Český zápas

Ročník: 94
číslo: 17
27. dubna 2014

Týdeník Církve československé husitské
ať již jako člen nebo sympatizant,
patří k té hrstce statečných, kteří se
snaží v bouři neshýbat hlavy, kteří
zastávají názor aktivního odporu
proti zlému, kteří se svým skutkem
snaží pomáhat bližnímu svému, a tak
činem vyznávají známé biblické
krédo, že samotná víra v Boha bez
skutků je mrtvá...
Neměli bychom tedy zapomínat na
naše předky. Proto má být tento
sbor věnován československým
legionářům, kteří po 300 letech od
porážky na Bílé hoře, v samostatné
armádě pod husitskými prapory,
s husitskými názvy a se zpěvem
husitské hymny znovu vítězili proti
neuvěřitelným přesilám a svým
vítězstvím dokázali, že husitství
koluje v naší krvi i po stovkách let.
Je hanbou, že jsme po roce 1989
nechali tuto tradici, již jednou
pokřivenou komunistickou ideolo-

Dobré zprávy z branDýsa
V roce 2020 uplyne 100 let od založení naší Církve československé husitské. I přes tuto dlouhou dobu je stále mnoho náboženských obcí, které
nemají svůj vlastní sbor. Jednou z nich je i náboženská obec v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi. Mnozí z nás, kteří chodí do jednotlivých
sborů s vlastní „střechou nad hlavou“, to berou jako samozřejmost
a třeba si ani neuvědomují, kolik těžkostí museli naši bratři a sestry překonat, než se jim podařilo vybudovat kostely a modlitebny.
Stavba v Brandýse nad Labem také
nevzniká lehce. Naše obec se
o stavbu pokoušela již od roku
1930. Během posledních deseti let
muselo být vypracováno postupně
pět stavebních projektů různého
architektonického výrazu a úřady
prošel až ten poslední. Jen vyřízení
stavebního povolení trvalo další
dva roky. Nejedná se o žádnou „katedrálu“, ale je to větší budova
s moderní architekturou. V interiéru vznikne modlitebna, kancelář
s příslušenstvím a v patře byt
duchovního. Základy jsou navrže-

ny na půdorysu husitského štítu,
tzv. pavézy. Tvar nám má připomínat štít husitských bojovníků i štít
víry z Písma svatého. Stavba svým
vzhledem evokuje nejen kostel, ale
i pevnost nebo rytířskou zbroj a má
symbolizovat i svou výzdobou hrdinství našich předků, kteří se
dokázali postavit zlému, nerelativizovali životní hodnoty a vybojovali
nám všem, kdo zde žijeme, svobodu a samostatnost. Má nám připomenout husitskou tradici, na které
vznikla naše československá církev, a i když se to dnes vůbec

projev Ducha ke společnému prospěchu, to slyšíme z Písma. V uplynulých letech jsme se učili pracovat
s tím, abychom si uvědomovali, že
rozdílná obdarování jednotlivých členů církve jsou velikým darem a umožňují nám Kristovou zvěstí oslovit hledající, ztrápené a bez naděje. Nemůžeme všichni oslovit všechny!
V posledních měsících jsme obnovili
soustavnou a systematickou práci
Teologického poradního sboru. Za-

Rozhovor s bratrem biskupem
Davidem Tonzarem
Vážený bratře biskupe, scházíme
se týden po Velikonocích. Církev
prožívá novou situaci duchovní
i hospodářskou... Jak se pražská
diecéze připravuje na další období?
Minulý rok se shromáždění pražské
diecéze neslo v duchu poselství 1. listu do Korintu: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí
všecko ve všech. Každému je dán
zvláštní projev Ducha ke společnému
prospěchu“ (1 K 12,4-7).
Tento text nám připomínal, že ve společenství církve, se sestrami a bratry,
kteří pracují vedle nás i v jiné obci,
vikariátu či diecézi, můžeme společně budovat Boží dům. Nejsme
stejní, každému byl dán zvláštní
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měřili jsme se na propria husitské
teologie. Sledujeme prameny husitské zbožnosti a srovnáváme je se
současnou vírou i vnějšími projevy
víry CČSH ve světě. Výsledkem by
mělo být nalezení „misijního klíče“
pro současný svět. Z dubnového setkání s vikáři vzešel podnět pro témata na vikariátní setkání duchovních
od září tohoto roku. Rádi bychom připravili referáty na připomenutí historických událostí (září 1414 – červenec 1415) a teologické myšlenky zaznamenané v Husových listech, ve
spisu O šesti bludech, O církvi,
Dcerka atd. Uvažujeme i o tom, že
bychom takovým způsobem, osvědčíli se, mohli připomínat výročí M.
Luthera 2017, J. Kalvína 2019 a 100.
výročí CČSH 2020. Společně s viká-
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nezmiňuje, právě tato husitská tradice položila i základy první Československé republiky.
Tradice „husitství“ není v organizaci nebo v členství v naší církvi.
Husitství je vnitřní přesvědčení, je
to vnitřní svoboda, spolehnutí se na
Hospodina ve chvílích, kdy se vše
zdá ztraceno, kdy se
chvěje země a vše živé
chce ze strachu utéci
někam daleko…
Husité byli naši předci
a máme je v našich genech, i když se to mnohým nelíbí. Mnozí by
z nás chtěli mít poslušné
stádo, které bude věřit,
že o sobě nemůže samotné rozhodovat. Bratři
a sestry, většina z těch,
kdo se hlásí k naší Církvi Kostel sv. Vavřince, kde jsme se doposud
československé husitské, v Brandýse scházeli k bohoslužbám

