esk zápas
Tdeník Církve eskoslovenské husitské
PROJEKT AFRIKA AFRICE

Dne 13. ledna probhlo první spolené zasedání komisí Církve eskoslovenské husitské s eskobratrskou církví evangelickou k pípravám 600.
vroí Mistra Jana Husa. Mezi pedstaviteli obou církví práv hovoí
Gerhard Frey-Reininghaus.

HUSV AREOPÁG
eck Areopág! Místo setkávání,
prostor svobody, svt sám pro sebe.
Obsah slova je snad odvozen od sousloví Áreova skála (Areios pagos),
kde zasedal nejstarí athénsk soud.
Apotol Pavel byl prvním z „kristovc“, kteí zde zvstovali Pána Jeíe.
Pavlova zvst nebyla vyslyena, protoe racionáln zaloení etí myslitelé nebyli schopni pijmout zvst
o tom, e se dokonal duchovní
princip Logos vtlil do lidského tla,
nato pak do tla idovského mue.
Jakkoli zde ekové nepijali Jeíe
Krista, stal se Areopág symbolem
demokratické diskuse, tolerance
mezi diskutujícími stranami a snahy
najít spolen konsenzus tam, kde se
zdá, e není prseíku mezi jednotlivmi názory.
Mistr Jan Hus, jeho vroí odsouzení a upálení se blíí, si zaslouí
dstojné pipomínání. Bez afektu,
bez faleného patosu, bez toho, abychom se ve své slabosti stávali smnmi tím, e deklamujeme slova
mue, jeho cti a dsledného následování Krista se zdaleka neblííme.
Kostnick koncil, na nm Mistr Jan

Hus ztratil svj ivot, nebyl svobodnm eckm Areopágem. Byl místem urenm pro reformu církve.
Upálením Mistra Jana Husa zanechal nám tento jinak reformní koncil varovné memento. Svár a konfrontace mohou vést ke konfliktu,
kter vtinou nemá jiné vchodisko, neli je smrtící stetnutí.
Pée o iv odkaz Mistra Jana Husa
nás vede k tomu, abychom si v eském zápasu pipomnli ivot a dílo
Mistra Jana Husa. Tento rok se
kad msíc seznámíme s jednou
vznanou událostí, která dan msíc posunula kauzu Mistra Jana
Husa blí k osudovému rozhodnutí
odejít do Kostnice. Pítí rok se pak
seznámíme, íslo po ísle, s Kostnickm koncilem, projdeme jím
krok za krokem, msíc po msíci,
tden po tdnu. A do smrti eského
Reformátora. Jestlie mé jednotlivé
píspvky vzbudí zájem, diskusi
a vzájemné obohacování se v rozjímání nad ivotem a dílem Mistra
Jana Husa, tím lépe.
K pemlivému tení v Kristu zve
Martin Chadima

Váení pátelé,
srden zveme na duchovní cviení pro mladé lidi (nejen) z CSH,
které se uskutení v Brn - v církevním penzionu Zahrada - o víkendu
od 28. 2. do 2. 3. 2014. Duchovní cviení povede brnnsk br. biskup
Mgr. Juraj Jordán Dovala.
„Existuje hlas srdce a e srdce. Kdy nae ústa mlí a nae due se
oteve Bohu, je naí modlitbou tento vnitní hlas. My umlkneme a hovoí nae srdce. Ne pro lidské ui, ale k Bohu. Me mít jistotu: Bh t
slyí.“
Sv. Augustn
Duchovní cviení jsou prostorem, kde poznáváme sami sebe, otevíráme
se Boím dotekm, objevujeme horu lásky, která léí a oberstvuje,
nasloucháme hlubin ticha, koupeme se v moi svtla, uchopujeme tajemné závany Kristovy pravdy, objevujeme, e v dui máme chrám a v tom
chrámu vstupujeme do dialogu s ivm Bohem…
Duchovní cviení se konají ve spolupráci mládeové organizace VIA
FACTI, Brnnské diecéze a naukového odboru ÚÚR CSH.
Závazné pihláky (a pípadné dotazy) pijímáme e-mailem na adrese:
kristyna.mlynkova@ccsh.cz (uvete prosím své jméno a píjmení, adresu, rok narození a tel. íslo). Pedbnou cenu celého víkendu bude init
jen ástka za stravu (cca 400,- K), díky podpoe Brnnské diecéze.
Jste srden zváni!
Mgr. Kristna Mlnková
Naukov odbor - referentka duchovní pée
Úad ústední rady

íslo: 4
26. ledna 2014
Cena: 8 K

ZBLÍZKA

Mal John nám ukazuje spoleenskou místnost, knihovnu, kuchy,
kde se zdravíme s kuchaem, jídelnu, pak nás v pate provádí jednotlivmi lonicemi, vechno barvit popisuje, take za chvíli cel dm
známe. Druh z naich prvodc, Geofrey, skoro nic neíká. Je tady
teprve tetí den, pedtím il na ulici v nairobském slumu. Podobn
jako dalí chlapci, kteí v tomto dom bydlí. Je jich zde 54. Jde o íslo
ze záí 2013, te u moná zase o pár víc.
Nairobi, hlavní msto Keni, má
pes tyi miliony obyvatel, z toho
necelá polovina ije ve slumech –
lacinch osadách, zhotovench z plech a veho, co se najde, s blátivmi ulikami beze jmen, bez elektiny, svtla, vody a kanalizace, kde si
podává ruku bída s nouzí.
Ocitnete-li se bez nikoho a nieho
na ulici v takovém prostedí, jste na
úplném dn existence a nejspí vás
v ivot neeká nic dobrého. A co
teprve, jste-li malm díttem.
Práv tohle chce zmnit projekt
„Scream Africa“, kter jsme na
jihovchodním pedmstí Nairobi
navtívili. Pro oputné chlapce ze
slumu je novm domovem.

