esk zápas
Tdeník Církve eskoslovenské husitské

TRADINÍ

SETKÁNÍ K VROÍ ZALOENÍ NAÍ CÍRKVE U SV.

Kdybych vak ekl pouze toto, byla
by to jen ást pravdy. Církev eskoslovenská husitská je tady i dnes díky
nezmrné odvaze mu i en, kteí
obtovali své poslední síly vzniku
naí církve. Chtli opustit formalismus, bezbehou zpupnost proti Kristov lásce. Ped 94 lety tu byli lidé,
cítící ohromnou sounáleitost eskoslovenskou, jako sounáleitost národní. Jejich zámrem bylo pipojit
se ke ctitelm národních martyr
Jana z Husince, Jeronma Praského
i Jana Amose Komenského. Nutno
íci, e dnes v naí církvi potkávám

EUCHARISTICKÁ KONFERENCE
Váení a milí, sestry a brati,
dovolte, abychom vás co nejsrdenji pozvali na setkání
v rámci Eucharistické konference, které se uskutení
24. ledna od 10 hodin v Tuhákov síni v budov plzeské
diecéze (Husova 1, Plze).
Na setkání vystoupí se svmi
píspvky nkolik vzácnch
host (patriarcha naí církve
Tomá Butta, reverend Jaroslav Kratka z Evangelické
církve AV (redaktor TV Noe
a rádia Proglas), jáhen Starokatolické církve a editel Husitského muzea v Táboe Jakub
Smrka i duchovní Martin
Chadima, kter zárove psobí
jako pedagog a publicista.
Eucharistická konference je vyjádením touhy kesan po
spoleném pijímání svátosti,
kterou ustanovil Jeí Kristus
a o ní ekl: „Kdo jí mé tlo
a pije mou krev, má ivot
vn.“ (Jan 6,54)

DISKUSNÍ

Zárove chceme hloubji poznávat ddictví utrakvismu, které je
zachováno v mnoha denominacích naí zem a je je vyjádeno pedevím v druhém praském artikulu: „Aby vzneená
svátost Boího tla a krve byla
svobodn dávána podle ustanovení a pikázání Spasitele
obojím zpsobem chleba a vína
vem vrnm kesanm, jim
smrteln hích nebrání.“
Dalí informace o Eucharistické konferenci naleznete
na webu
www.plzenskadiecese-ccsh.cz.
Filip Michael tojdl,
plzesk biskup

lidi statené a vrné, kteí v Církvi
eskoslovenské husitské jen „nepracují“, ale milují ji. Z této lásky, která je
láskou ke koenm, pirozenou úctou
k moudrosti Masarykov a o to více
k apotolské pravovrnosti Jana Husa,
docházejí postupn k lásce absolutní,
lásce Kristov. Na jejich oích je vidt
klid, jakoby se snad ji tohoto absolutna dotkali. Z tchto lidí záí velké
ticho a v tomto tichu je moné
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MIKULÁE

Devadesát tyi let uplynulo od okamiku, kdy v chrámu sv. Mikuláe na
Starém Mst praském poprvé zaznly bohosluby v eském jazyce coby
souást snah modernisticky smlejících katolickch kní o navrácení
pravé zbonosti naemu národu. Památné vroí zaloení církve jsme si
na stejném míst tento rok pipomnli 11. ledna pi slavnostní bohoslub, kterou vedl bratr patriarcha ThDr. Tomá Butta s biskupskm sborem. Souástí bohosluby bylo udlení svátosti knského svcení Mgr.
Son Janotové a jáhenského svcení Mgr. Daliboru Vikovi biskupem doc.
Davidem Tonzarem se spolusvtiteli.
Z kázání plzeského biskupa Mgr. Filipa Michaela tojdla:
Sestry a brati!
Mnozí mají obavy o církev v dnením svt. Jedni si dlají starosti
o její spiritualitu, hlubokost a krásu
liturgie, jiní mají strach o peníze,
jich se církvi dostalo, a dalí snad
o jaksi pocit jistoty a jednoty, kterou v posledních letech v církvi
nenalézají.
Strach, úzkost, ale i lhostejnost,
svár a pomlouvání. To ve je v církvi pítomno a není potebí o tom
mlet. Je toho mnoho, a ím je toho
víc, tím víc se zdá, e se Boí lid
stále více ztrácí v labyrintu svta.

Roník: 94

obas zaslechnout i hlas prorock.
V pítím roce budeme slavit památku Husovy obti. est staletí. Ped
tímto muedníkem, ped Karlem
Farskm i odkazem Masarykovm
bume dnes vichni v pokoe.
Modleme se za církev, ale i za poznání ve vem, kde se mlíme. Mluvme
nejen v mateském jazyce, alei s úctou
k nmu a k tm, kteí naslouchají i jím
hovoí. Mluvme srozumiteln a k bo-

lestem naí doby. Nemluvme o nem, eho dnes ji není, ale otevme
oi a pohleme:
• lidé se topí v dluzích a nevdí si
rady; nestaí se za n jen modlit
• lidé hledají ivot a jeho smysl;
nestaí jim jen pedítat z katechismu
• lidé touí po lásce, ale nejsou
schopni vztahu; nestaí jim jen mravokárn hrozit prstem
• lidé chtjí poznat Boha, ale protoe
je kostel zamen, ptají se falench
prorok
• lidé hledají svatost, ale nalézají pokrytectví, nebo ti, kteí mají ke svatosti ukazovat, ohledávají svou hlavu,
jako by práv tam mla bt svatozá
• nadnárodní spolenosti si berou
Boí stvoení, které je vech.
Církev, která se zaobírá jen sama
sebou, je k niemu. Pozbude slanosti. Ovem klesat na mysli a mít strach
z oputní není vbec na míst. Ped
námi je spousta práce na vinici. I pro
nás pokleká apotol Pavel, aby se
napí vky pomodlil za nás (viz Ef
3,14). Nadechnte se, sestry a brati,
abyste uvnit ucítili tu ohromnou
sílu spojení. Nejsme sami, patíme
k církvi Kristov.
Amen.