ři připravujeme analýzu dostupnosti
duchovní služby ve městech i na vesnicích. Snažíme se též připravovat
celodiecézní bohoslužby na Krakovci (5. 7.) a dále program k 600.
výročí znovu přijímání pod obojí
způsobou letos na podzim s pražským seniorátem ČCE (Betlémská
kaple 12. 10. 2014) a příští rok k 600.
výročí M. J. Husa. I letos se s vedením armády a ministrem obrany
sejdeme při připomenutí výročí
konce 1. světové války dne 11. 11.
1918 na bohoslužbách v náboženské
obci Praha 1 – Staré Město.
ŠKOLy, ŠKOLSKá zařízeNí, SOCIáLNí
pROJeKty, dětSKý dOMOV V duBeNCI. To jsou projekty, které jsou představeny na jiném místě. Objevují se
ale i nové podněty. Husův institut
například v minulém roce zahájil výuku na bílinském gymnáziu a letos
jednáme o zřízení výukových prostor
v Chebu. Od ledna tohoto roku probíhá příprava na převzetí obchodní
akademie v Ústí nad Labem, která by
jako jediná v republice poskytovala
rozšířené vzdělání v oblasti účetnictví neziskového sektoru i církví.
Literárně-historický odbor diecézní
rady dokončuje práci na mapě po
husitských památkách. Měla by
vzniknout aplikace pro chytré telefony. Připravují se QR kódy...
V současné době je vytížen náš tým
pod vedením právničky sestry KaPokračování na str. 2
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gií, zatlačit do pozadí a necháváme
ji znovu hanět.
Závěrem chce naše náboženská obec
touto cestou poděkovat všem, kteří
nás podporují, i členům pražské diecézní rady a níže jmenovaným biskupům. První kroky k výstavbě kostela byly vykonány již za bratra emeritního biskupa René Hradského,
který i dnes z vlastních prostředků
přispívá pravidelně na stavbu.
Další pokrok byl učiněn za emeritního biskupa Karla Bicana a konečně
pod vedením nynějšího pražského
biskupa Davida Tonzara bylo úspěšně vyřízeno stavební povolení a započata stavba kostela. V dnešní době,
kdy již nemáme desetitisíce aktivních
členů, je povzbuzující, že se stále
najdou sestry a bratři, kteří se nebojí,
spoléhají se na Hospodina a s vírou,
že „nemusíme být stále menší církví“ pracují s optimismem na vinici
Páně. Předem vám všem děkujeme.
Hospodin vám žehnej a buď milostiv
k nám i k našim předkům.
P. S.Také prosíme všechny sestry a bratry v Kristu o pomoc v našem díle.
Prosíme vás hlavně o modlitby, ale
pokud chcete přispět i finančně,
můžete tak učinit jakoukoliv částkou na č. ú. 43-9968430257/0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím slovo paveza a vaše jméno nebo
variabilní symbol náboženské obce.
NO v Brandýse nad Labem –
Stará Boleslav