Roník: 94

Draz na vzdlání
Základní kola je necelou plhodinku chze od domu. Chodí do ní
i ostatní místní dti, hoi z domova
se uí nové vdomosti a zárove
vidí, jak taky me vypadat normální
ivot s peujícími rodii, ivot, kter
mnozí z nich nikdy pedtím nepoznali. „Dneska tady máme vzácnou návtvu a z eské republiky, jestlipak
dti víte, kde to je?“, ptá se Dazwet
dtí z celé koly, které se mezitím, co
jsme si povídali s místními uiteli,
shromádily na prostranství, uzaveném budovami tíd. „V Evrop!“ odpovídá hned jeden z ák.
Domov „Scream Africa“ je i se základní kolou souástí projektu

lépe poznáte místní ivot, zkrátka
spatíte tradinjí tvá této zem.
ance na lepí ivot
Dalí souástí projektu je poítaová uebna v základní kole, sousedící pímo s jedním z nairobskch
slum. „Kdy se dti nauí pracovat
na poítai, mají mnohem lepí
ance na pracovním trhu. Jeden
z naich student se te napíklad
iví jako grafik,“ vysvtluje nám
dalí z naich prvodc Nixon –
vedoucí projektu Afrika Africe
v Nairobi. Sám studoval vpoetní
techniku na VUT v Praze a to mu
pak po návratu dom pomohlo najít
dobré zamstnání. Nyní u vede
vlastní firmu. „Ped lety jsem ml
velké tstí, kdy jsem se k vám
dostal na studijní program. V Praze
jsme se seznámili s Phanuelem
a ekli si, e bychom njakm zpsobem rádi pomohli i dalím lidem od
nás, aby i oni dostali anci. Teba
práv oputnm dtem ze slum.

Chlapci z domova Scream Africa navtvují základní kolu spolen s ostatními místními dtmi. Na snímku vpravo stojí Steve, kter domov pro chlapce vede. (Foto: Jitka Jurková)
ádné míe tu nejsou
Zaízení domu je velice prosté. V lonicích jsou palandy a nábytek, kterého v dom rozhodn není mnoho, u
také pamatuje lepí asy. Ale jde
o dm ist, kterému vládne poádek,
chu dát novou anci tm nejzranitelnjím a dobrovolnost. „Zvládnout
tyhle kluky není lehké, sem tam dokonce nkter odejde nebo utee,
nco si odnese, ádné míe tu nejsou. Steve, kter se o chlapce stará,
má natstí velké pochopení a trplivost,“ íká nám pastor Dazwet Lubanga, kter nás sem pivedl a je
jedním z koordinátor projektu Afrika Africe v Nairobi.
Vedle postele a stravy zde kluci
získají kamarády a dostanou pevn ád. Ve vední dny vetn sobot
odcházejí v sedm ráno do koly
a vracejí se v est. A v nedli mají
bohosluby. V bném kadodenním provozu se nauí starat o sebe,
a protoe se stídají ve slubách,
i o ostatní. Nejen o spolubydlící,
venku kolem domu mají také
zvíata, pár psík a králíky.

„Afrika Africe“, na kterém se spolen se svmi páteli podílí také ná
bratr fará Phanuel Osweto. I on il
kdysi pár let ve slumu a pocítil jeho
nuzotu na vlastní ki. Nyní slouí
v kladenském sboru. Do projektu
patí rovn stední kola, nacházející se nedaleko koly základní. Nejde
o ádnou velkou budovu, na prostranství stojí jednoduché, prost
zaízené podlouhlé bungalovy s tídami. „Pozemek i domy nám patí,
asem bychom rádi zakoupili i vhodn objekt pro chlapeck domov, abychom si nemuseli dm pronajímat,“
íká ná prvodce Dazwet.
Vzdlání se v Keni hodn cení. V zemi ije 42 rznch kmen a kad
z nich má vlastní jazyk. Místní proto
krom své matetiny zvládají i svahiltinu, aby se domluvili mezi sebou, a vtinou také anglitinu, protoe stedovchodní Afrika bvala
britskou kolonií. To platí hlavn pro
metropole Nairobi a Mombasu. ím
jste od nich dál, tím vzdlanost
klesá. Domluvíte se sice h, zato se
vak setkáte se zajímavmi lidmi,

Na zaátku byl dtsk domov pro
chlapce, pak kola a poítaová
uebna. Projekt se poád rozrstá
a kad rok máme víc absolvent.“
Prosvtlovai stín
Prohlídka koly, domova pro chlapce a poítaové uebny nám zabrala skoro cel den. Vracíme se do
centra Nairobi a uvízneme v kolon, take z autobusu vystupujeme
a za tmy. Rolety obchod jsou staené a pes den ivé, tepající ulice
jsou nyní temné a tém liduprázdné. Ani my bychom tu nemli moc
dlouho okount, v kadém prvodci se dotete, e po setmní není
v ulicích tohoto velkomsta radno
chodit, není to bezpené. Ano, Kea
má i své stinné stránky, ale na druhé
stran i dobroinnost, je tyto stíny
prosvtluje. Projekt Afrika Africe,
kter u nás zatiuje praská diecéze
a vede br. fará Phanuel, si podporu,
by teba jenom drobnou pravidelnou ástkou, urit zaslouí (íslo
útu: 1922545319/0800, eská
Pokraování na str. 3
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Zanme ít vlastní ivot
„Nemocí dvacátého století je, e se lidé zabvají vím
v jejich okolí, krom nich samch.“
ajch Názim
Jsme zahlceni informacemi, které pímo proudí do naí
mysli. Ve zprávách se dozvídáme, co se dje na druhé stran zemkoule, jak jsou suované dti v Africe a Asii, ale pro
pehrli informací nevidíme a nevíme, co bolí a trápí nae
dti a blízké. Víme, e ve Velké Británii nemají uklizeno, ale
nevnímáme, jak chaos panuje kolem nás. Dokáeme celé
hodiny sledovat rzné reality show a proíváme jejich hlouposti, radosti i zklamání a ani si nevimneme, e zapomínáme ít vlastní ivot, kter nám „protéká mezi prsty“.
Díváme se na televizi a posloucháme, jak v tom i onom
poadu se lidé snaí zpívat, ani bychom se sami potili
zpvem nebo si zazpívali se svmi dtmi. Máme kolem sebe
mnoho zpráv v televizi, rádiu i internetu, které nás pohlcují a odvádjí od nás samch, od naich blízkch svm odkazem na jejich dleitost, nezbytnost a nepostradatelnost.
A pitom vtinu tch „dleitch a nezbytnch“ informací
ke svému ivotu nepotebujeme. Jen nás odvádjí od proívání vlastních ivot, od proívání vlastních radostí a radostí tch, se ktermi ivot sdílíme, které máme rádi. Naopak
asto informace, které jsou do nás takka tlaeny, v nás
vzbuzují nejistotu, strach i zlost.
Akoliv pedsevzetí, která si dáváme se vstupem do nového
roku, bvají asto planá a rychle je opoutíme, pesto zkusme do tohoto roku vykroit s mylenkou, e se místo televizních rolí zaneme uit ít nae vlastní ivoty, e se zaneme uit hledat, co je opravdu podstatné pro ná ivot,
a tím ostatním se nebudeme zabvat, e místo nic neíkajících sdlení si zaneme povídat s naimi blízkmi a dtmi
a zaneme vnímat jejich radosti i bolístky. Místo hledání
zaruené pravdy na internetu a v bulvárních médiích zaneme hledat pravdu v naich srdcích a budeme naslouchat
naemu svdomí.
Kik, kter média kolem nás dlají, toti pehluuje nae
vlastní mylenky, rozvaování i sny. Proto je pro zachování
naeho zdravého rozumu i plného ivota nutné, abychom
tento kik a „nezbytné“ zprávy kolem nás pestali akceptovat, naslouchat jim a nali si as, kdy my sami se ponoíme
do ticha, jen sami se sebou.
Rostislav Kotr