...a polil se neznámou holavinou, kterou zapálil...
Je 19. ledna 1969 a v nemocniním pokoji Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady v Legerov
ulici práv pestalo bít srdce studenta Jana Palacha, kter se na
protest proti pokraující okupaci
a nesvobod ped temi dny na
Václavském námstí polil holavinou a zapálil. V tle zmasakrovaném plameny prohrálo svj boj
o ivot. O mlad ivot. ivot, o nm
u zítra bude mluvit cel svt…
Tento in v tehdejím pokoeném
a zlomeném eskoslovensku vyburcuje skomírající svdomí národa, kter, uvdomiv si obti svch
velkch vlastenc a muedník,
vychází následujícího dne do ulic
a oteven projevuje úctu a bolest
nad jeho nesmírnou obtí.

Komunisté jsou proti spontánní
reakci národa bezmocní, a tak se
alespo pomstí tak, e následující
generace - patím mezi n i já - se
o velikém inu Jana Palacha dalích dvacet let tém nic nedozví… Hydra vak natstí padla,
a tak dnes, 45 let poté, meme
alespo vzpomínkou projevit úctu
lovku, pro kterého svoboda národa byla víc ne vlastní ivot.
Klára Beová
…hoí, hoí tvj bratr, lide esk,
hoí tvé dít, národe…
i kdyby stokrát pravdu
zakovali do elez,
plamen ji vysvobodí,
vak ty pod ním padne…
jen v naich srdcích hoet bude dál

Jane Palachu,
my na tvou ob
nikdy nezapomeneme!
Do 5. bezna bude v praském chrámu sv. Mikuláe probíhat vstava ke
45. vroí inu Jana Palacha

KLUB MLADCH
Od ledna 2014 se kad msíc
bude v Praze scházet mláde k diskusním veerm nad aktuálními
spoleensko-etickmi tématy.
Diskusní klub mladch bude
poádat náboenská obec Praha
1-Nové Msto ve spolupráci s VIA
FACTI – organizací mládee
Církve eskoslovenské husitské.
Slavnostní zahájení a zárove
první setkání diskusního klubu se
uskutení poslední úter v lednu
(28. 1.) od 18.30 hodin ve vytápné sakristii chrámu sv. Mikuláe
na Staromstském námstí.
Tématem, o kterém budeme diskutovat, je ROLE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

V NAEM IVOT. K pravidelnému
setkávání zveme vechny zájemce,
uvítáme návrhy témat i jména
host, které bychom mohli pozvat. Naím cílem je posílit hlas
mladch, nechat je vyjádit svj
názor, formulovat mylenky
a nápady.
Diskusní klub mladch se chce
stát platformou, kde se mladí
budou scházet, zamlet se a diskutovat z kesanské perspektivy
nad tématy, která je zajímají.
K diskusím, které se budou konat
kadé poslední úter v msíci,
budou zváni i odborníci, specializující se na dané odvtví. Ke ka-

dému tématu budou pipraveny
materiály a sumá rznch názorovch pohled na vc, aby byla
diskuse vedena na úrovni a na
základ objektivních fakt. Kadé
setkání diskutujících je i spoleenskou událostí, proto bychom
rádi „pracovní“ ást zakonili
v neformálním prostedí.
Více informací naleznete na
www.svmikulas.cz, dotazy a nápady nám pit na mailovou adresu
asistentka@svmikulas.cz.
Tíme se na vás !
Martina Kopecká,
Kristna Mlnková
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ROZESTETE

Krátk píbh
Nedávno jsem slyel v kruhu svch pátel z ímskokatolické církve jeden velmi zajímav píbh, o kter bych se chtl
touto cestou podlit i se tenái eského zápasu.
Jeden mlad mu piel za zbonm mnichem a ptal se:
„Prosím, ekni mi, kde je Bh.“
Mnich mu ekl: „Má chvíli as?“ – „Ano.“ „Tak se posa
a já ti to eknu.“ Mladík se posadil ve velkém oekávání.
A mnich zaal: „Bh je ZA MNOU, od nho jsem vyel, je
mojí oporou a silou, která mne podpírá. Bh je PEDE
MNOU, protoe od nho ke mn nepetrit pichází proud
milostí, dar a úkol – pedevím v lidech, s nimi se setkávám. A moje cesta mne vede neustále k Nmu, k Nmu
smuji. Bh je PODE MNOU, nese mne v mé existenci.
Bez nho bych se propadl do nicoty. Bh je NADE MNOU
– vidí m, dává mi nalézt pravou cestu. Bh je KOLEM
M – k Nmu picházím se svmi chybami. Pak mne pijímá jako marnotratného syna a drí m v náruí. U alm
íká: „Obklopuje m zezadu i zpedu.“ Bh je nakonec
i VE MN, vkládá do m radost a pokoj, lásku i trplivost,
dvru a oekávání.“
Chvíli bylo ticho, potom mnich pokraoval:
„Pokud chce proít to, o em mluvím, jdi nkam do ticha,
mysli na Boha, kter je ped tebou a za tebou, kolem tebe,
pod tebou, nad tebou i v tob a íkej pitom: „Pane Jeíi,
tady jsem,“ nebo „Jeíi, smiluj se!“... a uvidí, e nejenom
bude vdt, kde je Bh, ale bude ti také jasné, e je tady
pro tebe a e je tady pro nás.“
Peji sob i vem tenám eského zápasu, abychom si
na Boha udlali co nejvtí as a prostor.
Pavel Hbl