Seznamte se s QR kódy
aneb hned…rychle…správně
Každý z nás si již zřejmě všiml
malých černobílých čtverečků, které
se objevují na plakátech a reklamách,
na obalech zboží či v časopisech.
Jedná se o QR kódy (Quick Response
code – kód rychlé reakce).
Všichni už známe čárové kódy, kterými se označuje zboží. Reprezentují
číslice, které se dají strojově přečíst,
a podle nich lze pak zboží rychle identifikovat. Něčím podobným jsou i QR
kódy, které nesou zakódovanou textovou informaci. Způsob kódování je
zde však úplně odlišný a výrazně se
liší i počtem znaků, které lze do jedné
značky zakódovat. Informace je zakódována prostřednictvím bílých a černých čtverečků, které jsou uspořádány do mřížky (matice).
Nejčastěji jsou QR kódy využívány
pro uložení internetové adresy nebo
kontaktních údajů. QR kód tak může
být do jisté míry vaší vizitkou, nebo
doplňkem článku v časopise.
Jak QR kód přečíst?
Pro čtení QR kódu se obvykle využívají „chytré“ mobilní telefony nebo
tablety vybavené fotoaparátem či
kamerou. Vlastní snímání QR kódu
probíhá pomocí speciálních aplikací
(programů). Tyto aplikace - čtečky dokáží pak pracovat s fotoaparátem
mobilního telefonu nebo tabletu. Stačí
spustit aplikaci, „vyfotit“ QR kód a ta
sama rozpozná „ukrytý“ text. Nej-
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častěji to bude internetová adresa, na
kterou vám aplikace dovolí jedním
kliknutím přejít. Celý postup je velmi
rychlý, během chvilky lze získat jeho
informaci.
Také Pražská diecéze se připravovaným projektem HusitskePamatky.cz,
který vyvrcholí v roce 2015, snaží této
technologie využít. Moderní, v Evropě se výrazně prosazující prvek multimediálních průvodců po turisticky významných místech, běžný už i u nás
(z desítek realizovaných projektů
např. Pražský hrad, Český Krumlov,
desítky českých hradů, naučné stezky,
atd.), se nabízí jako jedna z propagačních možností. Vzhledem k rozšířenému užívání chytrých mobilních zařízení se jeví Mobilní průvodce
HusitskePamatky.cz jako jeden z výhodných bodů turistické propagace
výročí 2015. Projekt představuje
realizaci multimediálního vícejazyčného průvodce po místech spjatých
s MJH a reformací.
M. Kadlec
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Dokončení rozhovoru ze str. 1
teřiny Polákové, který připravil metodiku přidělování investičních finančních prostředků pro jednotlivé
náboženské obce. Sbíráme podněty
z vikariátů a připravujeme se na 1. 1.
2016, kdy dojde k poklesu finančních prostředků na platy duchovních
v naší diecézi přibližně o 2,5 milionu
korun/rok. Nadále chceme zachovat
fungování fondového hospodářství,
kdy každá obec přispívá do společné
pokladny částkou 10 %. Díky tomu
mohly být v náboženských obcích
opraveny desítky sborů. Zachováme
též příspěvky z fondu Rozvoj určené
pro projekty s dětmi, mládeží (např.
soutěž malování ve školách, kterou
od NO v Roztokách převzaly další
náboženské obce). Nadále bude diecéze přispívat (letos již posedmé) na
automobily (2 ročně) a na počítače
(přibližně 8 ročně).
Jaká je Vaše spolupráce s ostatními diecézemi, s nově zvolenými
biskupy, s patriarchou?
Osobně mám radost z toho, že jsme
společně zahájili práci na duchovní
obnově církve. Pastorační pomůcka
Praktické pastorační rady a náměty
pro duchovní opatřená zajímavými
anekdotami Mgr. Tomáše Altmana je
svěží ukázkou prvního společného
díla. Snad se bude líbit a dokáže
i povzbudit. Zahájili jsme práci na
společných Denních modlitbách církve a chtěli bychom, aby vznikla modlitební knížka naší církve. V biskupské radě připomínkujeme připravovaný komiks o M. J. Husovi určený
pro mládež. Vyjadřujeme se k filmu M. Jan Hus a debatujeme i nad
sociálně-etickými otázkami, nad názorovými proudy v církvi. Rozhodli
jsme se také, že se budeme navzájem
navštěvovat při bohoslužbách. Tak
jsme se všichni sešli loni na Sázavě,
kam přijelo několik set návštěvníků. Letos bychom se všichni chtěli