Z kazatelského plánu

Tetí nedle po Zjevení
Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy
vichni králové zem, protoe Hospodin vybuduje Sijón
a ukáe se ve své sláv.
ALM 102,16-17
První tení z Písma: Izajá 8,23-9,3 (9,1-4)
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, milostiv dej, a odpovídáme na zavolání naeho
Spasitele a zvstujeme vem lidem dobrou zprávu o spasení, aby se nad naí
zemí zjevila sláva jeho velikého díla! Osvi nás, Boe, svm svatm Duchem, a
slyíme slova Jeíe Krista, naeho Pána. Amen.
Druhé tení z Písma: 1. Korintskm 1,10-18
Evangelium: Matou 4,12-23
Vere k obtování: alm 118,16-17
Vere k poehnání: Matou 4,19-20
Modlitba k poehnání:
Panovníku, Hospodine, dkujeme ti, e mezi nás tde rozdluje své dary.
Dopej nám, a na sob zakouíme jejich úinnost! Prosíme o to ve jménu Jeíe
Krista, naeho Pána. Amen.
Vhodné písn: 97, 9, 71, 186, 192, 312

Husv Areopág - I.
Dne 20. prosince 1409 vydal pape
Alexandr V. bulu, která potvrzovala
poadavek praského arcibiskupa
Zbyka Zajíce z Hazmburka a pikazovala mu, aby trval na pedloení
vech knih Johna Wyclefa. Vrcholila
jedna z etap zápasu mezi wyclefovsky orientovanmi praskmi teology filosofického smru zvaného realismus a tmi, kteí vycházeli
z moderního filosofického smru
nominalistického. Arcibiskupv tlak
byl pochopiteln. Na jedné stran
Václav IV., kter ji 18. ledna 1409
vyhlásil Dekret kutnohorsk, na stran druhé etí reformisté v ele s M.
Janem Husem. Nejvtím vítzstvím
arcibiskupovm vak bylo vydání
„zákazu kázání na soukromch místech“. Osten arcibiskupova útoku byl
zamen na Betlémskou kapli, resp.
na Jana Husa, kter byl od roku 1402
jejím správcem. Kdy byl M. Jan
Hus v letech 1409-1410 rektorem
praské univerzity, Betlémská kaple
se stala místem kázání pro studenty.
Osmnáct let po svém zaloení
Hanuem z Mülheimu a Janem
Kíem stala se Betlémská kaple terem útoku nejvyí církevní moci
jenom proto, e místní správce
a duchovní svm charismatem
a pravdivostí slov pitahoval davy
lidu kesanského. Man, emeslník, dlného lidu, student. Praská

Zákaz kázání vBetlémské kapli

univerzita proti zákazu kázání
v Betlémské kapli protestovala v ervnu roku 1410. M. Jan Hus protestoval ji na pelomu dubna a kvtna.
Kdy 3. kvtna 1410 zemel pape
Alexandr V., odvolal se Hus k jeho
nástupci, papei Janu XXIII. Vechno snaení univerzity, Husa i jeho
koleg a pátel bylo marné. Ji v ervenci 1410 vyhlásil ze svého hradu
Roudnice arcibiskup Zbynk Zajíc
z Hazmburka klatbu nad M. Janem
Husem. V srpnu 1410 pedvolal
Mistra Jana Husa ped svj soud kardinál Colonna. Marn Husa obhajoval vynikající právník Mistr Jan
z Jesenice. Ji v roce 1411 byl Hus
oznaen za neposluného (inoboediens), nebo se nedostavil ke kardinálu Colonnovi do Bologne. Jedním
z historickch paradox je skutenost, e se pozdji práv Colonna
stal papeem (Martin V.), kter
potvrdí rozsudek kostnického koncilu nad M. Janem Husem. M. Jan Hus
byl upálen pro své údajn heretické
názory ve vci eucharistie, pojetí
knství a tzv. predestinace. Bvalí
pátelé Husovi a nyní nepátelé, tpán Pále a Stanislav ze Znojma,
byli trapnmi symboly oportunismu.
V Husov cest vak pokraovali
jeho následovníci, pedevím lenové Jednoty bratrské i vznamní jedinci z ad tzv. utrakvist. Svoboda

slova, právo na svobodné hlásání
slova Boího, obhajoba svobodné
disputace a odpor vi zpovykanm
prelátm se staly základními atributy
následné nmecko-vcarské reformace. Mui jako Martin Luther
a Jean Calvin se stali (nespravedliv)
symboly hluboké reformace celé
církve, která má své koeny v echách.
Jakkoli byl M. Jan Hus stedovkm
zpsobem uvaujícím teologem
a v ad vcí pomrn konzervativním muem (nap. v pohledu na
eny), stal se pro svj postoj na koncilu „muem svdomí“. Kad, kdo
chce zakazovat svobodu slova, a ji
v novinách, na univerzitách, v kostelech, v kaplích a chrámech, staví se
do rolí Husovch soudc. Není dleité, jestli se kostel nachází v Paíi,
v Kostnici i v Praze. Není rozhodující, zdali má název Betlémská kaple,
Chrám sv. Víta i Chrám sv.
Mikuláe. Dleité je jedno.
Ti, co zakazují, se bojí. Kdo se bojí,
má erné svdomí. Moná mu jeho
mylenky a skutky projdou ped
soudy lidskmi, ale Boímu soudu
neunikne.
Nebo jen otevená mysl, otevené
srdce, oteven rozum a bytost prosycená vírou v Jeíe Krista se nebojí. A nemá potebu zakazovat…!
Martin Chadima