Víme, e práv to je milost Boí, e se chce nechat lovkem
dobt, takka se mu vydává do rukou.
Bh chce pijít do svého svta, ale chce k nmu picházet skrze
lovka. To je mystérium naeho bytí, nadlidská píleitost lidského pokolení.
Rabi Mendel z Kocka pekvapil jednou nkolik uench mu,
kteí byli u nho na návtv, otázkou: „Kde bydlí Bh?“
Smáli se mu: „Jak to mluvíte! Svt je pece pln jeho nádhery!“
On vak zodpovdl svou vlastní otázku: „Bh pebvá tam,
kam ho lovk pustí.“
Martin Buber:
Cesta lovka podle chasidského uení, Votobia 1994

Z kazatelského plánu

Druhá nedle po Zjevení
Hospodin seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy.
Ti a vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy,
je pro lidi koná.
ALM 107,20-21

První tení z Písma: Izajá 49,3.5-6
Tuby pro dobu po Zjevení Pán:
2. Abychom Jeíe jako Syna Boího vyznávali a za Pána jej pijímali, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom v naí církvi o duchovní dary peovali, modleme se k Hospodinu.
Modlitba ped tením ze sv. Písem:
Panovníku, Hospodine, tvj Syn je svtlem svta. Dej, a se na nás odráí svtlo jeho slávy, abychom byli svtlem naí zemi! Osvi nás, Boe, svm svatm
Duchem, a slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení z Písma: 1. Korintskm 1,1-9
Evangelium: Jan 1,29-42
Vere k obtování: alm 66,1.16
Vere k poehnání: Jan 1,41.42
Modlitba k poehnání:
Panovníku, Hospodine, dej, a iveni tvm slovem a svátostmi se pipravujeme na splnní tvch zaslíbení! Prosíme o to ve jménu Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 43, 185, 188

SVÉ SÍT

Nkteí lidé o sob pochybují, pipadá jim, e nemají dost schopností. Pepadá je iluzorní pocit méncennosti, do nieho se jim nechce.
Jsou pesvdeni, e zhola nic nedokáí, budou jen pro posmch. Do
due se vplíí záludná malovrnost.
Ta jako by jedince ochrnula. Vechno se mu zdá obtíné k neunesení, zoufá si, pocítí depresi.
A tomu je teba vzdorovat. V pípad, e se snaíme, bráníme se beznadji, Bh nám poehná, podá
pomocnou ruku. Najednou poneseme ovoce. David ml také jen prak
a oblázky z potoka. Co to bylo ve
srovnání s obrem po zuby ozbrojenm? Drobn houevnat mladík
ovem pln spoléhal na Boha, zamíil na Goliáovo elo a vystelil. Jeho ruku vedl Hospodin.
Kde je pi díle ná Pán, tam se vci
daí. Dleité je pokorn setrvávat
v modlitbách, vnímat blízkost Boí.
Uedníci pouívali piln a nepíli
úspn svch rybáskch sítí, ale
tajemství úspchu bylo jinde. A Jeí jim poradil, kam mají rybáské
sít hodit a pak je vytáhli z Genezaretského jezera peplnné rybami.
Vtina lidí musí nejdíve zakopnout, poádn kloptnout, pi pádu
utrit nkolik odenin a ivotních

ran, neli jejich dar me pouít
Bh. Teprve kdy se nae rozprostené sít trhají, dílo se nedaí, zaneme více spoléhat na Boha. Nadje je okem víry, je tím jedinm
pravm optimismem. A my náhle
víme, e Bh je blízko a vlévá do
nás sílu.
Vera mi po delím ase zavolala
sestra Svatava Vynal. „Mám tvrt
stupe artrózy. Na ulici nemohu,
k lékai m syn bere taxíkem.“
Svatava pendlovala adu let mezi
Milánem a Prahou. Aktivní novinákou byla v nkolika jazycích
a zabvala se odvním vtvarnictvím, módou. Dva synové ijí dál
v Itálii, ale pijídjí sem za maminkou, jsou jí oporou.
„Já jsem k sob tvrdá, vak m
zná, nedám se, ví, jak jsem pohyb
mla ráda, u to tak nejde. Po byt
se pohybuju, cviím na posteli, vaím
a ráda pohostím italskmi jídly.
Jak se máte v Karlín, co dlá
Dialog na cest, moc na vás na
vechny vzpomínám a modlím se za
vás,“ vychrlila na m svm typickm „italskm“ stylem a smála se.
Odpovídám jí: „Také na tebe myslíme v modlitb. Opakovan jsem se
ti snaila dovolat a tak jsem ráda,
e ses ozvala. Pijdeme se na tebe
podívat a mohli bychom t nkdy

autem pivézt na bohoslubu.“
Svatava má radost a ptá se, jak se
nám v klubu daí literární tvorba.
„Vydáváme ti básnické sbírky
kesanskch ver a chystáme se
na letoní 15. roník Dne poezie.“
To ji tí, ráda píe i recituje. A já se
zajímám, jak se celkov cítí.
„Je to bájené, já jsem spokojená.
Kdy m nkdo navtíví, mám radost, kdy ne, nevadí. Bvám ráda
také sama. tu si, píu, rozjímám,
modlím se.“
A dále vesele vypráví. Je plna nadje a v hlase cítím její velé kesanské srdce. Pitom cel ivot novináky dr. Svatavy Vynal nepostrádal
dramatické zvraty a boje s nepízní
osudu. Ji v roce 1948 jako sedmnáctiletá, poté, co zaveli jejího otce, odván peplavala pohraniní
eku. Na sob mla svj jedin
majetek, dvoje díví aty. Postupn
se dostala a do Paíe a pozdji ila
adu let v Milán.
Ná rozhovor uzavírá sestra Vynal
slovy: „Ví, Olgo, u kdy jsem byla
malá, tak mi moje maminka íkávala: ‚Dve, ty jsi patologická optimistka!‘“
Po cel ivot Svatava rozprostírala
své sít jako ti uedníci a ekala, a
je Pán ve své milosti naplní.
Olga Nytrová

