obd pro zamstnance a klienty. Pedáváme ocenní Dobrovolník roku,
Prodejce roku a dalí… S pedstihem
si losujeme, komu dáme dárek, ale pod
stromkem je jich pak mnoho navíc.

Znjí vánoní písn, letos nám klienti
zahráli pohádku a byla pipravena i diskotéka. Zatímco cel rok byl náron,
byl as adventní pln píslib nové nadje pro pokraování diakonické práce.
Na malé slavnosti k presentaci Kalendáe Nazaretu 2014 se objevili dva nenápadní manelé. Jet chvíli s námi
pobyli v neformálním obecenství, rozlouili se a odeli. Za chvíli se vrátili
a pán íkal, e na chodb máme neobsazenu ve stálch sponzorech jednu
cihlu. (Je to namalovan dm z cihel
a cihly nesou jména naich sponzor.)
A e by se mu líbilo, kdyby tam mohlo
bt jeho jméno. S tím jsme se rozlouili, dal jsem jim jen ná letáek. Za njak as paní úetní hlásila, e pilo na
úet nkolik tisíc korun a jestli mi
jméno dárce nco íká. Nevdl jsem,
ale v prosinci pili oba manelé
a chtli sepsat darovací smlouvu. Tím
se vysvtlil onen dar a kdy jsem
smlouvu na onch pt tisíc korun napsal, pán ekl: „Ale já nemyslím jen
tuhle ástku, já vám ji budu posílat

kad msíc...“ Minul tden pila kolegyn, která prodávala v Mercury centru na vánoním trhu, s tím, e dostala
od jakési paní dvoutisícikorunovou
bankovku, e mi ji má pedat. Kdy se
té paní ptala na jméno, odpov znla:
„Od spíznné due.“
Jindy jsem vracel peníze jedné starí
paní, která nám v prav as pomohla
pjkou, a ona od tch osmdesáti tisíc
oddlila pesn polovinu, a si ji vezmu
pro Nazaret. Takovch píklad je jet
více. Úasná je innost nazaretskch
dobrovolník – v doprovodu klient,
pi prodeji zboí, pi pomocnch pracech – a dalích hodinách odpracovanch zdarma a nezitn desítkami
skromnch a obtavch lidí. To ve
probouzí radost a vdnost a také pedsevzetí nikoho z dárc nezklamat.
Karel apek v jednom vánoním fejetonu napsal, e na svt není nic tak
dobrého jako dobrá vle. Jsem rád, e
máme tolik moností setkávat se
s lidmi dobré vle. Chvála Bohu za to.
(fil)

NAD PÍSMEM

BOÍ SJEDNOCENÍ VODAMI JORDÁNU
Jeí pichází za Janem Ktitelem
a ádá ho, aby jej poktil. Je to zvlátní,
nebo dle pedpovdí Starého zákona
a dle nkterch evangelií byl Jan Ktitel
tím, kdo ml Mesiái – Jeíi pipravit
cestu. Zárove se ale musel ubezpeovat, e Jeí je opravdu ten vyvolen
král, vyvolen Mesiá, kdy za ním posílá své uedníky s dotazem: „Jsi ten,
kter má pijít, nebo máme ekat jiného?“ Jan Ktitel a zejm i dalí jeho
uedníci i uedníci Jeíe potebovali
opakovan ubezpeovat a upevovat
svou víru. Dvod tohoto stavu bude asi
prozaick, Jeí se nechoval tak, jak od
nj oekávali. Oni ekali silnou osobnost, vítzného krále, zachránce – Mesiáe, kter obnoví Izraelské království
a nastolí pevnou teokratickou vládu. Jeíovo poselství bylo jiné: „Mé králov. 2 • 12. 1. 2014

ství není z tohoto svta.“ On nepiel
jako velk vdce, ale jako pokorn
a pokojn Boí Syn, kter tento pokoj
chtl pedat tomuto svtu a zárove
zvstovat, e pokora a pokání jsou cestou k Boí milosti, cestou, která lovka dovede do Hospodinova vného
království. Práv proto také Jeí sestupuje do Jordánu a ádá od Jana kest.
Janovo poselství bylo jasné: „ite pokání, nebo se piblíilo království nebeské.“ A lidé vyznávali své híchy
a dávali se od nho v ece Jordánu ktít.
Pokání bylo dle idovské tradice vdy
cestou, jak se k Hospodinu piblíit
a obnovit svj vztah s Ním. Voda pak
dle Bible symbolizovala urit pechod
ze starého do nového a také lovka
oiovala od píny, od híchu. Vdy
izraelsk národ byl zbaven otroctví

MT 3,13-17
svm pechodem pes Rudé moe a do
zem zaslíbené pechází skrze eku
Jordán. Proto se ponoení do vody zachovalo i v konverzi k judaismu, kdy
lovk skrze vodu s Boím vyvolenm
lidem vchází do zem zaslíbené a zárove je oiován.
Pro Jeí vstupuje do eky Jordánu
a nechává se od Jana poktít? Vdy on
se narodil jako Izraelita, dokonce
z královského rodu, take nepoteboval konvertovat. Jako zbon id jist
pravideln chodil do mikve a oioval
se. Jako bezhín Boí Syn nepoteboval své híchy vyznávat a oistit se
od nich a to, e se piblíilo nebeské
království, také jist vdl, jako ten,
kdo má sedt na trnu a kralovat. Tedy
z tohoto pohledu byl Jeív kest
v Jordánu naprosto zbyten.
esk zápas 3
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Z pohledu toho, co vak Jeí íkal,
inil a jak byl zakonen jeho pozemsk ivot, má tento kest velik
vznam a ukazuje nám, km a jak
Jeí opravdu byl. Ve chvíli, kdy
pichází za Janem Ktitelem, kter
si jasn pi setkání uvdomoval,
koho má ped sebou, by by jej
pozdji zmohla nejistota, projevuje
svou pokoru i lásku. Tím, e sestupuje do vod Jordánu, ukazuje, e se
naprosto sjednocuje s lidstvím
a lidmi, a to i v jejich hínosti, nedokonalosti a neistot. Zcela vyprazduje své Boství, pijímá
lidskost i s její tíhou, aby tuto tíhu
mohl nést a donést ji a na obtní
oltá, kterm se stal jeho kí.
To, e Jeíovo sjednocení s lidmi
skrze kest v Jordánu nebylo jen
prázdnm aktem nebo jen splnním

tradice, Hospodin potvrzuje tím, e
se nebesa otevela a Jan spatil
Ducha Boího, jak sestupuje jako
holubice, pichází na Jeíe a z nebe se ozvá hlas: „Toto je mj milovan Syn, jeho jsem si vyvolil.“
Tedy Bh se k tomuto inu pokory
a jednoty piznal a Jeíovo konání
i slova potvrdil. Píchod Jeíe není
jen dkazem toho, e se piblíilo
nebeské království, tedy jaksi
nov vk, vdy práv v Jeíi
Kristu, jako vyvoleném králi, pilo
Boí království na tuto zem. Kdy
kráel Jeí po této zemi, tak po ní
kráel král nebeského království,
tedy ten nejpovolanjí zástupce,
kter toto království nejen piblíil
a svmi skutky ukazoval, ale také
celému lidstvu srozumiteln sdlil,
jak do tohoto vného Boího krá-

lovství me pijít. Vrátit se tam,
kde je prav domov kadého lovka, vrátit se na místo, kde byl
lovk stvoen, a naplnit tak svj
prav údl, tedy ít v jednot
a lásce s Hospodinem. Vdy lovk z vného Boího království –
ráje, byl vyhnán pro svou neposlunost a hích, ale Hospodin se nad
tímto hínm lovkem slitovává
a skrze víru a pokání se jej snaí do
tohoto pvodního místa, vného
království, navrátit. Pipomínámeli si Jeív kest, pipomínáme si
jeho lásku k lidem, ke kadému
z nás, pro kterou se naprosto vzdal
svého Boství a sjednotil se s lidstvím, aby vechna bemena a provinní kadého lovka sal a povsil je na kí.
Rostislav Kotr