Nad Písmem

A ONI IHNED OPUSTILI SÍT…
Vnjí hrozby byly od poátku
Jeíova ivota urujícími dvody ke
zmnám jeho pobytu. Stídav se stahoval do ústraní bhem svch veejnch vystoupení a svm uedníkm
radil opustit msto, nebudou-li v nm
pijati (Mt 10,14). Kafarnaum si Syn
lovka vybral za doasné stedisko
svého psobení poté, co se dozvdl
o uvznní Jana Ktitele. Evangelista
sice píe, e se tak napluje Izajáova
pedpov, ale i Jeí se musí pizpsobit okolnostem. Tuí u, e
bude vydán „do rukou lidí“, aby se
naplnilo Písmo? Vdy zde, v Galileji pohan, mezi „lidmi bydlícími
v temnotách“ teprve navazuje na
zaátku svého díla na hlásání Jana
Ktitele: „ite pokání, nebo se piblíilo království nebeské“. A také
zde hledá své první následovníky.
Tmi jsou mui tvrdé práce, hledající
obivu v rybolovu. Jeíovo struné
a radikální pozvání: „Zanechte ryb
a pojte za mnou. Mám pro vás jin
úkol. Budete lovit lidi!“ pijímají
s pekvapivou ochotou: „Opustili lo
i svého otce a li za ním“. Pedstava,
e by nás nkdo neznám takto neekan zavolal od naí práce a my
bychom veho zanechali, se zdá bt
z íe fantazie. Kolik by jen následovalo otázek, námitek, podmínek
a protinávrh? Ale ti tyi li!
Jak je moné zamnit jistotu za nejistotu? Snad jen kdy uvíme, e
mohou existovat jiné, jistjí jistoty,
ne jsou ty nae. Novou oporou prvních uedník se stal dvrypln
vztah k tomu, kter je povolal. Tím,
e dokázali opustit nejenom své píbuzné a svou práci, ale i vechny své
pedstavy, své jistoty a aspirace, stali

se souástí Boího plánu, kter nekonen pekraoval vechny jejich
dosavadní pedstavy a monosti.
Kdyby imon, Jan a jejich brati trvali na svch dosavadních jistotách,
zstali by anonymními galilejskmi
rybái jako tisíce jinch ped nimi
i po nich.
Ale tady nelo jenom o n. Na jejich
souhlas tehdy neekal pouze Jeí,
ale miliony tch, kteí íznili po jeho
radostné zvsti. Mohl nkdo z tch
nevzdlanch rybá tuit, co vzejde
z jejich bezvhradné ochoty? Jist
ne, ale díky nim jsou podobné otázky
poloeny i nám. Jsi ochoten ve svtle
zkuenosti galilejskch rybá zrevidovat svá pesvdení, své diletantské projekty a touhy po uznání?
Opustit své vlastní „behy“, kam
málokdy kdo zabloudí, a vydat se za
lidmi do jejich vlastního ivlu, do
svta s rozrznnm dním, jeho
biblickm symbolem je moe, sídlo
démonickch sil, nevyzpytateln
prostor pln nástrah a neznámého?
Nae pípadná rybáská schopnost
„zajet na hlubinu“ (L 5,4) je pímo
úmrná naí odvaze, zralosti víry,
ochot se nasadit a pipravenosti na
stále vratí materiáln technické
základn hledat nové zpsoby „lovu“. To jsou sít, které máme v ruce.

Mt 4,12-23
Jimi shromaujeme rozptlené, ty,
„kdo bloudí bez domova“. Ale na co
lidé vlastn zaberou, co má bt onou
návnadou, která je získá pro Boí
království? Naznauje to slovo toho,
jemu jsme uvili: „Tak a vae
svtlo záí ped lidmi, aby uvidli vae dobré skutky a vzdali slávu vaemu Otci, kter je v nebesích“ (Mt
5,16), „Bute vdy pipraveni dát
odpov kadému, kdo by vás vyslchal o nadji, kterou máte, ale ite
to s tichostí a s uctivostí“ (1 Pt 3,15).
Anebo slovo apotola: „…Nebo akoliv jsem ode vech svoboden, uinil jsem se otrokem vech, abych jich
co nejvíce získal“ (1 K 9,19).
Vechny tyto a dalí podobné vpovdi spojuje ochota ke svdectví
a k nenápadné a vytrvalé slub,
jejím cílem je oslava Boha. Ten, kdo
se nechal povolat, dává se cele do
sluby tomu, kdo jej povolal. Jen tak
se me íit Boí království. Boí
vláda ve svt se neobejde bez nás.
Jen si pi tom uvdomme, e ve
„slubách Boích“ neexistuje pedvídateln vztah mezi námahou a vsledkem. Nikdy nevíme, jak bude
úlovek. Ani evangelium není pírukou úspného rybolovu, ale ukazuje
nám, e i v naem ivot víry je velk
prostor pro nadji.
Ale Tomík

Boe Ote, ty nás hlasem svého Syna Jeíe Krista
volá ke slub evangeliu.
Prosíme t, abys nám dal sílu uposlechnout
hned a bez zaváhání, odvahu zpetrhat pouta,
která nás spojují se svtem,
a sílu vytrvat na cest za tebou.
Napl nás svm Duchem,
abychom i my dokázali získávat nové uedníky,
kteí se stanou zpsobilmi pro tvé království.
Amen.
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NÁZOR NAICH TENÁ

Má se církev mnit?