Nad Písmem

NALEZLI JSME MESIÁE
Píbh na poátku Janova evangelia nám vypráví o hledání a nalézání. Jeí je ji od Jana poktn, Jan
ví, e je to slíben Mesiá. Nenechává si svoje svdectví pro sebe,
dlí se s ostatními o to, jak probíhal Jeív kest, a oteven se
k Jeíovi piznává.
Zaíná se cesta, která bude pokraovat po tisíciletí. Ke Kristu picházejí lidé a stávají se jeho uedníky. Zde vidíme první z tch, kteí
uvili slovm Jana Ktitele, picházejí k Jeíi a pidávají se k nmu. A postupn poznávají, e ji
od nj nechtjí odejít.
Kolem Jeíe se urit pohybovalo
velké mnoství lidí, ale jen nkteí
z nich, které pak nazval svmi
apotoly, byli ochotni nechat veho
a následovat ho. Nechat svoje staré
ivoty a zaít nco nového. To urit nebylo a není lehké; víme z evangelia, e mnozí opustili své rodiny,
svoji práci, a putovali s Kristem.
Musel to bt naprost obrat v jejich ivot.
Co je tedy tou silou, která dokáe
to, e lovk úpln zmní svoje
smlení, e zane ít jinak, e dokonce dostává nové jméno jako Petr?
Odpov je przran jednoduchá
– je to víra. Moná se nám zdá a
moc jednoduchá, nebo toto slovo
dost asto pouíváme, take si nkdy málo uvdomujeme, jakou má
víra sílu, co dokáe a jak dokáe
mnit ivoty lidí.
Jeí sám o tom mnohokrát mluví
a my bychom mli mít ped tímto
slovem úctu a respekt. Víra není
nic, co by se dalo koupit i pedat.
Víru bu lovk má, nebo nemá.

Meme si peíst stovky návod,
jak a v co vit a uvit, a stejn
nám to nepome.
Pokud máme víru, znamená to, e
jsme osloveni samotnm Kristem,
tak, jak oslovil Petra. To on nás
zavolá naím jménem, to on nás
zmní, nae mylení, nae ivotní
postoje, mnohdy i lidi kolem nás.
Ale pedevím nás zmní uvnit.
Není to vbec jednoduché. Je mnoho tch, kdo se snaí k víe pivést,
a knské povolání je práv o tom.
Probudit v druhém touhu po víe,
po poznání Krista, asto nejde slovy, ale spíe tím, jak ijeme my
sami, jak nás nae víra zformovala,
a tím pádem bt píkladem, co to
znamená ít ivot s vírou.
ít víru tak, aby nám lidé uvili,
e jsme opravdu Kristovi a myslíme to ván, to je hodn tké a je
to celoivotní cesta.
Me se stát, e na své cest víru
ztrácíme, nalézáme, ptáme se. To
vechno je v poádku. Na ivotech
uedník vidíme, jak se asto

Jan 1,29-42
prali o svoji víru, jak upadali do
pochybností, dokonce Krista zradili a utekli. Kdo je Kristovm
uedníkem, není zázran dokonal jednou provdy, ale je na
cest. Cesta víry není irokou cestou, jak upozoruje Jeí, ale ten,
kdo se na ni vydá, nalezne spoustu bohatství. Nenajde ádn
poklad ve smyslu hmotném, ale
nalezne poklad duchovní, bude
nalézat smysl své ivotní cesty,
odkryjí se mu odpovdi na mnohé
otázky uvnit lidskch srdcí, najde
spolehlivé vedení a jistotu po cel
svj pozemsk ivot. Nebude uvaovat ve smyslu lidského poítání
asu, ale bude ít pod plátm
vnosti.
Tolik a jet mnohem více znamená ono „Nalezl jsem Krista, nalezl jsem víru“.
Kristus nás naím jménem ji oslovil a stále oslovuje, a tak je jen na
nás, jak mu odpovíme a odpovídáme ve svch ivotech.
Eva Cudlínová