Z kazatelského plánu

První nedle po Zjevení – Ktu Pán
Miluje spravedlnost, nenávidí zvli; proto t, bosk, pomazal Bh tvj
olejem veselí nad tvoje druhy.
ALM 45,8

První tení z Písma: Izajá 42,1-7
Tuby:
2. Abychom ná kest si pipomínali a zpytováním svdomí sebe sama
oiovali, modleme se k Hospodinu.
3. Aby z nás Duch svat uinil statené vyznavae pravdy Boí a zákona
Kristova, modleme se k Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku, Hospodine, ktem v Jordánu jsi prohlásil Jeíe svm milovanm
Synem a pomazal jsi ho Duchem svatm. Dej vem poktnm v jeho jméno,
a zachovávají kestní slib a pijímají ho za Spasitele! Osvi nás, Boe, svm
svatm Duchem, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení z Písma: Skutky 10,34-43
Evangelium: Matou 3,13-17
Vere k obtování: alm 118,25-27
Ver k poehnání: Marek 1,11
Modlitba k poehnání:
Panovníku, Hospodine, dej, a nás nebeské svtlo vdy a vude osvcuje,
abychom s istou myslí poznávali a s pravou láskou pijímali svátost veee Pán, na ní nám ze své milosti dává úast. Prosíme o to ve jménu
Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.

Jeíi, jedin a prav králi,
ty jsi piel na tuto zem,
abys nám dal svj pokoj,
sjednotil nás s Otcem
a pivedl do jeho vného
království.
My vak kad den iníme
tvj kí tí a tí.
Prosíme t tedy, abys nám
dal proít pravé pokání,
osvobo nás od otroctví
híchu a klamu,
jako jsi z otroctví
osvobodil Izrael vodou
Rudého moe, a dej,
abychom skrze vodu,
která nás obmyla pi
naem ktu,
mohli jednou vejít
do naeho pravého domova,
do tvého vného království.
Amen.

Vhodné písn: 155, 36, 112, 170, 335
4 esk zápas
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SMOVÁNÍ K BOHU
Generace reformních a modernistickch kní, inspirována heslem vrcholné stedovké teologie – ad Deum
tendere – smovat k Bohu, usilovala
soustedním na Boha zivotnit sebestednou církev 19. století. eské radikální modernistické kídlo, ve
spoleensky píhodné situaci vzniku
eskoslovenské republiky, v Evrop
uznávané reformy provedlo „VIA
FACTI“, inem. Ocitlo se mimo církev,
o její reformu usilovalo. Reformní
kní ve svch farnostech zakládali
nové církevní spoleenství. Nové a pitalivé záleelo ve vztahu svobody
k obanské spolenosti, uvnit církevního spoleenství, a pedevím v láskyplném, dvrném vztahu k Bohu. Nové
vztahy byly skutenm rozvlaením
a obdarováním nebes, je spoleenství,
vznikající 8. ledna 1920, pokorn a ve
slub Bohu pijalo. Ve dnech 29. a 30.
srpna 1924 dolo k události, je znamenala novou, eklesiologickou fázi evropského reformního hnutí. Seel se
I. snm církve radikálního modernismu, Církve eskoslovenské. Snm naukov a kanonicky definoval vchodisko a základy církve, je trvale vyjadují totonost a duchovní oprávnnost
naí církve. Snmu z vle Boí vtiskly
témata a nadjnou tvá dv osobnosti:
patriarcha ThDr. Karel Farsk
a profesor vrouky Husovy bohoslovecké fakulty ThDr. Karel Staten.
Tsná spolupráce patriarchy a akademického uitele teologie charakterizovala novou reformní eklesiologii. Karel
Farsk nastolil otázku totonosti církve
zmnou ústavního lánku, kter se tradin dovolával sedmi ekumenickch
koncil. Snm pijal pojmové urení
církve, kterou tvoí kesané, usilující
souasné snaení mravní a vdecké
poznání naplnit Duchem Kristovm.
Víme, e rozhodla Boí providence:
ústední normou ivota a nauky byla
prohláena osoba, dílo, smrt a vzkíení
Pána Jeíe Krista. S hlubokou logi. 2 • 12. 1. 2014

kou víry v nastoleném zacílení pokraovala ustanovení, iniciovaná patriarchou, o ordinaci biskup a knském
svcení a Liturgii. Karel Staten ve
snmovním naukovém referátu zasadil
christocentrické pojmové urení církve
do fundamentáln teologickch souvislostí a personalistické smování církve zaadil do prbhu djin spásy.
Církev se uvedenmi rozhodnutími
orientovala na nejvyí mety souasné
teologie: pihlásila se ke kesanskému
universalismu, charakteristickému pro
evropsk modernismus. Od I. naukového snmu v r. 1924 a v r. 1931 pokroila církev a teologie k VI. snmu
v r. 1971. Ten ml na poadu opt nauková témata. Doplnil jméno církve
charakteristikou husitská. Principy
Husv sbor v Náchod

Uení z roku 1931 biblicky zakotvil,
upesnil a rozvinul oficiální normou
„Základy víry“. V „ase píhodném“ se
harmonizoval postoj patriarchy – pedsedy snmu, se stanoviskem profesora
teologie, pedsedy naukového vboru
Zdeka Trtíka a s úsilím vkonného
generálního tajemníka snmu. Kooperace vrcholného pedstavitele správy
církve s uitelskm reprezentantem
teologické fakulty garantovala svobodu svdomí v teologii a v církvi.
VI. snm dovril neúnavné studijní
smování prvních profesor Husovy
eskoslovenské bohoslovecké fakulty.

Za dnes tko pedstavitelnch obtíí,
orientovali se na vrcholy souasného
teologického poznání. V jejich kamenité cest pokraovali profesoi, kteí
po roce 1989 transformovali nai fakultu v Husitskou teologickou fakultu
Univerzity Karlovy. Vuka se rozíila
o dalí doplující obory, otevela se oficiální zahraniní spolupráce a bohosloví, vetn husitské teologie, bylo
opt pochopeno jako trvalá souást
„celé univerzity“. S odstupem asu se
stává zejmm, e vvoj teologie a církve radikálního modernismu má svoji
dialektickou vnitní souvislost: Duch
Kristv, vyhláen I. snmem jako
norma nauky a ivota, nalezl nové
vyjádení v biblickém personalismu,
kter po 2. svtové válce do eského
obzoru uvedl Zdenk Trtík. Na pelomu duchovních epoch byla christologická nauka nov pochopena a ontologicky vyloena v rámci trojiní teologie. Její podnty v eském teologickém obzoru vyly z naí teologie. Vvoj
reformních snah v katolické církvi vyústil v Druhém vatikánském koncilu
a jeho souasné christologické interpretaci. Katolická teologie má svtové
eklesiologické vchodisko a nesmírnou
teologickou tradici. Nicmén pi naem
kloptání za Jeíem meme ve ví
pokoe konstatovat, e drazy souasné
vrcholné teologie církve, z ní nae
cesta ped více ne 90 léty vyla, na
osobu a dílo, kí a vzkíení Jeíe
z Nazareta, jsou ve víe a jejím teologickém vyjádení v polyfonickém souznní se skromnm hlasem naeho
bohosloví a jejího liturgického a kanonického ztvárnní.
V nadcházejícím roce pi pipomínání
90ti let od I. snmu a vzpomínky na
100 let od narození klíového teologa
Zdeka Trtíka, bude píhodn as na
poznávání, naslouchání a bratrské rozhovory o Boí milosti v dob prolé
i Boí nadji pro cestu, je se otvírá…
Zdenk Kuera
esk zápas 5
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NEZAPOMEME NA HESLO STATENÉHO
Vdy 8. ledna si pipomínáme vznik naí Církve eskoslovenské husitské. Proto je také na míst vzpomenout naich otc zakladatel.
Dovolte pi této píleitosti vzpomenout na bratra dr. Karla Stateného.
Karel Staten se narodil v roce
1870 v Myslkovicích u Tábora. Jeho
sluba Bohu a jeho dílo byly nejprve
spjaty s ímskokatolickou církví. Na
knze byl vysvcen v eskch Budjovicích. V roce 1899 byl promován doktorem teologie na praské
univerzit a následn a do roku
1923 byl profesorem morální teologie a filosofie na ímskokatolickém
bohosloveckém seminái v eskch
Budjovicích. V roce 1924 vystoupil
z ímskokatolické církve, ale ji o ti
roky díve se seznámil s dr. Karlem
Farskm, zakladatelem Církve eskoslovenské. Probíhala mezi nimi
ilá korespondence.
Ji roku 1919 byla zízena Husova
eskoslovenská evangelická fakulta
bohoslovecká v Praze. Tato fakulta
vak slouila eskobratrské církvi
evangelické. Proto se ústední církevní vbor Církve eskoslovenské
rozhodl vyjednávat ve vci vzdlávání svch bohoslovc s tehdejím
dkanem fakulty F. Hrejsou. Ten nabídl habilitaci soukromého docenta
pro obory, které na fakult jet nebyly obsazeny. Avak v pípad soukromé docentury nebylo moné
oekávat jakékoliv finanní zajitní
od fakulty. Nicmén tak se i událo
a dr. Karel Staten se habilitoval
v oboru morální filosofie. Stal se
tedy prvním profesorem Církve eskoslovenské na Husov fakult. Nicmén tento úspch byl zatíen Stateného nemalou obtí osobní i finanní.
Roku 1923 byl zízen soukrom
ústav pro kandidáty bohosloví. Kolej
byla zpoátku na Vinohradech, kde
pak bylo ubytováno a 14 student6 esk zápas