setkat nejen tam (21. 6.), ale i ve Škodějově (14. 6.) a samozřejmě v Betlémské kapli (6. 7.). V hospodářské
komisi si sdělujeme, co každá diecéze
připravuje za projekty, a informujeme
se o platební bilanci. Mám radost
z toho, že žádná z diecézí není za sledované období v záporných číslech!
Jste ve službě biskupa již více než 6
let. Co se podařilo, co zůstává nedokončeno?
Karel Statečný vytyčil na prvním zasedání prvního sněmu heslo: Dokončit českou náboženskou reformaci.
K tomu heslu jsem často ještě při studiích dodával: „nikdy nekončící úkol
křesťanů na území českých zemí“.
Jsme na cestě k Bohu. Naše cesta
není, obrazně řečeno, opravenou dálnicí, ale cesta s výmoly, spadlými
stromy, ataky. Rozhodli jsme se pro
ni a jdeme po ní. Mám velkou radost
z počtu křtů, který se pohybuje v průměru kolem 190 ročně. Zastavili
jsme drastické úbytky členů
a v některých obcích pražské diecéze
dokonce počty „přírůstků“ a „úbytků“ zůstávají v kladných číslech.
Misie je základním úkolem křesťana.
Stále se vracím k Ježíšovu vyslání:
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“. Na tomto
poli oproti naší zakladatelské generaci až na výjimky zaostáváme. Co se
podařilo? Mám radost, že obce, které
před 20 lety byly před uzavřením,
díky dobré práci duchovních i nositelů obecného kněžství ožily. Most,
Litvínov, Roudnice, Děčín, Teplice.
To jsou jen namátkou zmíněné obce,
které byly určeny k zániku. Dnes pulsují svým životem. Mám radost ze
stavby nového kostela v Brandýse n.
L., z náboženské obce v Plaňanech,
ale mohl bych jmenovat další, a snad
mi odpustí, že tak neučiním. Jsou
však obce, které umírají. Tam musíme napnout sílu! Daří se spolupráce
s městy, se starosty, hejtmany.

z kazatelského plánu
první neděle po velikonocích
Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném
duchovním mléku. Aleluja!
1. PETRŮV 2,2
první čtení z písma: Skutky 2,14a.22-32
tužby velikonoční (I)
2. Aby Kristovo vzkříšení našimi srdci proniklo a k životu věčnému nás přivedlo, modleme se k Hospodinu.
3. Aby Kristovo vítězství v celém světě zavládlo a mír národům přineslo, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. písem:
Nebeský Otče, ve velikonočním tajemství jsi ustanovil novou smlouvu smíření.
Dej, ať všichni, kdo se znovuzrodili v obecenství těla Kristova, svým životem
zachovávají to, co vyznávají svou vírou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem,
ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení z písma: 1. Petrův 1,3-9
evangelium: Jan 20,19-31
Verše k obětování: Matouš 28,2.5.6
Verš k požehnání: Jan 20,27
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, děkujeme ti za dary chleba a kalicha, které jsi nám udělil pro
naše vykoupení a spásu. Dej, ať jsou nám zdrojem nového života! Prosíme o to
ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 146, 252, 258, 260

Připomínám loňskou cyklotour s městem Tábor, spolupráci se zesnulým
starostou města Slaný.
Tzv. Ročenka – psaný i obrazový přehled diecéze, je dobrým darem pro
sympatizanty i hledající. Sledujeme,
jak pokračuje práce hořických studentů, kteří vytvářejí sochy k výročí M. J.
Husa, a hledáme vhodná místa pro
jejich umístění. Zlepšili jsme komunikační dovednosti. Probíhá školení IT
pro každého, kdo má zájem, zdarma
v základní škole Bílá na Praze 6.
Zlepšujeme se, ale stále pokulháváme
za obecnými počítačovými znalostmi.
Podařilo se nám vstoupit do České
televize, a to nejen do Křesťanského
magazínu, ale i opakovaným vystoupením v pořadu Sváteční slovo. Co se
nedaří? Oslovit společnost, najít k ní
cestu a naučit se jí předat to, co jsme
dostali od našeho Pána. Neumíme to.
Zabýváme se často druhořadými problémy a utíká nám čas k mravní
a náboženské obnově národa.
Co byste popřál diecézi i církvi na
cestě od Velikonoc do Letnic?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zasazují za dobrý chod náboženských
obcí v radách starších i mimo ně i za
celý chod diecéze a potažmo celé církve. Přeji nám všem, abychom neochabovali, neklesali na mysli, povzbuzovali se navzájem a dokázali se radovat,
jak jsme si připomněli na loňském diecézním shromáždění:„…žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude
s vámi.“ (2. K 13,11)
Za rozhovor děkuje redakce

Děkuji
(Karel Kryl – text k písni)
Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat,
děkuji, děkuji za bolest,
jež učí mne se tázat,
děkuji, děkuji za nezdar:
ten naučí mne píli,
bych mohl, bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí,
za slzy, za slzy děkuji:
ty naučí mne citu,
k živým, jež, k živým, jež žalují
a křičí po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.
Pro touhu, pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,
děkuji za to, že utká se
láska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
beránku, děkuji,
marně jsi neumíral,
děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji...