Pane,
dkujeme ti za dar víry,
za to, e nás zná a volá nás.
Nkdy je tké zaslechnout tvj hlas
vhluku tohoto svta,
ale pesto tvoje volání je tím nejsilnjím.
Dej, a t nejen slyíme, ale i následujeme,
po vech cestách, kam nás vede,
a ké svmi ivoty ukazujeme, e ktob patíme.
Ké ukazujeme, jaká radost je ít svírou vtebe.
Amen.
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Struná informace o postupu CSH v R
ve vci vydávání majetku a finanního
odkodnní
Zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboenskmi spolenostmi . 428/2012 Sb., úinn od
1. 1. 2013, podrobn stanoví podmínky a postup pi vydávání nemovitého
majetku církvím. Jedná se o nemovit majetek, kter byl církvím odat
po roce 1948 a v souasné dob je ve
vlastnictví státu. Vzvy k vydání
tohoto majetku bylo moné podat
nejpozdji do 2. ledna 2014. Vasné
podání vzev bylo v odpovdnosti
jednotlivch diecézí a v pípad
nemovitostí, které byly pvodn
v majetku celku církve, bylo za podání vzev odpovdno ústedí církve
(usnesení ÚR . 4.5.2.146).
Odbornou pomoc pi píprav vzev
bhem celého loského roku poskytovali ses. ekonomka Landová
a právník Mgr. Oswald.
Z celkového potu 39 nemovitostí,
u kterch podání vzvy za CSH
picházelo v úvahu, byly vzvy
podány v 19 pípadech. Celkem se
jedná o 3588 m2 zastavné plochy,
1435 m2 orné pdy, 8996 m2 zahrad,
18 926 m2 lesních pozemk a 12 187
m2 ostatní plochy. Dvody, pro
nebyly podány vzvy v ostatních pípadech, byly napíklad finanní
náronost rekonstrukce nemovitosti;
dodatené zjitní, e církev nebyla
vlastníkem; nebo byly nemovitosti
pevedeny legáln.
Zákon . 428/2012 Sb., kter souasn eí financování církví v eské
republice do budoucna a jejich hospodáskou samostatnost, dále stanoví
pro jednotlivé církve a náboenské
spolenosti vi finanní náhrady.
Tato finanní náhrada bude církvím
vyplácena postupn bhem 30 let.
Pro Církev eskoslovenskou husitskou v R celková ve finanní
náhrady iní 3 085 312 000 K.
Podmínky a postup vyplácení finanní náhrady dále upravuje smlouva
o vypoádání podle uvedeného zákona mezi eskou republikou a jednotlivmi církvemi, kterou statutární
zástupci naí církve podepsali na
základ zmocnní církevním zastupitelstvem spolen se zástupci ostatních církví dne 22. 2. 2013.
Církevní zastupitelstvo v únoru 2013
rovn schválilo, e finanní náhrada
bude rozdlena mezi jednotlivé diecéze a ústedí církve v následujícím
pomru: Brno: 14,15 %; Hradec
Králové: 21,41 %; Olomouc: 15,09

%; Plze: 13,15 %; Praha: 36,20 %
a ústedí církve obdrí ástku
2.843.000 K. Pomr rozdlení byl
stanoven na základ pedloench
návrh zástupc jednotlivch diecézí, které zohledovaly následující
kritéria: poet náboenskch obcí,
poet duchovních, poet vících
a rozloha jednotlivch diecézí. Tento
klí byl stanoven na dobu neuritou
s moností úpravy v pípad poteby.
Za rok 2013 iní celková ástka
finanní náhrady pro nai církev
102 843 733 K a byla ji státem pevedena na úet církve. Podle usnesení ústední rady . 5.6.147 bude jednotlivm diecézím písluná ást
finanní náhrady zaslána na ísla
út, která oznámí ústedí církve
spolu s podpisy statutárních zástupc
diecéze.
Ústední rada svm usnesením
. 5.2.1.147 na základ doporuení
Komise pro hospodáské zabezpeení církve z kvtna 2012 doporuila
diecézím rozdlit prostedky z finanní náhrady do tí základních
oblastí:
1. Zhodnocení vlastního majetku
s cílem vytvoení novch finanních zdroj do budoucnosti
2. Vlastní sociální projekty církve
3. Konzervativní správa finanních
prostedk
Ústední rada dále ukládá jednotlivm diecézím a ÚÚR kadoron
seznámit ÚR prostednictvím Komise pro hospodáské zabezpeení
církve s hospodaením s prostedky
finanní náhrady na zákl. zák.
. 428/2012 Sb. (investované ástky,
ve zisku, pípadn ztráty).
Smlouva o vypoádání mezi eskou
republikou a Církví eskoslovenskou
husitskou v R pedpokládá rovn
monost vyplacení finanní náhrady
nebo její ásti formou státních dluhopis. To by bylo moné v pípad, e
o to církev projeví zájem. Pro rok
2013 CSH tuto monost odmítla,
ale je pipravena jednat o rámcové
dohod.
Postup CSH ve vci vydávání
majetku a finanního odkodnní se
tedy ídí zásadou spoluodpovdnosti
rozdlené mezi jednotlivé diecéze
a ústedí církve a zásadou transparentnosti.
Podle usnesení CZ a ÚR zpracovala
Mgr. Jana Krajiíková,
tajemnice ÚR