bohoslovc. A práv jejich vchovu
pozdji dostal na starosti také
dr. Karel Staten.
Dr. Karel Staten se tedy adí mezi
nae otce zakladatele. Ml také velik vliv na ideové smování naí
církve. Zde vzpomeme Zprávu
o prvním ádném snmu církve eskoslovenské, kter se konal 29.-30.
srpna 1924 v Praze na Smíchov.

Na nm K. Staten za naukov
odbor pednesl referát zabvající se
problémem církevní organizace
a pak pedevím problémem budoucí
vrouky a budoucí etiky církve. Staten byl také iniciátorem rezoluce,
která pak byla na snmu plénem jednomysln pijata: „DOKONENÍ ESKÉ
NÁBOENSKÉ REFORMACE“. „Pedmtem této reformace musejí se státi
i ony lánky víry, které první nae reformace ponechala beze zmny. I tyto lánky víry musejí bt podrobeny
náleité revisi a musejí bti upraveny
tak, aby se staly pístupnmi a pija-

telnmi i onm lidem, kteí od náboenství se odvracejí, kteí v náboenství nechtjí vidti nic jiného, neli
zbytek naí lidské kultury, náleející
ji jen minulosti,“ teme dále ve
zpráv. Jet je teba dodat, e heslo
„dokonit eskou reformaci“ spolu
se symboly kíe a kalicha jsou souástí medaile, kterou nosí kad
dkan Husovy bohoslovecké fakulty
Univerzity Karlovy.
Dr. Karel Staten napsal za svj
ivot mnohé, el nestail své dílo dokonit tak, jak si vdy pál. Nicmén
zmime jeho rozbor Spencerovy filosofie a studii „O monismu a jeho
filosofickch základech“. V roce
1925 pak vydává svou studii s názvem „Reformní smry v soudobé filosofii náboenské a Církev eskoslovenská“. Zde mu jde o nalezení
hlavního a jasného programu nejen
ve vcech ideovch, ale pedevím
ve vcech budoucí vrouky a mravouky naí církve.
Doktor Karel Staten, ná první
profesor bohosloví, etiky a systematiky, zemel dne 12. srpna roku
1927. Byl velmi úzce spjat
s dr. Karlem Farskm. Zdá se, e
odchod K. Stateného z tohoto
svta je a symbolicky spjat i s odchodem K. Farského. (Dr. K. Farsk zemel o dva msíce díve, 12.
ervna 1927.)
Nezapomeme tedy heslo, které
zaznlo na prvním ádném snmu
naí církve: „dokonit eskou reformaci“. A nezapomínejme ani na
ty, kteí svou prací a svm ivotem
postavili základ naí církve. Církve
eskoslovenské husitské, ve které
díky obti naich otc zakladatel
a díky Bohu pedevím, meme ít
i v souasné chvíli.
Michaela Kajlíková,
faráka v Ústí nad Labem
. 2 • 12. 1. 2014
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Nakreslila:
Lucie Krajčiříková

8

5 rozdílů ze str. 1: chybějící špička levé věže; navíc socha na pravé věži; vyšší prostřední
věž; jedno chybějící okno vpravo; dvě malá oválná okna po stranách navíc
Kdo je kdo ze str. 2: 1. Filemon; 2. Félix; 3. Festus; 4. Filip; 5. Filip
Skrývačky ze str. 3: Jakub, Jidáš, Ondřej, Petr, Jan, Tomáš

eení hádanek

yl to opravdu velmi malý anděl, asi
jako dětská dlaň, která ho ze zlatého
papíru vystřihla. Vánoce už byly za námi,
odstrojený stromeček stál smutně na
balkoně. Kouličky byly pryč, čokoládky děti
snědly, a tak jen tu a tam visely zbytky
lamety... a zapomenutý malý anděl ze
zlatého papíru. Původně bylo andělů
dvanáct – jedenáct jich pečlivě uložili do
krabice a na toho dvanáctého zapomněli.
Vzpomínal, jak to bylo o Vánocích krásné,
a trochu se chvěl – možná
zimou? Smutně se svěřoval
stromku, že jeho touhou bylo
létat, vždyť proto má přece
křídla, ne? Stromek se zeptal,
jestli je anděl pyšný na to, že
byl vánoční ozdobou. „Ne, ne,
andělé nejsou nikdy pyšní,
ani ti papíroví,“ zněla
odpověď. „Naším úkolem je
zvěstovat. Mám ale slabý
hlásek, a tak nevím, jestli si toho lidé
všimli.“
Stromku se anděla zželelo, a tak když
zafoukal silný vítr, roztáhl stromek větve
a vítr je shodil z balkonu dolů. „Letíme!“
volal šťastný anděl. Neměl vůbec strach,

DĚTI

protože pro anděly je létání to nejkrásnější. Stromek i s andělem skončili pod
balkonem. Malé děvčátko, které šlo
kolem, si anděla všimlo a vymotalo ho
z větviček. Vítr jí ho ale vyškubl z ruky.
Anděl letěl někam dál... Andělé přeci mají
za úkol zvěstovat...
Volně podle Rudolfa
Otto Wiemera

Vyprávění o malém andělu
ze zlatého papíru

KŘESŤANSKÝ
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Amen.

Pane Bože,
prosíme tě za svou
Církev československou
husitskou
– ať jsi stále s ní a ona
s tebou.

Modlitba

DĚTI

Foto: Eva Havnerová
WIKIMEDIA COMMONS
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Na obrázku je chrám sv. Mikuláše na Staroměstkém náměstí v Praze, v němž byl v lednu
1920 vyhlášen vznik nové Církve československé. Řešení kvizu najdete na str. 8.

Hledejte 5 rozdílů

Jana Krajčiříková

jak jsme vás již dříve informovali, od ledna letošního
roku bude Cesta vycházet jako příloha rozšířeného čísla
Českého zápasu – vždy ve druhém čísle v měsíci. Díky
tomu může být celá barevná, dostane se k většímu
počtu čtenářů a sníží se i její cena. Na základě vašich
ohlasů jsme ještě upravili grafickou podobu Cesty –
protože si mnozí z vás časopis zakládají do svých
archivů nebo pracovních sešitů, zachováme jeho formát A5 – je jen třeba si přílohu vyjmout, dvoustranu
uprostřed rozstřihnout a přeložit. Věříme, že vám to
nebude působit obtíže a budete s časopisem v nové
podobě spokojeni. Neváhejte se na nás obracet se
svými připomínkami a návrhy a budeme samozřejmě
vděčni i za vaše literární výtvarné příspěvky!