Nejlepí je, kdy je rodinka pkn pohromad. Ale ne vdy tomu tak bvá, pak
jsou tmi nejohroenjími mláata a vtinou potebují pomoc, aby peila.
Pokraování ze str. 1
spoitelna, variabilní symbol 777).
Nemusíte mít obavy, e se vámi
vnované prostedky nkde po cest
ztratí, ani by vykonaly dobré dílo.
Lidé, kteí projekt rozjeli a vedou, na
nm nejsou existenn závislí. Mají
své rodiny, práci a projektu se vnují dobrovoln. Je úasné vidt, co
tahle parta nadenc u dokázala.
Dkujeme!
Samotná Kea je obrovská a nádher-

ná zem. Místy i velmi úrodná, má
hory i níiny, jezera a její vchodní
behy omvá oceán. Úchvatná píroda je protkána národními parky, kde
se voln pohybují lvi, levharti, irafy, sloni, pakoni, buvoli, ptrosi,
antilopy a spousta jinch exotickch
zvíat.
Na cestách Keou nám hodn pomáhali Phanuelovi pátelé, Dazwet,
Nixon a dalí; i díky nim jsme mohli
zaít tak krásn vlet bez jediné
nepíjemnosti.
Pavel Pánek

Nedávno jsem si poloil otázku: „Má
se církev stále reformovat?“ Jist
namítnete, e by mlo platit:
„Ecclesia semper reformanda“, nicmén dodávám: „Jak kdy“. Uvdomil
jsem si toti, e jsem vlastn spokojen. Co bych vlastn chtl mnit na
své víe? Vím snad patn?
Myslím, e Farsk dosti bojoval proti
dogmatice a strnulosti katolické církve. Snad si pál, aby víra echoslovák byla opravdová – dobrovolná.
Najednou se ji nemuselo na bohosluby a dti se neuily katechismus
nazpam. A navíc, tehdejí základy
víry nebyly závazné – s odvodnním, e jsou jen vodítkem, a ne píkazem pro vícího. Z tohoto pohledu
v naí církvi není teba vrounch
zmn. ekl bych, e uritá míra tolerance patí k ivotu. Osobn nejsem
zastáncem njakch teologickch
revolucí i pedhánní se v tom, kdo
je víc husittjí, protikatolitjí,
liturgitjí apod.
Jenome – ím jsem starí, tím víc
mám pocit, e do naí církve pichází
stále více fará, kteí se domnívají,
e ve je patn a e bychom se mli
od základu zmnit. Moná na tom

Solidárn

V nedli 12. ledna se v lounském sboru naí církve konala vernisá
vstavy ák ZU Louny s názvem „Afrika“.

Opt jsme si pedplatili esk zápas
a první íslo k 5. lednu jsme ji etli.
Dkujeme redakci za pání tenám
k novému roku, i kdy zamrzí svtsky obvyklé pedazení zdraví
a tstí Boímu poehnání, které to
pedazené obvykle obsahuje.
Dkujeme redakci Z a jejich spolupracovníkm za soustavnou práci

nco je. Teba jsme málo zboní nebo
si dostaten neváíme svch duchovních, kdo ví? Ale mají na to
právo nás mnit? íkám si, pro radji neodejdou slouit do církve, která
se jim líbí? Vdy vbr je dostaten – od starokatolík pes baptisty a
po letniní.
Nkdy mám pocit, e faráské církevnictví je jako politika. Napíklad m
pobavil e-mail, ve kterém knz
s apotolskou sukcesí episkopální
církve chce bojovat za laiky a zaloil
si k tomu odborov svaz. Jindy se
poádají semináe („Jak podnikat“
apod.), z nich zaznamenávám usnesení duchovních o tom, jak máme
hlavn zvyovat úrove fará
a nenahrazovat je jakmisi nedouky
z kazatelského uilit...
Jenome diskutující zapomínají na to,
e ti kazatelé a pastoraní asistenti
vtinou pocházejí z naich sbor,
kde vyrostli. Znají prostedí naí církve, pracují pod dozorem svch fará
a nastupují do sluby na doporuení
své rady starích. Vyplují vkazy
práce a za svoji innost se zodpovídají diecézi. asto vypomáhají zachovat
církevní ivot i v místech zdánliv
duchovn mrtvch. Peci jen, ji nás
není milion, ale jen zhruba 30 tisíc

vrnch. Bume tedy vdni za to, e
je ná kostel stále oteven a e v nm
meme slyet Slovo Boí. Nemusí
tomu tak bt navky.
Viml jsem si, e na posledním
snmu projevili zejména presbytei
touhu po stabilit církve jednoznanou volbou naeho patriarchy Tomáe, dej mu Pán Bh hodn sil.
Vyplvá z toho nco pro faráe-reformátory? Po stránce hospodáské nutnost zmn nepopírám, ale myslím si,
e by to mlo bt v rukou laik – ekonomickch odborník. A máme se
reformovat také v oblasti vrouné i
liturgické? To otázka. Nejsem si
úpln jist, zda je na to vhodná doba
a zda by nebylo lépe dret se toho, co
nám bylo dáno naimi zakladateli.
Kde bychom se vak mli reformovat? Podle mého názoru v naich
ivotech. Stále existuje nco, co
bychom na sob mohli zmnit k lepímu. Me se jednat o vztahy k bliním, o tení Písma v domácnostech,
o nae modlitby, o astjí úast na
bohoslubách, o nai ochotu ke tdrosti. Pál bych si, aby se reformy naí
církve vydaly spíe tímto osobním
smrem.
Hledejte království nebeské a ve ostatní vám bude pidáno. Ivo Kraus

pod asovm tlakem. Bohuel se
uritá ást církve dívá na produkty
tohoto snaení s despektem. Pokud
se necháváme vést biblickmi pravidly, nesnííme se k postranním posmkm, ale svou kritiku adresujeme tm, jim patí. Kdo je píslun
k církvi, pimlouvá se modlitebn za
její dílo a podle svch omezench
moností pomáhá. Není ovem snadné nenechat se odradit a otrávit, kdy

pomoc není vdy vítaná. Take sonda – vroun poetick píspvek:

Jsem slab jak moucha
Kdo to kií
Moje due
Stavím se k ní hlue
A duch Ducha pozdraví
Dui na nohy postaví.
Stanislav Jurek