Historick záchvat
Slunce a nezapadá nad vaím hnvem.
(Ef 4,26)
Mu, kter svému píteli vyprávl o tom, jak se minulého dne pohádal
s manelkou, nakonec poznamenal: „Jak nenávidím takovéto hádky!
Pokadé kdy se pohádáme, má moje ena historick záchvat.“
Pítel odpovdl: „Asi ses spletl. Chtl jsi íci hysterick záchvat.“ „Ne, ne,“
trval na svém mu. „Chtl jsem íci historick, protoe vdy, kdy se hádáme,
zane ena vytahovat vechny moje minulé chyby a pouívat je proti mn.“
Mnohé staré híchy, o kterch jsme byli pesvdeni, e jsou u dávno
odputny, se chovají jako korková zátka. Vdy, kdy se je snaíme potopit, znovu vyplavou na povrch – a obvykle v té nejnevhodnjí chvíli. Není
ani tak tké íci „odpoutím ti“. Mnohem tí je chovat se tak, jako by se
vbec nic nestalo.
„Pam je zvlátní síto: zachytává vechno dobré o nás
a vechno patné o ostatních.“
Wiesaw Leon Brudziski
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Potebujeme odbory?
V adventním ase k nám na faru
pila vzva, abychom se pipojili
k nov zaloené „Jednot duchovenstva“ (dále JD). Pozorn jsem si
dopis peetla, prohlédla jsem si
i webové stránky, a íkám NE.
Nejprve je teba, abychom si ujasnili pojmy: Zakladatelé JD íkají,
e (cituji): „Jednota duchovenstva
byla v minulosti nedílnou souástí
naí církve a hájila práva duchovních, aktivizovala jejich duchovenskou i charitativní innost, organizovala podprné akce ve prospch
duchovních i jejich rodin vdy, kdy
bylo poteba.“
Vichni vak víme, v jaké dob
Jednota (katolického) duchovenstva
vznikla a jaké byly její cíle. Prioritou nebyly zájmy duchovních a jejich rodin, nbr reformní poadavky, jako nap. organizaní samostatnost církve v eskoslovenské republice, demokratizace církevní správy, úprava liturgie v národním jazyce, dobrovolnost celibátu a dalí.
Naproti tomu odbory jsou sdruením zamstnanc, zaloené s cílem
prosazovat jejich pracovní, hospodáské, politické, sociální a jiné
zájmy. Jednají se zamstnavatelem
jménem pracovník, které zastupují,
napíklad ohledn ve mezd nebo
pracovních podmínek.
Nazvejme tedy vci pravm jménem: Nov zaloená JD je odborovou organizací, která s pvodní Jednotou katolického duchovenstva
nemá nic spoleného.
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Zakladatelé JD mají v souvislosti
s církevními restitucemi obavy
(cituji): „e by stávající nepehledná
situace mohla bt zneuita k tomu,
aby byly omezeny, minimalizovány i
pímo likvidovány demokratické
prvky v naí církvi.“
Ptám se: Potebujeme mít v církvi
odbory? Je mj nadízen (biskup,
patriarcha) osobou natolik nevyzpytatelnou, ba nebezpenou, e potebuji prostedníka, kter bude jednat
místo m?
íkám NE!
Nai nadízení, biskupové a patriarcha, pece nejsou ani editelé, ani
majitelé firmy, která nás zamstnává. My jsme si je svobodn zvolili,
co znamená, e mají nai dvru!
Dále autoi vyjadují znepokojení
nad tím, e by (cituji) „nové mzdové pedpisy mohly bt základem pro
nastolení nového vztahu mezi zamstnavatelem a zamstnancem,
resp. mezi biskupem a duchovním.
Tento vztah by mohl bt devalvován
na vztah dritele moci (biskupa)
a pouhého poskytovatele slueb
(duchovního).“
Zde autorm zjevn unikl rozdíl
mezi zamstnáním a slubou. Patriarcha, biskup, fará, jáhen, kazatel,
pastoraní asistent... vichni jsme
pouhmi sluebníky! Opakuji – církev není firma a dritelem moci
není biskup, ale Bh.
A ptám se: Kdo by ml podle autor rozhodovat o vi platu duchovních? Shromádní NO? Rada starích? Kdo zaruí jejich objektivitu
(cituji) „takka dokonalou sprave-

dlnost a absenci osobních negativních vlastností a animozit“? Kdo
by vil, e toto by mohlo fungovat? Já tedy ne.
Pozoruhodné je také konstatování,
e (cituji): „Poslední sítání lidu
ukázalo, e nae církev se bhem
cca 60 let dostala z potu takka
jednoho milionu len na pouhch
(necelch) 40 tisíc lidí. Dvody takového úpadku jsou rozliné, le
nelze vynechat i zodpovdnost jednotlivch naich skutk i zodpovdnost jednotlivch konkrétních lidí,
zejména tch, kteí jsou delí dobu
ve vedení církve.“
Zde zaznívá jako ozvna to, co bylo
vysloveno ji na snmu – za úbytek
lenské základny me bratr patriarcha. Neteba si zastírat, e úbytek
(vících obecn) je problémem,
kter trápí kadého z nás. Ale init
zodpovdnm vedení církve, potamo bratra patriarchu, je velmi laciné
a zavádjící.
Nai lenové stárnou a odcházejí.
To je pirozené. A záleí na kadém
z nás jednotliv, zda dokáeme
oslovit mladí generaci. Aby se nám
to podailo, musíme bt dvryhodní. Pro lidi, kteí hledají duchovní
zázemí, jsme práv my tím prvním
letmm setkáním s Kristem. A to je
veliká zodpovdnost. NAE. Ne zodpovdnost biskupa nebo patriarchy, ale KADÉHO Z NÁS! Jiná cesta
prost není. Osobní angaovanost,
kterou nabízí JD (angaovanost v odborech proti vedení vlastní církve)
nám kostely nezaplní.
Marie Babická

NAICH SETKÁNÍ

Slova mají kídla...
a mohou létat
Ji devát literární veer prózy
a poezie uspoádali Duan Spáil
a Lubor Falteisek, kter toto setkání, konající se v oblíbené vinotéce M+M v Praze 3, také moderoval. Úvodem etla ze své knihy
Simona Toovská. Piblíila své
záitky z dvouletého pobytu
v arabském svt, zejména v Tunisku. Poté mladá autorka sbírky
Eroze hran Michaela Schwarzová