Milí malí i velcí tenái Cesty,

C E S T A

KŘESŤANSKÝ
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Kdo je kdo?
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Podaří se vám určit, jak se jmenují následující biblické postavy?
Pomůže vám, že všechna jejich jména začínají písmenem F, nebo
si můžete nalistovat příslušnou biblickou pasáž. Své řešení si
zkontrolujte na str. 8.

DĚTI

1) Adresát jednoho z listů apoštola Pavla (list nese jeho jméno)
2) Římský místodržitel, který Pavla vyslýchal (Sk 23,26)
3) Jeho nástupce (Sk 24,27)
4) Jeden z Ježíšových učedníků (Mt 10,3)
5) Stejné jméno měl i diákon, který pokřtil etiopského dvořana (Sk 6,6; Sk 8,26-40)

Pro se íká e...

Nakreslila:
Lucie Krajčiříková

jováním svých hmotných potřeb a více jej
věnovali naslouchání Božímu slovu. To
nás nasytí spolehlivě!
J. K.

21. Nejen chlebem je člověk živ
Toto rčení se používá většinou tehdy, když
se místo jídla a pití pro změnu chystá
„duševní potrava“ – například nějaké kulturní vystoupení. V Bibli tato slova najdeme v části, popisující Ježíšovo
pokušení na poušti (např. Mt 4,4). Ďábel
hladovějícímu a žíznícímu Ježíšovi říká:
„Jsi-li Syn Boží, proměň tyto kameny
v chléb!“ A na to mu Ježíš odpovídá, že
člověk není živ jen chlebem, ale
každým slovem, které vychází
z Božích úst. Pro náš dnešní
konzumní způsob života je toto
pravidlo více než aktuální –
můžeme ho navíc rozšířit i na
jiné hmotné věci, nejen jídlo.
Potrava je samozřejmě k životu
nezbytná, ale nevěřili byste, jak
málo člověku k životu stačí –
jídla i věcí. Ale pozor - ona i ta
„duševní potrava“, kterou si
dopřáváme, má dost různou
hodnotu a kvalitu. Kéž bychom
tedy méně času trávili uspoko-
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Soutěž o tři knihy
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DĚTI

lednu si připomínáme výročí založení Církve československé husitské, s nímž je
neodmyslitelně spjata osobnost Karla Farského. Dokážete určit, které z následujících vět jsou pravdivé a které ne? Vypište si správná písmenka do tajenky,
kterou nám pošlete nejpozději do konce února
– v březnové Cestě otiskneme jména
tří výherců knihy.

1. Karel Farský se narodil r. 1840.
ANO (L)
NE (Z)
2. Místem jeho narození je podkrkonošská
vesnička Škodějov.
ANO (A)
NE (M)
3. K. Farský byl katolickým knězem a
učitelem náboženství.
ANO (K)
NE (O)
4. Usiloval o reformu katolické církve.
ANO (L)
NE (R)
5. Stál u zrodu Církve československé
8. ledna 1940.
ANO (H)
NE (A)
6. Roku 1924 se stal jejím prvním patriarchou.
ANO (D)
NE (I)
7. Je autorem naší liturgie.
ANO (A)
NE (K)
8. Karel Farský zemřel 12. 6. 1984.
ANO (P)
NE (T)
9. K výročí jeho úmrtí církev každoročně
pořádá celocírkevní bohoslužby v místě
jeho narození.
ANO (E)
NE (A)
10. Muzeum Karla Farského najdeme
v nedalekém Vysokém nad Labem.
ANO (J)
NE (L)

Blahopejeme vhercm soute zlistopadového ísla

(správná odpověď: B, E):
Ondřej Tomčík z Nové Paky
Aneta Jirsová z Roudného
Patrik Miko z Kojetína

7
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ěl jsem moc hodného, ale také
přísného tatínka. Velice rád četl
knížky, mezi nimi především Bibli a další
duchovní literaturu. Tatínek byl členem
Jednoty bratrské stejně jako později já.
Vlastně s tím tatínkovým čtením byl problém – byl skoro nevidomý. Rád jsem mu
pomáhal, když potřeboval někam dojít,
a později, když jsem se naučil číst, předčítal
jsem mu z knížek, které byly pro dospělé
a já jim zatím moc nerozuměl.
Tatínek trošku číst mohl – musel
ale mít velmi silnou a velkou
žárovkou s výkonem 150
wattů.
Narodil jsem se před
druhou světovou
válkou, v roce 1934.
Za války to vypadalo
docela jinak než
dnes – v obchodech
nebylo skoro žádné
zboží. A to se týkalo
potravin, ale i jiných
věcí. Například potraviny, ale i boty
nebo šaty se
samozřejmě prodávaly za peníze, ale ke
koupi byly potřeba
Nakreslil:
navíc speciální lístky –
Ferdinand Krajčiřík
tenkrát existoval takzvaný
lístkový systém.
Koupit tak silnou žárovku za
války bylo tedy pochopitelně velmi
obtížné. Žárovka se dlouho nedala
sehnat. Až se k nám jednoho dne donesla
zpráva, že naši známí ve Zlíně ji mají.
Tatínek mě požádal, abych mu ji donesl.
I když mi tenkrát bylo jen šest let,

M
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DĚTI

okamžitě jsem se zvedl a běžel ke
známým do Zlína. Tenkrát se ještě nejezdilo všude autem. Celou cestu jsem se
usilovně modlil. Chtěl jsem tatínkovi
udělat radost a umožnit mu, aby si mohl
číst, protože on byl vášnivý čtenář
a posluchač. Pán Bůh mě vyslyšel – když
jsem přiběhl do Zlína (byly to asi dva kilometry), žárovku měli, a tak jsem běžel
zase zpátky domů a těšil se, že ji tátovi
předám. Přiběhl jsem domů, ale
tatínek už měl jinou žárovku
a četl. Žárovku měl nad
stolem a jednou rukou
si udělal průzor,
kterým lépe viděl.
Druhá žárovka byla
podobná té,
kterou jsem
v rukou držel já.
Někdo mu vzácnou žárovku
donesl
„náhodou“ dříve
než já. Dlouho
jsme nemohli
žárovku sehnat
a najednou měl
tatínek i s tou mojí
dvě.
Byl jsem strašně zklamaný a naštvaný na Pána
Boha, že všechno zařídil
jinak, než jsem si přál. Dneska
už naštvaný nejsem, protože vím, že
Pán Bůh někdy zařídí věci i o hodně jinak,
než si zrovna přejeme a představujeme, ale
vždycky je to pro naše dobro.
Pavel Válek,
Jaroslavice u Zlína

Jak jsem se rozzlobil
na Pána Boha

KŘESŤANSKÝ

text i ilustrace
Jitka Vestfálová (Landová)

Tři kouličky dej na sebe,
jejda, jejda – to to zebe!
Už tu stojí v plné kráse,
zítra ho postavím zase.

Koulím kouli dokolečka,
snad sněhulák zimu přečká.
Zafoukej mi větříčku,
vyválej mi kouličku.

Snhulák

Je mně dobře jak u babičky, tak
u dědečka.
Neseš krásnou kytici; komu ji dáš?
Náš Honza je pilný, on dře jako kůň.

3
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Z. S.

Je lépe trpět, než způsobit utrpení
druhým lidem.
Poslouchej a nevyrušuj!
To máš jistě radost, že jsi soutěž
vyhrál.

ČASOPIS

Ježíš měl dvanáct učedníků. Jejich jména najdete v Mt 10,1-4. Šest z těchto jmen je skryto
v následujících větách. Dokážete je objevit?
Správné řešení si zkontrolujte na str. 8.