JAN KARAFIÁT
Dne 31. ledna uplyne 85 let od úmrtí pokorného sluebníka Kristova, autora kníky pro mnohé z nejmilejích
– Brouk. Je dobré si proto pipomenout znovu mimoádnou osobnost Jana Karafiáta, známé i neznámé okolnosti jeho ivota i tvorby. il tie, skromn, dlouho se o nm nevdlo, pozdji byl dlouho zamlován. Ml irok zábr – kazatel, teolog, spisovatel s osobitmi pedstavami o svt, o spolenosti i o ideální církvi. Jeho dílo
je syntézou ivotních zkueností, a to jak z prostedí domácího, tak i západoevropského (vlivy nmecké a skotské). Svj ivot popsal ve své estidílné vzpomínkové knize, ji nazval Pamti spisovatele Brouk, vydáno
v Praze u Ferdinanda Kafky v 5 svazcích v rozmezí let 1919 – 1928.
Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846
v Jimramov na Vysoin jako deváté dít z druhého manelství.
Pocházel ze starobylého rodu, kter
se bezprostedn po vydání Toleranního patentu v r. 1781 pihlásil k helvetskému vyznání. lenové rodiny
mli vdy vjimené postavení ve
sboru – jako lenové starovstva, varhaníci, jeden z Karafiátovch strc
byl faráem v Telecí. Karafiátv otec
si vzal vdovu Marii se 4 dtmi, z druhého manelství se pak narodilo 6
dtí. Jan se narodil jako pedposlední.
Vyrstal v patriarchálním prostedí,
rodina se vnovala zemdlství, pstování a zpracování lnu. Vvoj dítte ovlivovaly dtské hry, folklórní
tradice, aktivní náboensk ivot
a kola. ivot budoucího spisovatele
formovaly 3 eny: babika, matka
a sestra Marie. V r. 1857 zaal nadan chlapec studovat na piaristickém
gymnáziu v Litomyli, kde pekvapiv respektovali jinovrce. V dob
Karafiátovch gymnaziálních studií
se jeho sestra Marie stala diakonkou

v nmeckém Kaiserswerthu. Hnutí
diakonek zaloil v r. 1836 fará Theodor Fliedner. Marie získala pro
svého bratra pozvání ke studiu na
gymnáziu v Güterslohu, kde studovali chlapci z pedních protestantskch
rodin v Nmecku. Byli pipravováni
pro studium bohosloví i pro misii.
K tomu byla zamena vuka: draz
byl kladen na jazykovou pípravu, na
latinu, etinu, hebrejtinu. Kontakt
s matetinou zajiovala Karafiátovi
etba Bible i dl eskch spisovatel
z knihovny diakonek. Maturoval
21. 2. 1866 a jako cizinec byl poctn pronesením abiturientského proslovu v latin. V letech 1866/67 studoval bohosloví v Berlín, ale tamní
prostedí mu bylo cizí. Pi cestách
poznával stopy zaniklch slovanskch osídlení, obdobn jako díve
Jan Kollár. To jej motivovalo ke studiu slovanskch jazyk. Po otcov
smrti pokraoval ve studiích v Bonnu,
kde nalezl rádce v osob oblíbeného
profesora Kraffta, kter ho seznámil
s reformovanm sborem v Elberfel-

du. Ve 24 letech 23. 8. 1868 poprvé
kázal ve svém roditi v Jimramov.
Svá bohoslovecká studia pak ukonil
ve Vídni, kde navázal pátelství
s profesorem Böhlem, jeho ena
byla dcerou kazatele z Elberfeldu.
Na jae 1869 vykonal bohosloveckou
zkouku. Pekvapiv pak pijal na-

oenil, a tak se Karafiát vrátil do
ech. Pijal místo kazatele v Roudnici
nad Labem, kde na objednávku londnské biblické spolenosti napsal
spis o Janu Husovi (1871), kter byl
pijat s velkm zájmem a uinil ho
známm jak v domácím, tak v západoevropském protestantském prostedí. Dostalo se mu pozvání k estimsínímu pobytu od Skotské reformované církve, které pijal; byl toti
nespokojen se svm nadízenm faráem ubertem, kter jej nutil, aby
konal misii v hospodách. Ve Skotsku
se seznamoval s prací v reformovanch sborech, uil se anglitin. Tam

Mezi námi ije znamenit mu – stejn básník
jako uenec, ale oficiální svt o nm neví.
Jan Herben:
Kniha vzpomínek, Drustevní práce, 1935, s. 144
bídku ovdovlého továrníka Langena z Kolína nad Rnem, aby se stal
vychovatelem 5 dtí. Tam se seznámil s jeho neteí Hermínou, do které
se zamiloval, ale nikdy se neodváil
vyznat lásku, navíc se obával toho, e
by jeho chlebodárce se satkem
nesouhlasil. Proto zstal celoivotn
sám. V tomto období vstoupil do londnské Kontinentální biblické spolenosti. Po vypuknutí prusko-francouzské války se továrník Langen

poznal vzácnou enu, aristokratku
Miss Johannu Buchanan of Auchentorlie, s ní navázal celoivotní pátelství. Tuto enu oznaoval jako
mateskou pítelkyni, ona mu byla
rádkyní i mecenákou. Pozdji si
dopisovali a vzájemn se kadoron
navtvovali. Miss Buchanan nazvala Karafiátovy Brouky darem od
Boha.
V ervnu 1872 odjel Karafiát ze
Skotska dom a pijal místo duchov-

ního správce na evangelickém uitelském ústavu v áslavi, kde dokonil
spis Kamarádi. Ale jeho hlavní prací
áslavskou jsou Brouci, které zaal
psát 1873 a dokonil v Jimramov
17. 9. 1874. Opt pro rozepe s nadízenmi opustil áslav. Uchlil se do
ústraní, pijav na dlouhá léta faráské
místo ve valaské Hrubé Lhot. Tam
proil v poklidu 20 let. Stal se
dobrm pastem svené obce,
náronm k sob i k písluníkm.
Byl tolerantní k jinovrcm, neodmítal pohby sebevrah.
V Hrubé Lhot Karafiát pipravil
k tisku kritické revidované vydání
Bible kralické (z r. 1613) – vylo
v r. 1878, Reformovan zpvník
(1876), Reformovan katechismus.
V r. 1876 v Praze vlastním nákladem
– anonymn – vydal Brouky. Farásk úad ve Lhot sloil v ervnu
1895, následující msíc odjel do
Prahy. Touil ít v kulturním centru
a bt prospn své církvi. V Praze
ihned zastoupil nemocného faráe
Kapara ve sboru na Královskch
Vinohradech. Jeho kázání vzbudila
velk ohlas, byla hojn navtvována, dokonce i jinovrci. Svá kázání
odmítal publikovat. Proto nkteré
promluvy stenograficky zaznamenal
K. Vilímek a vyly tiskem pod
názvem estnáctero praskch kázáDokonení na str. 4
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JAN KARAFIÁT