Píjemn provonná
modlitebna
Pomrn tradiní adventní nabídku program náboenské obce
Církve eskoslovenské husitské
v Lounech, k nim patí
krom bohoslueb koncerty a dtské vánoní
besídky, zpestila v loském pedvánoním ase
pednáka o pstování
a konzumaci kávy, spojená s degustací této
oblíbené pochutiny, která
je druhou nejvíce obchodovanou komoditou. Kdy uváíme, e první místo zaujímá ropa, je
káva skuten vjimenm obchodním artiklem!
Pan Ing. Milan Bokai, odborn
uitel Hotelové koly v atci, si
pro posluchae z naí náboenské
obce i hosty z nejirí veejnosti

pedstavila své nové vere,
v nich dominuje píbh. Dalí
úinkující, Soa troblová, peetla ukázku ze svch cestovatelskch dobrodruství a dále úryvek z knihy Sametoví vrazi.
Lubomír Broek, autor jedenácti
sbírek a podle slov L. Falteiska
patrn „poslední prask bohém
políben Bohem“, v závru programu spustil pislíben „básnick uragán“.
V rámci setkání L. Falteisek pedstavil Olgu Nytrovou, která úast-

níky pozdravila jménem praskch
autor, psobících v rámci Obce
spisovatel. Poádal ji, aby peetla
své adventní a vánoní vere.
Následovaly dadaistické vánoní
vere v podání Michala Steina,
dále básn Lenky ídové a Radany
atánkové. Básník a noviná Duan Spáil poloil soutní otázku
tkající se znalostí Bible a díla
Vladimíra Párala. Vítz tohoto pravidelného kvízu byl odmnn hodnotnou knihou.
Olga Nytrová

pipravil vynikající pednáku, pi
ní jsme se dozvdli o káv, co
jsme skuten nevdli, pestoe
denn, mnozí z nás nkolikrát
denn, pipravujeme pro nás tak
nepostradateln nápoj z kávy, která
je mimochodem ovocem,
podobnm teni!
Pednáka mla dokonce
i svou preventivní ást,
kdy jsme mli monost
nejen vyslechnout, ale
také okusit, jak vypadá
a jak chutná káva podruhé i potetí pouitá,
kdy se z ní znovu pipraví nápoj… Utvrdili jsme se v názoru, e káva konzumovaná v pimeném mnoství je dobrm lékem, nicmén její nadmrná konzumace se
me neblaze podepsat na naem
zdraví.
Dkujeme za dalí pednáku pana
Ing. Bokaie, která nás obohatila na

duchu a píjemn provonla nai
modlitebnu kávou.
Helena Smolová
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ZPRÁVY

EKUMENA

Dne 1. prosince 2013 jsme v naí náboenské obci Olomouc-Hodolany proili krásné bohosluby za pítomnosti
olomouckého biskupa Rudolfa Göbela s naimi bimovanci – Helenou Vlasákovou, Kateinou Kristovou,
árkou Sperottovou, Elikou Orlíkovou, Jaroslavem Cikrytem a Jaroslavem Rysem.
Bh vás v Pánu Jeíi Kristu provázej celm ivotem.
Za náboenskou obec Vlasta anteková, faráka

65 let
spoleného ivota
V sobotu 21. prosince 2013
obnovili svj manelsk slib
a podkovali Bohu
za 65 let spoleného ivota
manelé Hessovi z Pntluk.
Obad se konal
v kostele
Církve eskoslovenské husitské
v Lounech
a vystoupil pi nm
chrámov sbor.
red

Pozvánka na seminá
Zveme vechny zájemce o liturgick zpv na seminá liturgického
zpvu. Seminá se bude konat 21.
února od 13 do 16 h v Církevní
husitské základní umlecké kole
Harmonie v Praze 6-Dejvicích, Bílá
1. Poplatek: zdarma! Více informací o kole:
www.zusharmonie.cz.
Svou úast prosím potvrte na tel.:
603 309 363. Do SMS napite
jméno a píjmení. Marek Vávra

Studentská slavnost
Zveme vás na tradiní ekumenickou slavnost pro studenty, pedagogy a zamstnance teologickch
fakult v rámci Tdne za jednotu
kesan v úter 21. ledna od 18 h
v kostele sv. Jana Ktitele Na Prádle
na Malé Stran v Praze. Po bohoslub probhne pro zájemce setkání s komentovanm promítáním fotografií z 10. Valného shromádní
Svtové rady církví v jihokorejském
Pusanu.
Martina Kopecká

PRO DTI A MLÁDE
JEÍ A JAN KTITEL
Nahrate symboly písmeny podle uvedeného klíe a dozvíte se, co
o Jeíi ekl Jan Ktitel.
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(eení z ísla 1: Jednorozen Syn.)
Jana Krajiíková

Z programu Divadla MANA
(Praha-Vrovice)
• 22. 1. v 19 h – Uboh Cyrano.
Exkluzivn pro leny Církve eskoslovenské husitské uvádíme
pedstavení klasické divadelní hry
na motivy Edmonda Rostanda
v úprav Pavla Kohouta s Davidem
Suchaípou v hlavní roli.
lenové CSH mají vstup voln po
pedloení dokladu o uhrazení
církevního píspvku za rok 2014.
K takto získané vstupence zárove obdrí zdarma jet jeden lístek pro pípadn doprovod.
Lístky jsou k vyzvednutí v pedprodeji divadla, na farním úad
a také hodinu ped zaátkem pedstavení v pokladn.
• 23. 1. v 19 h – Mj romantick
píbh, I. premiéra. Hraje Divadlo
pod Palmovkou.
• 24. 1. v 19 h – Mj romantick
píbh, II. premiéra.
• 25. 1. – Víkendová divadelní
dílna pro dti 8-15 let. Pt 90minutovch blok práce s vlastním
tlem, hlasem a pohybem skrze
u nás zatím málo známé Feldenkraisovy metody, improvizaci, herecké pohybové a eové techniky,
divadelní tvorbu. Na závr workshopu autorská tvorba ve velkém
sále divadla. Cena: 1100 K/úastníka (nezahrnuje oberstvení
v prbhu dílny).
Kontakt: erika@cebin.cz
red