Skrvaky
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„Ahoj Libuško!“ ozvalo se náhle
vedle ní. Libuška se příšerně
lekla. Na pohovce po její
levé ruce zničehonic
seděla dívka v jejím
věku a po její pravici
stará paní. Když se na
ně ohromeně zadívala, zjistila, že obě
musely vyskočit z fotografií, které držela
na klíně! Byla to její
prababička – jako
dítě a jako sedmdesátiletá žena.
„Kde jste se tu vzaly?“
vyhrkla Libuška.
„Neboj se, Libuško,“
pohladila ji starší
prababička po vlasech.
„My se zase za chvilku
vrátíme.“
„Když jsme viděly, jak si nás
dlouho prohlížíš, prostě
jsme neodolaly a musely se
s tebou seznámit,“ s dychtivým úsměvem dodala
malá prababička. „Tak povídej,

ČASOPIS

Staré fotografie

l

ibuška milovala babiččino album s fotografiemi. Nebyly jich tam stovky, jako
se dnes tak snadno nasekají digitálním fotoaparátem, většina z nich nebyla ani
barevných, Libuška však právě proto cítila,
že tyto fotky jsou mnohem vzácnější. Vždyť
některé byly staré skoro sto let! Nejraději
měla jednu, na které byla její prababička
ještě jako malá holka, mohlo jí být tak osm,
jako je teď Libušce. Tvář nebylo možné
pořádně rozeznat, protože dívka stála ve
skupině dalších asi třiceti dětí. Všechny
měly slavnostní oblečení a seřadily se spolu
s bratrem farářem na schodech sboru.
Babička jí vyprávěla, že tato fotka byla
pořízena u příležitosti slavnosti první
večeře Páně všech těchto dětí. Libuška se
na první večeři Páně také připravuje, ale
rozhodně jich není tolik najednou - jen
ještě jedna kamarádka.
Na další straně alba byla prababička již
dospělá. Usmívala se ze svatební fotografie po boku hrdého pradědečka.
„Kdyby tak tušili, co je za pár let čeká,“
povzdychla si babička, když si jednou
spolu album prohlížely. „A co je čekalo?“
ptala se Libuška. „Přišla válka, děvenko.
Ještě horší než ta první, během níž se narodili. Tatínek v ní málem přišel o nohu.
Naštěstí se lékařům podařilo mu ji
zachránit – jen pak až do smrti kulhal.“
To je pravda, to už Libuška věděla. Na
potvrzení toho jedna z dalších fotografií
ukazovala prababičku s pradědečkem při
jejich zlaté svatbě ve sboru. Pradědeček
na ní měl hůlku. Prababičce to moc
slušelo, měla nádherné bílé vlasy – jako
teď má i babička. Tahle fotka byla
Libuščina druhá nejoblíbenější. Dnes,
když si album prohlížela sama, zastavila se
u těchto snímků své prababičky a zasnila
se...
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starší prababička. „Pán Bůh církev jistě
neopustí. Hlavně se snažte vždycky se
chovat tak, aby se mu to líbilo, a potom se
nemusíte ničeho bát!“
„To je pravda, to tatínek také vždycky
říkal,“ dodala malá prababička.
Ještě dlouho si spolu ty tři povídaly –
o církvi i spoustě jiných věcí, které se udály
za ty roky od doby, kdy byly pořízeny
prababiččiny fotografie. Libuška si vůbec
nevšimla, že usnula. Když se však později
probudila, byly už prababičky pryč
a znovu se na ni usmívaly ze starého alba.
Kdo ví, třeba se jí to všechno jenom zdálo.
I když – teď jako by na ni malá prababička
z toho obrázku mrkla! Libuška se rozhodla,
že o svém setkání nikomu neřekne. Bude
to její velké tajemství.

ČASOPIS

už jsi byla u první večeře Páně? Jaký je
bratr farář?“
„My máme sestru farářku, je moc hodná,
a k večeři Páně půjdu...“
„Počkej, jak to myslíš, sestru farářku?“
nechápavě jí skočila do řeči malá
prababička.
„To ty vlastně nemůžeš vědět,“ uvědomila
si její o více než šedesát let starší „kopie“.
„V naší církvi byly již brzy po druhé světové válce svěceny ženy.“
„Ona byla zase válka? To je hrozné. Ale
z žen farářek mám radost. Náš tatínek by
byl taky hrdý – vždycky říkal, že Církev
československá je pokroková.“
„Jen mě mrzí, že už do sboru nechodí tolik
lidí jako dřív,“ řekla Libuška.
„Z toho si nic nedělej,“ pohladila ji znovu
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SBRATREM PATRIARCHOU O CÍRKVI,
HUSOVI A TRIENIU
V tomto mimoádném ísle eského zápasu nalezneme lánky vnované vzniku
Církve eskoslovenské husitské. Pipomíná se specifická situace, v ní se nae církev
rodila, spjatost s národní mylenkou, touha po zavedení etiny jako bohosluebného
jazyka. Rozpoznáváme její hluboké koeny v kesanské tradici i touhu po dalích
zmnách. Nicmén „as oponou trhnul“, doba pokroila a my si klademe otázky,
o co bychom dnes mli usilovat a jakm zpsobem. Zeptali jsme se, jak na tyto
otázky pohlíí bratr patriarcha Tomá Butta.
Jak vnímáte vznik naí církve a o co bychom mli dnes usilovat?
Pedstavitelé zakladatelské generace
Církve eskoslovenské husitské a naich konkrétních jednotlivch náboenskch obcí mli jasnou pedstavu
o tom, co je jejich cílem a o co chtjí
usilovat. Mli svj jasn reformní program a byli vedeni snahou rehabilitovat
evangelium ped moderní eskou spoleností, odklánjící se od tehdejí
ímskokatolické církve. Usilovali o to
ít vrohodn hodnotami kesanství
a íit je v mnícím se svt a nastupujícím postupném náboenském zlhostejnní. Jejich úsilí nalezlo znan
ohlas, i kdy asi mnohem mení, ne si
dr. Karel Farsk a dalí osobnosti zakladatelské generace pvodn pedstavovali ve své vizi národní lidové
církve. O co bychom mli usilovat my?
Máme pedevím naplovat poslání
Kristovy církve, nadasové a aktuální
v kadé dob, kterm je zvstovat
evangelium srozumiteln a vrohodn,
vyuovat kesanskému uení, slavit liturgii a prohlubovat svj duchovní
. 2 • 12. 1. 2014

ivot s Bohem. Vnovat se konkrétní
slub lidem pastorací a sociální a diakonickou prací po stránce odborné
i dobrovolné. Posláním církve je rozvíjet a utváet hodnotné mezilidské
vztahy. Církev není jen instituce, organizace, ale pedevím spoleenství vících, kteí nejsou urováni sobeckmi
zájmy, ale kteí ijí pod normou a autoritou Ducha Kristova. Církev zde
není sama pro sebe, ale pro druhé. Nemli bychom bt uzaveni jen do sebe
a do svch problém. Nároná doba
nás pivede k tomu, abychom se v církvi zabvali tím podstatnm a nepromarovali síly, váili si navzájem
svch obdarování a práce. Máme hledat cesty, jak získávat a oslovovat
druhé, nebo jeden z hlavních úkol
poetn zmenující se církve je obsaen ve slov Kristov: „Jdte a získávejte mi uedníky…“. V ase odklonu
od tradiních organizovanch církví to
není snadné, ale o to více nezbytné.
Pítí rok si pipomeneme nejvznanjí
událost naeho církevního ivota, kterou