Broukova pozstalost, které nedosahují kvality Brouk. Karafiát ve stáí
il tie, konal domácí pobonosti ve
svém byt Na Smetance. Odmítal
vechny pocty, dokonce v r. 1918
odmítl udlení estného doktorátu.
S nadjemi pivítal vznik samostatného státu, oekával duchovní probuzení. S prosincovou unií evangelickch
církví z r. 1918 vnitn nesouhlasil.
Jak íkal: kvli cizin; dále ve spojení
spatoval vliv neduchovních sil.
Pozdji se se vznikem eskobratrské
církve evangelické smíil. V r. 1926

Pokraování ze str. 3
ní. Karafiát ji díve na Morav navázal kontakt s rodinou prof. Masaryka.
12. 7. 1896 konfirmoval Masarykovu
dceru Alici a jeho syna Jana. Karafiát
byl ekumenicky otevenm lovkem, pijímal pozvání, aby kázal
v prostedí mnoha církví v Praze. Od
r. 1896 do r. 1905 vydával asopis
Reformované listy, kde v r. 1903 otiskl lánek k historii svch Brouk.
V r. 1900 vydal soubor pohádek

RESONANCE

pijal delegaci církve, která mu blahopála k jeho osmdesátinám. Ji díve
v r. 1924 sepsal poslední vli, v ní
svj majetek i autorská práva odkázal
eskobratrské církvi evangelické. Na
pelomu r. 1928/29 onemocnl, 30. 1.
zcela ochrnul a následujícího posledního lednového dne r. 1929 zemel za
tuhé zimy stejn tak jako jeho
Brouci. Byl pohben na vinohradském hbitov. Na jeho náhrobku
meme íst prost nápis: Jan
Karafiát – reformovan fará.
Zdenk Kovalík

EKUMENA
SETKÁNÍ KESAN VE WROCAWI
Od pátku 4. ervence do nedle 6. ervence probhne v polské Wrocawi
„Setkání kesan zemí stedovchodní Evropy“ pod heslem „Svobodni
v Kristu“. Setkání kesan se osvdilo jako píleitost ke sdílení a vmn zkueností s lidmi z podobnch tradic i sociokulturního kontextu
a jako místo setkání a spoleného slavení. Poskytuje prostor k rozhovoru

V ITÁLII

Neuplynuly ani ti msíce od naeho
posledního turné v Itálii a ná husitsk pveck sbor Resonance obdrel
pozvání z Konzulátu msta Florencie
a ze Svazu obcí Ledro, aby uskutenil dva vánoní koncerty v tchto
mstech. S radostí jsme pijali a 19.
prosince veer jsme ji sedli v autobuse. Druh den ráno jsme se zastavili v Maranellu v muzeu firmy
Ferrari, kde jsme si prohlédli vozy od
nejstarích exponát a po souasnost. Odpoledne jsme dorazili do
Bologni. V sobotu jsme dorazili do
slunné Florencie. V hotelu nedaleko
kostela Santa Maria Maggiore nás
oekával pan Mgr. Krátk z eského
velvyslanectví v ím s konzulkou
msta Florencie paní Giovannou Dani Del Bianco a s Arankou Myslivcovou z eského konzulátu ve

Florencii. Pan Krátk nás provedl
historickm centrem Florencie, pak
následovala pvecká zkouka a veer
zaal vánoní koncert v kostele Santa
Maria Maggiore. Repertoár byl tvoen eskmi vánoními koledami
a vánoními písnmi od A. V. Michny
z Otradovic. Po koncert následovala
me svatá doprovázená duchovními
písnmi v naem provedení. Padre
Rufino nás srden pivítal a pedal
nám pozdravy od papee Frantika
z Vatikánu. Po mi jsme zazpívali
jet nkolik mariánskch písní. Po
návratu do hotelu nás oekávali nai
hostitelé, se ktermi jsme si popovídali pi pro nás pipraveném rautu.
Louení bylo píjemné, ale ekala
nás jet nkolikahodinová cesta do
Ledra. Zde jsme se vypravili po stopách frontové linie z 1. svtové

války. Vycházka byla velmi zajímavá. Oháli jsme se svaenm vínem
na místních trzích a po odpoinku
v hotelu jsme se autobusem vydali do
kostela sv. tpána v Bezzecce.
Kostel byl tradin pln. Pivítal nás
mlad Padre Damian pvodem
z Indonézie. Opt jsme si zazpívali
pi mi i po ní. Nae eské vánoní
písn byly odmnny velkm aplausem, na kter hned tak nezapomeneme. Po spoleném fotografování
v kostele a ped vánoním stromem
jsme se vrátili do hotelu, kde nás oekával spátelen musk pveck
sbor Coro Cima D´Oro. Spolen
jsme poveeeli vbornou polentu
a zazpívali si. 23. prosince ráno jsme
se vraceli pes Innsbruck zpt do
Prahy, plni krásnch vzpomínek na
vánoní Itálii.
Míla Pospíilová

O Karafiátovch Broucích
ve Zlín
Jan Karafiát – reformovan fará
a jeho Brouci, takov je název
a téma pednáky zlínského faráe
Zdeka Kovalíka, kterou k 85.
vroí úmrtí autora jedné z nejvznamnjích eskch knih pro dti
prosloví a obrazovmi materiály
doprovodí na pd Krajské knihovny Frantika Bartoe ve Zlín
29. ledna v 17 hodin.
kow