NOVORONÍ EKUMENICKÁ SLAVNOST
Konání Novoroní ekumenické duchovní slavnosti se ji stalo milou tradicí, pi které se setkávají pedstavitelé naich kesanskch církví, aby se
spolen pomodlili za zdar nového roku a vyprosili si pro nj poehnání.
Letos se seli v kostele sv. Karla Boromejského pi nemocnici stejného
jména, kde u pes dvacet let boromejky spolu se sestrami civilními svou
obtavou prací, tolik potebnou pro spolenost a obany, a u vící i nevící, zcela naplují vznam slov „miluj bliního svého“. Tato veliká slova
z Matouova evangelia se stala i mottem letoního setkání. Koneckonc jaká
jiná by lépe vystihla nároné a obtavé poslání, jemu zasvtily svj ivot.
Za nai církev se bohosluby ji tradin úastnil patriarcha Tomá Butta.
Ústedním tématem slavnosti byl znám píbh biblického Jóba. Kad
z vystupujících svm pohledem na jeho utrpení a zamylením se nad jeho
úelem pispl k pochopení sloitosti událostí v naich ivotech; radou a
„návodem“, jak pomáhat bliním nést tíhu tragickch událostí i naopak, jak
jim s pomocí blízkch a pátel ve vlastním ivot elit. Jak pijímat s vyrovnaností to dobré, ale i to zlé, jako nutnost pro naplnní budoucích dn.
Ne náhodou bylo za téma vybráno utrpení Jóba, nebo jeho píbh nám me
bt více ne píkladem, me nás vést, dodávat sílu ve chvílích zoufalství
a ukázat, e ve v naich ivotech má njak smysl, i ony tragické chvíle…
Mezi jednotlivmi ástmi vkladu pispíval ke svátení atmosfée setkání
hrou na varhany varhaník Josef Kica, zpvem pak Hostivick pveck sbor
a sbor sester boromejek - to ve v reii Jana Brichcína.
red
JSME PIPRAVENI NA MÍROVÉ ROZHOVORY, VZKÁZAL PAPEOVI BAÁR AL-ASAD
Syrsk prezident Baár Asad ve vzkazu, kter poslal papeovi Frantikovi,
uvedl, e jeho vláda je pipravena na mírové rozhovory, které se mají uskutenit v lednu v enev. Jak ale prezident dodal, ostatní zem musejí pestat
vojensky a logisticky podporovat „teroristické skupiny“, které se do obanské
války v Srii zapojily. Asad poslal papeovi vzkaz po své delegaci. Mimo jiné
ocenil slova, která Frantiek pronesl bhem svého poselství Mstu a svtu.
Pape tehdy vyzval vechny válící strany, aby ukonily násilí a umonily
obtem konfliktu pístup k humanitární pomoci. Jak syrsk prezident uvedl,
krize v zemi pr „bude vyeena prostednictvím národního dialogu mezi
Syany, bez zásah ze zahranií. Syané si tak budou moci urit svou budoucnost pomocí voleb“. Vzkaz, kter do Vatikánu pivezla syrská vládní delegace, si osobn pevzal státní sekretá Svatého stolce. Ten pr syrskm pedstavitelm ekl, e pape dní v Srii neustále sleduje. Jak dodal, Frantiek údajn rovn „tvrdí, e krizi je poteba vyeit dialogem mezi Syany bez zahraniní intervence“, napsala syrská agentura. Mírovou konferenci o Srii svolala na 22. ledna Organizace spojench národ. Jednání oznaované jako eneva 2 má pipravit politické eení syrského konfliktu za úasti zástupc vlády
i opozice.
Podle Christnet.cz
VATEK Z APOTOLSKÉ EXHORTACE „EVANGELII GAUDIUM“
PAPEE FRANTIKA - Ne vi sterilnímu pesimismu
Radost evangelia je taková, e ji nic a nikdo nebude nikdy moci odejmout (srv.
Jan 16,22). Nevary naeho svta – a církve – by nemly bt omluvou pro
redukování naeho nasazení a naí horlivosti. Povaujme je za vzvy k rstu.
Pohled víry je navíc schopen rozpoznat svtlo, které Duch svat vdycky íí
uprosted temnot, nezapomínaje, e „kde se rozmnoil hích, tam se v míe
jet daleko tdejí ukázala milost“ (ím 5,20). Nae víra je vyzvána k nazírání vína, na které se me promnit voda, a k objevení penice rostoucí mezi
koukolem. Padesát let po Druhém vatikánském koncilu, tebae zakouíme
bolest nad ubohostmi naí doby a jsme daleci naivního optimismu, nesmí vtí
realismus znamenat mení dvru v Ducha ani mení velkodunost. V tomto
smyslu se meme vrátit ke slovm bl. Jana XXIII. z onoho pamtihodného
11. íjna 1962: „Pi vykonávání Naeho pastského úadu k nám nejednou
dolehnou názory nkterch lidí, kteí jist planou horlivostí o svaté náboenství, avak nedívají se na ve s dostatenm pochopením a s rozumnm úsudkem. V dnení dob vidí jen zmar a zkázu… Máme za to, e musíme rezolutn nesouhlasit s tmito proroky zkázy, kteí oznamují jen netstí, jako by u
hrozil konec svta. Na nynjím stavu vcí máme spíe vidt tajemné úradky
Boí Prozetelnosti, která nás vede k novému ádu lidskch vztah. Dnení
události jsou dílem lidí, a co více: nad jejich oekávání uskuteují vyí Boí
zámry; Bh ídí vechno i pes lidské nehody a nezdary moude k dobru
církve“.
Radio Vatikán
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