je estisté vroí upálení M. J. Husa.
Dalímu takto vznamnému mezníku
u budou skládat pocty dti naich dtí.
Dnení lidé mají diametráln jin pohled na svt ne v dobách reformaních nebo za první republiky. Meme
dnes, obklopeni blahobytem, pochopit
Husovo uení a naplovat je? Existuje
nadje, e dnení dti a mladá generace budou moci vidt v uení Mistra
Jana vzvu, jakou spatovali lidé
z první generace naí církve a kterou
v ní slyí vící lidé i dnes?
V Husov uení bychom mli rozliit
dvojí stránku. Tou první je Husovo hluboké zakotvení v Písmu, tradici a kesanské teologii. Hus vil v souhlasu
s kesanskou naukou v Boí Trojici.
V návaznosti na tradiní uení byl pro
nho Jeí Kristus „prav Bh“
a „prav lovk“. Staí, kdy doteme
jeho znám vrok o pravd z Vkladu
víry v páté kapitole a do konce. Po této
stránce zabvat se Husem znamená zabvat se Písmem a tradicí, tedy spolenmi kesanskmi základy. Hus cituje
asto Bibli a také spisy církevních otc.
Poznáváme-li blíe Husa, poznáváme
jeho kesanskou víru, zbonost a uení.
To není njak „dobov peitek“, ale
je to tím zásadním, co k Husovi patí.
Souasn je v jeho mylení a psobení
zeteln pítomen siln morální nárok
na církev, na spolenost, na kadého
jednotlivého lovka. Vit podle Husa
není moné bez pimeného ivotního
stylu, kter je oprotn od soustednosti na moc a majetek. S tímto morálním nárokem souvisí i jeho ostrá
kritinost, kterou nelze pehlíet, uhladit, zastít. U Husa je pítomen prorock
rys projevující se naléhavostí a nesmlouvavostí. Mli bychom se vyvarovat zjednoduení a krajním pohledm,
kdy chceme na jedné stran vidt Husa
jako ve vem vrného ímského katolíka a na druhé stran zase jako toho,
kdo pouze bojoval proti katolické církvi
a jejímu bohatství, blahobytu a vnjí
okázalosti. V Husov uení je pítomna
silná sociální solidarita, soucítní s chuesk zápas 7
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dmi a utiskovanmi a zastání se jejich
lidskch práv. Toto jeho vrazné sociální
cítní vyplvá u Husa z vdomí hodnoty
kadého lovka ped Bohem bez ohledu
na to, do které vrstvy a skupiny patí. Vychází z biblického drazu, e Bh nikomu
nestraní. V souvislosti s vznamnm jubileem pjde o to ukázat Mistra Jana Husa
v této ivé dynamice. Taková ivá osobnost me zaujmout i mladou generaci.
Mohl byste krátce zrekapitulovat dosavadní prbh Husovského trienia? Jak
budou probíhat akce k Husovskému
trieniu v tomto roce? Jaké má 600. jubileum mezinárodní pesah?
Nae církev vyhlásila 6. ervence 2012 pi
bohoslub v Betlémské kapli v Praze
Husovské trienium – tíleté období k roku
2015. Ideovm základem je Husv vrok
z jeho listu Pátelm v echách z roku
1415: „Prosím, abyste se milovali, dobrch násilím tlaiti nedali a pravdy kadému páli.“ Jedinen Husv vrok se
tká hodnoty soudrnosti, spravedlnosti
a pravdy hledané v dialogu. Vtrieniu nám
jde o co nejirí spolupráci v rámci tohoto
vroí. Uzaveli jsme memorandum
s mstem Kostnice i se svazem mst s husitskou minulostí a tradicí. Vznamná je

dohoda s eskobratrskou církví evangelickou, podepsaná zaátkem prosince
2013. Uvdomili jsme si, e je prospné
postupovat spolen, a ne jako konkurenti.
Nae církve mají historicky k Husovi
vel a úzk vztah. V tomto roce bude
v Kostnici vstava vnovaná koncilu, probíhajícímu v letech 1414 -1418. Vztahy
s Kostnicí mají vznamn mezinárodní
charakter. Stejn tak má mezinárodní
a nadkonfesijní dleitost vazení Jana
Husa a eské reformace do vztahu k Martinu Lutherovi a svtové reformaci. Letoní rok 2014 je rokem znovuzavedení
vysluhování z kalicha – pijímání podobojí zpsobou laiky v roce 1414. Jist
bude toto vroí pipomenuto nkolika
akcemi. Tento rok bude pedevím rokem
pípravy organizace kulatého jubilea
v roce 2015. Památník Mistra Jana Husa
v Husinci, kter spravuje nae církev,
bude v letoním roce uzaven, nebo zde
bude probíhat celková rekonstrukce a obnova. eskou televizí bude pipravován
dvoudíln film podle knihy Evy Kantrkové. Nejrznjích aktivit bude znané
mnoství a s blíícím se vroím budou
pibvat. Setkal jsem se napíklad s mladm hudebním skladatelem, kter komponuje oratorium inspirované Husovm

listem Pátelm v echách. Studenti sochaské a kamenické koly v Hoicích
tvoí práce s husovskou tématikou pro
msto Kostnici a pro dalí místa. Budou
vycházet jist i mnohé publikace o Husovi
a eské reformaci. Nedávno vyla kniha
prof. F. mahela „Jan Hus. ivot a dílo“
(2013). V naí církvi jsme vydali v roce
2012 publikaci „Mistr Jan Hus v promnách asu a jeho poselství víry
dneku“. Nyní by mly následovat popularizující kníky a materiály, zejména
pro mláde a pro dti, vetn omalovánek pro ty nejmení. Husovo jubileum
je cennou píleitostí ke vstupu do veejnosti a úasti na dialogu v ekumen
i spolenosti. Nechceme se za velkou
postavu Husovu schovávat nebo naopak se jeho prostednictvím „zviditelovat“, ale máme ukazovat na nho
jako na Kristova svdka, jeho ivotní
píbh i mylenky nás vedou i dnes
k hlubím hodnotám. Husovo jubileum je
pro nás otevená monost, abychom i na
rovin místní v náboenskch obcích
uspoádali zajímavá setkání a nápadité
akce. Tato osobnost má toti pímou
souvislost s identitou naí církve, která
Husovo jméno má pímo ve svém názvu.
Za rozhovor srden dkujeme

„BOHOSLUBA V JAZYKU CYRILOMETODJSKÉM“
Poklidné moravské msteko Tlumaov
zailo v roce 1876 vznamn den. Ve
zdejím farním kostele sv. Martina slouil svátostí bimování sám olomouck
arcibiskup Bedich Egon, lantkrab
z Fürstenberka. Souástí vizitace farnosti bylo i setkání se starostou a leny
obecního vboru, jich se arcibiskup
tázal na pomr farník a duchovní
správy. Radní ebestián Baura odpovdl za vechny: Jsme spokojeni! Otec
arcibiskup mohl odjet s dobrm pocitem, slavnostní den se vydail. Za nkolik dní vak dostal z Tlumaova dopis
tohoto znní: Byla vyslovena spokojenost farník s duchovní správou. Jsem
8 esk zápas

vak nucen vysloviti podle pravdy, e
tomu tak není. Nejsme spokojeni s pouíváním cizí, nám nesrozumitelné ei pi
bohosluebnch úkonech. Jsme pesvdeni, e dal-li nám Bh matesk
jazyk, chtl jist, abychom ho pouívali.
Vdy bohosluba je rozmluva s Bohem.
Uívá-li se pi bohoslubách jazyka farníkm nesrozumitelného, zstávají bohosluby bez úinku na pítomné. Jak
jinak by psobila bohosluba v jazyku
cyrilometodjském, jemu bychom
vichni rozumli. Uskutenním tohoto
pání byla by získána úplná spokojenost
farník. Autorem psaní byl Frantiek
Vahara, osmadvacetilet rolník, jen,