Lektoi: Jan Skovajsa, Tereza
Skovajsová, Petra Pellarová, Vladimíra Strieencová, Jií Ondra,
Erika Deutsch.
Cena: 1100 K/úastníka (cena
nezahrnuje oberstvení v prbhu
dílny). Max. poet úastník: 15,
min. poet úastník: 11.
Kontakt: erika@cebin.cz
• 27. 1. v 11 hodin, Klára 3847 –
Píli mnoho hvzd, kolní pedstavení, Velk sál. Skuten píbh dívky, vznné v Osvtimi,
její boj o peití a nezlomná
vle ít zaujal reiséra Stevena
Spielberga tak, e o ní nechal
natoit dokument pro americké
muzeum holocaustu uvádí Docela velké divadlo.
Titulní roli Kláry Brodyové hraje
její vnuka Lenka Laviková.
• 27. 1. v 19 hodin Klára 3847 –
Píli mnoho hvzd, Velk sál.
red

ZPRÁVY
Oznámení z Ostravy
Oznamujeme, e nedlní bohosluby v náboenské obci Ostrava
-Polanka zaínají v 8.45 hodin.
Dvodem jsou zmny v novém
jízdním ádu.
Rst
O Charlot Masarykové
v Dejvicích
Charlotta G. Masaryková k 90.
vroí - Jak se Amerianka stala
eskou vlastenkou
Pátek 31. ledna v 19 h, Komenského sál (Wuchterlova 5)
Erudovan program:
• s literárními, hudebními, vtvarnmi i fotografickmi ukázkami
a vstavkou
• duchovní úvahou na téma
Vznam eny statené
• pohotním
Pipravila PhDr. Zlata Fotová
red

Program Divadla MANA
• 25. 1. Víkendová divadelní
dílna pro dti 8-15 let, Velk sál.
Pt 90minutovch blok práce
s vlastním tlem, hlasem a pohybem skrze u nás zatím málo
známé Feldenkraisovy metody,
improvizací, herecké pohybové
a eové techniky, divadelní tvorby. Na závr workshopu autorská
tvorba ve velkém sále divadla.

PRO DTI A MLÁDE

POVOLÁNÍ UEDNÍK
V následující známé Jeíov vt chybí dvojice písmen.
Najdete je v nápovd, jsou ovem peházené.
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NÁPOVDA:

I, MN, ID, YB, OJ, ZA, TE, ÁS, E, ÍM
(eení z minulého ísla: Hle, beránek Boí, kter snímá hích svta.)
Jana Krajiíková

a k lepímu vzájemnému poznávání. Setkání kesan napluje obsahem
smysl sousedství a vede k prohlubování vztah rznch zemí ve vdomí
kesanské vzájemnosti. Pihláení je moné na webovch stránkách
Setkání kesan www.wroclaw2014.net. (Foto: Wrocawská Hala století,
gigantická unikátní betonová stavba z r. 1913, postavená u píleitosti jubilea vítzství nad Napoleonem u Lipska, v seznamu UNESCO; Wikipedia)
Podle www.e-cirkev.cz
VATEK Z APOTOLSKÉ EXHORTACE „EVANGELII GAUDIUM“ PAPEE FRANTIKA
Ne válce mezi námi
V Boím lidu a v rznch spoleenstvích je mnoho válek. Ve tvrti, na pracoviti, kolik jen válek ze árlivosti a závisti! Duchovní zesvttní vede
nkteré kesany k vyhláení války jinm kesanm, kteí se stavjí proti
sob ve snaze o uchvácení moci, prestie, rozkoe i ekonomické bezpenosti. Nkteí také pestávají ít upímnou píslunost k církvi a iví ducha
sváru. Spíe ne patit k celé církvi s její bohatou rozmanitostí, patí k té i
oné skupin, která se povauje za odlinou i speciální.
Radio Vatikán
HOICKÁ EKUMENA NOV I V ADVENTU A V POSTNÍ DOB
S Církví eskoslovenskou husitskou máme více jak 10 let trvající ekumenickou spolupráci. Navzájem se navtvujeme pi husovskch vroích zaátkem ervence a Dnech idovské kultury v záí. K tmto dvma pravidelnm
setkáním chceme pidat i dalí.
V prosinci 2013 se v naí modlitebn konala první spolená adventní bohosluba. Husitská faráka Elika Zapletalová v kázání zdraznila, e rodie
Jana Ktitele mli kad svj advent, jinak proit a pínosn. A svj advent
proila i panna Maria, kdy ekala na narození Jeíe. Také my proíváme
kad svj advent a je na kadém z nás, jak. Mohli bychom ho proít radostn, i kdy svt kolem nás asto radost nevzbuzuje. Boí zaslíbení vak platí,
jak se o tom pesvdil knz Zachariá a jeho stárnoucí ena Albta. K radosti a mírnosti nás nabádá také apotol Pavel, nebo „Pán je blízko“.
Po bohoslubách jsme jet setrvali v radostném a bratrském spoleenství
u malého oberstvení.
Dalí spolené bohosluby budou zanedlouho. V postní dob se sejdeme
u „husit“ v hoické synagoze.
Oldich Nekvinda
Kurátor sboru CE v Hoicích

Festival duchovní hudby
Pvecké sbory, pijete do Prahy!
Srden vás zveme k úasti na Festivalu duchovní hudby 2014.
Ji XV. roník festivalu se tradin uskutení v chrámu sv. Mikuláe na
Staromstském námstí v Praze, v sobotu 5. ervence od 16 hodin.
Pihláky budeme pijímat do 28. února 2014.
Vá program by neml pesáhnout deset minut. Setkáte se zde s adou dalích pveckch sbor z náboenskch obcí, získáte nové kontakty a uslyíte, co, kde a jak v naí církvi zpíváme. Festival se ji stal nedílnou souástí praského hudebního léta a tí se znanému zájmu veejnosti.
Pihláky posílejte na adresu:
Kulturní rada CSH, Wuchterlova 5, 166 26, Praha 6, nebo e-mailovou
potou: jiri.vanicek@ccsh.cz
Marketa.Hlasivcova@post.cz
tel.: 723 383 159
Se srdenm pozdravem
Markéta Hlasivcová

Tdeník Církve eskoslovenské husitské
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