jak praví tlumaovská kronika, mnoho
etl a sledoval mylenkové proudy své
doby, které se snail v mezích moností
uskuteovati. Svému msteku pak
slouil jako starosta a dlouholet obecní
tajemník, v roce 1923 byl jmenován estnm obanem Tlumaova.
Jak byl jeho pípis vyízen, nevíme.
Svdí vak o hlubokch koenech reformních tueb, které teprve asem
mohly vyústit v konkrétní snahy po srozumitelné a „lepí“ církvi. Svdí
o podhoubí, z nho o plstoletí pozdji, od roku 1920, vyrstala práce
naí církve nejen v tomto kraji.
Marcel Sladkowski
. 2 • 12. 1. 2014
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LNÁSK FARÁ ADOLF ARNOT
Bylo to roku 1904, kdy osmadvacetilet Adolf Arnot vstoupil do klátera
bosch augustinián ve Lnáích. Pítelem z dob bohosloveckch studií
P. Ambroem Koláem byl uvítán zvesela: „My se zde máme dobe: jíme,
pijeme, spíme a trochu se modlíme.“
Tato vta byla jist z ásti mylena
v nadsázce, nebo lnásk kláter udroval blízké kontakty s adou kesansky orientovanch umlc, z nich
nkteí patili také k okruhu eské Katolické moderny a k pispvatelm
Nového ivota (Julius Zeyer, Jakub
Deml). Díky letitému pátelství vzdlaného pevora se sochaem Frantikem Bílkem a mozaikáem Viktorem
Foerstrem dodnes zdobí lnásk kláterní kostel Nejsvtjí Trojice Bílkem
vyezaná hlava Krista a na stejn
motiv Foerstrem vytvoená portální
mozaika.
P. Alipius, jak znlo Arnotovo ádové
jméno, se ji od ledna 1920 pipravoval na odchod z klátera. Oporou se
mu stal tehdejí viká v Kasejovicích,
Jan Pavel Hille, kter mu dával íst
tisk nov vzniklé Církve eskoslovenské (husitské). Den ped konáním
prvních eskch bohoslueb ve Lnáích opustil Adolf Arnot zdi klátera
a zaal pracovat na díle nov se formující církve. V kapse neml ani gro,
jediné, co si vedle nadení odnesl,
bylo nkolik knih, prádlo a peiny.
V ervnu 1920 vykonal fará Arnot
za úasti bratra Emila Dlouhého-Pokorného první eské bohosluby.
Ohlas lidu byl ohromující a do tdne
se do nové církve pihlásilo na 550
osob. Nov vzniklá CS(H) samozejm nemla ve Lnáích ádn bohosluebn prostor, a tak se fará
Arnot rozhodl slouit následné dvoje
nedlní bohosluby v hbitovním kostele sv. Mikuláe. Za hojné úasti vících je odslouil v bílém taláru
. 2 • 12. 1. 2014

s rudm kalichem a bílém biretu
s dvojramennm kíem. Filiální kostel
sv. Mikuláe se tak stal vbec prvním
bohosluebnm místem v celém Plzeském kraji, kde CS(H) zaala pravideln slouit bohosluby.
Jet v ervnu 1920 stihl Adolf Arnot
vykonat první kest v Kocelovicích
a v následujícím msíci vykonal i první
dva svatební obady. Postupem asu se
zvst o nov zaloené církvi íila
celm krajem a bratr fará Arnot
bhem roku 1920 slouil bohosluby
ve Hvoanech, Kasejovicích, Blatné,
na Strakonicku a dalích místech.
A povinností pibvalo: kty, satky,
pohby, vuka náboenství. O zdailch poátcích se bratr fará zmiuje
v dopise Emilu Dlouhému-Pokornému: Dobré sím jsi zde zasel, vzelo
a roste. Dv tetiny mám jich v eskoslovenské církvi… Hlásí se poád
noví. Lid pichází z celého okolí.
A z ohniska Lná poíná to i u soused
hoet.
Existenní podmínky pro nové knze
CS(H) nebyly nijak snadné a jejich
hmotné zabezpeení tak bylo do
znané míry závislé na obtavosti vících. Hned po odchodu z klátera
nael fará Arnot písteí u lnáského
obchodníka St. Voíka. Dobí lidé
hned druh den pináeli chléb, buchty,
máslo, vejce a dokonce i dort. Dar
bylo tolik, e bratr fará mohl podlit
i chudé a potebné. O teplou stravu se
zase zdarma postaral hostinsk a ezník
Cyril ollar. Zkrátka Pán se postaral.
V listopadu 1921 se bratr fará Arnot
oenil s Boenou Hataovou, která ho
cel ivot vrn doprovázela. Svatební
obad ve lnáském kostele sv. Mikuláe
vykonal a novomanelm poehnal
dr. Karel Farsk.
ivotním heslem faráe Arnota bylo:
První je vdy povinnost. Hned v den
svatby si toti novomanelé napláno-

vali svatební cestu do Mile, kde ml
bratr fará vykonat kest. Kdy se ho
pozdjí první patriarcha naí církve
zeptal, pro jedou ke ktu hned v den
svatby, dostalo se mu následující odpovdi: To aby ena vdla, e si vzala faráe, kter je uren k povinnosti
v kadé dob.
Nesmírné pracovní vyptí se vak podepsalo na Arnotov zdraví. A nerad,
nechal se v íjnu 1938 peloit do
pense. Pán ho na tomto svt ponechal
ji pouhé dva roky. Smíen odeel v nárui své manelky 7. záí 1940. O dva
dny pozdji se konalo smutení rozlouení za úasti druhého patriarchy dr.
Gustava Adolfa Procházky. Po pohebním obadu se prvod v ele
s etnmi prapory odebral na lnásk
hbitov, kde byl fará Adolf Arnot
uloen.
A tak i my, brati a sestry, pi pípadné cest Lnáemi meme vzpomenout památky tohoto Bohu vrného a obtavého sluebníka a zapálením svíky na jeho hrob se pihlásit k odkazu zakladatel naí církve.
V lednu je to ji tyiadevadesát let
od doby, kdy CS(H) vznikla. Mohlo
se tak stát jen díky nesmírné odvaze
zakladatelské generace, která se
v obecenství s Kristem vydala hledat
novou cestu k jeho zvsti.
Martin Jindra
esk zápas 9
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JÁ JSEM TEN PATRIARCHA...
Církvi eskoslovenské husitské, v jejím ele dr. Karel Farsk po mnohch bojích stanul, bvá nkdy vytkáno, e dvody i okolnosti jejího
vzniku byly ist povrchní, e nepila s niím novm a je jenom suchou vtví, která odpadla od tla
Církve. Její kritici vidí hlavní píiny
jejího vzniku v doasnch pomrech
v rakousko-uherské monarchii a dob krátce po jejím pádu, proti kterm svm vznikem Církev eskoslovenská vystoupila. V tchto soudech, které ji samy v sob asto
nesou nádech povrchnosti a zaujatosti, bvá zapomínáno na postavu
a povahu reformního úsilí „svolavatele“ eskoslovenské církve dr. Karla
Farského. Práv on, jako jeden z mála mu v popevratovém stavovském sdruení katolického kléru
„Jednot duchovenstva“, upozoroval na to, e poadavky, které si vytkla, jsou poadavky vnjími, nicmén samozejmmi, které vak jsou
jenom pedpoklady k daleko hlubí
promn v Duchu Kristov, která by
byla schopna zasáhnout a petvoit
ivot se vemi jeho aspekty. Toto Farského volání je slyet v dobách, kdy
je jet daleko do doby, ve které bude
uvaovat o samostatné, na ímu nezávislé církvi. Odpovdnost i odvaha, prosta strachu vykroit nov,
je u koen Farského vjimenosti.
Vysocko – rodn kraj v podhí Krkono Farskému leel na srdci i v pro
nho hektickém období poátku 20.
let minulého století, kdy byl doslova
zavalen prací na budování nové církve. Objevme znovu dnes u notn
zalá svdectví o Karlu Farském z dobového tisku, která hojn vycházela
v nejrznjích periodikách na pelomu 20. a 30. let. Jako korálky (po
vysocku „korale“) je provléknme nití
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vzpomínek a uchovejme si je v pamti
spolu s vdností, e církvi byla dána
osobnost takového formátu.
Za svojí matkou jezdíval pravideln
Karel Farsk do kodjova, kde byl
nejednou i v dobách svého patriarchátu spaten „Na Pevráti“, za koskm potahem, vyorávaje první brázdy
v jet zkehlé zemi. Kdy byl jednou
v takové situaci dotázán
jakmsi poutníkem, jestli
zde je místo, kde se narodil patriarcha Farsk, musel piznat, e on sám je
tím patriarchou, tebae
práv v té chvíli nevypadal píli „patriarcháln“.
Jeho zájmem bylo, aby
mylenka eskoslovenské církve byla ivá
i v kraji jeho mládí. Kdykoliv pijídl do Vysokého, bydlíval v dom
U Schröter na námstí.
Karel Schröter, nkdejí
vrchní potmistr ve Vysokém a pozdjí dlouholet starosta tohoto msta
i okresu, byl manelem
jeho sestenice a Farsk
ho a do konce svého ivota oslovoval mile pátelsky „strku“. Nkolik
kapitol z djin Církve
eskoslovenské se psalo
práv v tomto dom, kde
se scházela celá ada vznamnch osobností spjatch s vysockm krajem
– Rena Nasková, spisovatelka Helena Malíová, modernista Frantiek Loskot, spisovatel
a básník Viktor Dyk a mnoho jinch.
Tito vichni patili do okruhu blízkch
Farského pátel a známch. Dokonce
i balkonem, kter je dodnes k vidní
na dom, pely djiny. To kdy Far-

sk v dubnu 1921 slouil na vysockém námstí pod Mariánskm sloupem první eskoslovenskou bohoslubu a v kázání se píli „zapovídal“,
tehdy netrpliv pan Schröter vyel na
balkon s talíem v ruce a mával na
Farského, aby skonil a el se najíst.
Záleitosti tla vak musely ustoupit
potebám ducha. Jak vzpomíná jedna
z pamtnic: lidé jet
dlouho „stáli a stáli a poslouchali.“ Vsledkem toho byla záhy poté ustanovená náboenská obec
Církve eskoslovenské ve
Vysokém nad Jizerou.
Kdy se stavl ve Vysokém
sbor, Farsk bedliv sledoval prbh prací. Byl zvykl od vlaku ze Semil chodívat do kodjova a Vysokého pky a pi tchto
svch „vycházkách“ pozoroval na obzoru postupné
vztyování kostelní ve.
I pes ostrost jeho zraku
vak v nebyla z dálky
píli zetelná – projektant
ji navrhl nízkou, take nepekraovala horizont.
A tehdy to byl práv Farsk, kter prosadil její zvení o uzavenou kampanilu, osazenou mohutnm
husitskm kalichem.
A jednou pjdete cestou
od Semil do kodjova,
poté, co projdete lesem ped
Píkrm, tam, kde je odboka na Nouzov, zkuste
zaostit svj zrak na panorama Vysokého. Práv v tomto míst je vidt v
vysockého husitského kostela. Pokud
máte dobr zrak, uvidíte ji jenom díky
Karlu Farskému. A nedá se to ostatn
íci i o celé Církvi eskoslovenské
husitské?
David Frdl
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DM ÚSTEDÍ NAÍ CÍRKVE
Budova, v ní sídlí ústedí naí církve,
upoutá u z dálky svou architekturou.
Vévodí okolnímu námstí a kalich na
vi dává najevo, kam ideov patí.
Blízkost Praského hradu také asi není
náhodná a je snadné udlat fotografii
tak, aby hned vedle budovy byla vidt
Svatovítská katedrála.
Vystavna byla v polovin 20. let. Stylov, jde o sms nkolika stavebních
styl: pevauje novogotick, nkteré
rysy jsou orientální – snad maurské,
dále klasicistní apod. Gotika má evokovat stedovk, dobu husitství, a orientální prvky zase biblickou zemi.
Jako celek je budova neopakovatelná
a je památkov chránna.
Je propojená s kostelem ve dvorním
prostoru, kter je té v tomto stylu.
Zde se poádají snmy, církevní zastupitelstva a dalí celocírkevní
akce; jinak slouí dejvické náboenské obci. la tudy nae historie

a jsou zde i pohbeni první ti patriarchové.
Po pravé stran sboru je busta a pamtní deska Karla Farského, po levé

stran Gustava Adolfa Procházky
a v pilehlém kolumbáriu odpoívá
Frantiek Ková. Je pirozené, e kadoroní vzpomínky na patriarchy se
poádají také práv zde.
Námstíko ped budovou nechalo
ped nkolika lety zastupitelstvo

Prahy 6 upravit. Dnes je zde svérázné
moderní sousoí tí koní a kolem
vodní plocha. Tato krásná kompozice
umouje vyniknout i naí budov.
V dom je siln zapsaná nae historie,
nebo ve, co se tkalo naí církve, nemohlo budovu minout. Je vak natolik
velká, e zde sídlí i dalí instituce.
V minulosti to byla té Husitská teologická fakulta (respektive tehdy se jet
jmenovala Husova). Ta se dnes rozrostla natolik, e by jí budova nestaila, ale v dobách komunismu, kdy
pedstavovala jakousi oázu na pouti,
co se te duchovního vzdlání, obvala práv tyto pozoruhodné prostory.
Dnes zde sídlí patriarcha a s ním související kanceláe, dále cel Úad
Ústední rady a také redakce eského
zápasu, kter práv tete. Historie vak
bude pokraovat a i nadále se bude
promítat do genia loci naí budovy.
PB

Prosba o pomoc
Váené sestry a brati, jak moná víte, v naí zemi pibvá dtí, jejich rodie jim nemohou zaplatit ani obdy ve kole. Takováto
situace nastala v letoním roce nap. v Praze 7. Místostarosta Prahy 7 pan Daniel tpán spolu s dalími zorganizoval a realizoval
zaloení „obdového konta“ (transparentní úet). Jde o konání veejné sbírky v souladu se zákonem . 117/2001 Sb., o veejnch sbírkách.
Stal jsem se dobrovoln jakmsi garantem tohoto projektu. Osobn jsem si ovil, e celé úsilí je smováno k tomu, aby se dostalo od
nás finanní pomoci dtem, jim z konta budou placeny obdy do konce kolního roku 2013/2014 (tedy do ervna). Rád jsem pispl
do tohoto konta ástkou, která pokryje obdy dvou dtí, a to do ervna 2014. Ovem dalí dti na nai pomoc ekají!
Uvdomuji si, e ekonomická situace v naí zemi a mnoha z vás nemusí bt piznivá. Pesto se obracím na vechny s nadjí, e se nám
podaí dát dohromady dalí finanní prostedky, které by pomohly alespo zmírnit veobjímající pítomnost chudoby v nkterch rodinách!
Transparentní úet (eská spoitelna) je k dispozici. Naleznete jej na níe uvedené adrese a zde také naleznete informace o tom, kdo
a kolik poskytl. Prost a jednodue: zde máte monost kontrolovat tok penz!
Transparentní úet 000000-2003844339/0800
http://www.csas.cz
Martin Chadima

Ekumenická bohosluba
eská biskupská konference (BK) a Ekumenická rada církví v R (ERC)
zvou na Ekumenickou slavnost, která probhne za úasti nejvyích pedstavitel kesanskch církví v rámci Tdne modliteb za jednotu kesan. Slavnost se tentokráte bude konat 20. ledna v kostele sv. Vojtcha v PrazeDejvicích, a to od 18 hodin.
Pedsedá kardinál Dominik Duka, pedseda eské biskupské konference. Kazatelem bude Daniel Fajfr, pedseda Rady Církve bratrské a pedseda ERC
v R.
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Louení s Vánocemi ve Zlín
Náboenská obec naí církve ve Zlín
poádá v nedli o svátku Ktu Pán
12. ledna koncert Louení s Vánocemi, na nm vystoupí soubor Ars
animae – trio. V programu zazní
skladby a písn období baroka. Koncert ve velkém sále evangelického
kostela ve Zlín zaíná v 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
fú a rst
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