Nad Písmem

Tak jak, Tomáši, kam jDeš?
Ten čas letí. Nedávno skončil advent,
prošli jsme postním obdobím, a navíc
nám ještě zní v uších pašijový příběh.
Dnes se mám s vámi podělit o krásný
text z evangelia Janova. Budeme číst
příběh Tomáše, muže váhavého, který
jen tak nepřijme vše, co se mu nabídne. Říkám si: „Není náhodou Tomáš
mužem, kterého sám znáš? Nebyl jsi
kdysi na stejném místě ve stejný
čas?“
Dnes jsme došli v Písmu k otevřenému hrobu, kde náš Pán není, a učedníci uslyšeli o zázračném setkání
žen. Ony přinášejí povzbudivá slova
právě ve chvíli, kdy jsou všichni
unaveni po bolestivém a násilném
ukřižování Pána Ježíše Krista. To vše
po tříleté cestě a zkušenosti s Pánem,
kdy již nemají oporu. Ano, je to tak,
už je dál nepovede. Proč tedy zanechali své rodiny, blízké a milé? Je to
tak nepochopitelné, proč odešli od
povinností za hlasem, který povolal
do služby. Ano, stalo se. Opustili dřívější způsob života, život pozemsky
krásný a také těžký, skrze který
dostat se dál není možné. Slyšeli
hlas, který je může posunout od pozemského pilíře pomíjivosti k hlasu
pilíře věčnosti. Nemohou se už
zeptat na další cestu. Jsou sami
v obavě. Vše vnímají pod náporem
emocí, které ovládají veškerý reálný
způsob myšlení. Jak je možné
zapomenout na slova povzbudivá
(„nenechám vás osiřelé“ J 14,18)?
Ale vše je možné, vždyť to víš.
Zakusil jsi to na sobě a čteš v Bibli:

„Zemřel sice na kříži v slabosti, ale
z Boží moci je živ. I my jsme s ním
slabí, ale pro vás budeme společně
s ním žít z moci Boží“ (2. K 13,4).
Podívej se na tu moc změny, kterou
ty sám nikdy nevytvoříš, moc, která
si tě vyhledá a promění k novému
životu, kdy budeš konečně žít, neboť
jsi přijal Ducha svatého. Jde o moc
z rozhodnutí. Plán je daný pro záchranu světa, neboť rozhodl: zemře,
bude pohřben a …., a co dál?
To je text pro nás. Přichází setkání
učedníků s Ježíšem za zavřenými
dveřmi, které neotevřela lidská ruka.
Přišel a udělal si čas, aby se dal
poznat a zachránil hledající, pokorné
a volající.
Jediná a slyšitelná slova naděje jsou
„Pokoj vám“ (v. 19). Jde o slovo
k utišení bouře na moři beznaděje,
hlubin světa zkázy. Nestačí jen říci,
že tu Ježíš byl. Přichází další mimořádný mistrovský krok, který člověk
nemůže z vlastních sil vykonat – to
je tajemství dotknout se Krista. Podmínka, kterou si nastavil Tomáš, je
pozemsky nerealizovatelná. Kristus
byl ukřižován, v hrobě, ale již vstal

j 20,19-31
z mrtvých. Prošel cestou záchrany
světa. Náš Pán dává nový čas, kdy
Tomáš přemýšlel nad slovem, které
slyšel o setkání. Ten čas je i pro tebe.
Druhé setkání je znovu v režii našeho Pána Ježíše Krista, který mění
pořadí poznání. Už to není jen
pohled na ruce, ale přímo dotek ruky
Tomáše do všech bolestí Krista. Nastává změna, akt zázraku Boha, totiž
tvůj vlastní podíl na ukřižování v nevíře a pochybnosti. „Nepochybuj
a věř“ (v. 27). Nastává tvůj moment
osobního vyznání „Můj Pán a můj
Bůh“ (v. 28).
Ohlédni se a zhodnoť, kam až jsi
došel? Jakou cestou jsi šel? Potkal
jsi ty správné jedince? A držíš se?
Už není důležité, zda byla cesta klikatá, ale jaká je teď. Hlavní je, že
žiješ a máš to za to, co stojí za to žít.
Já našel cestu a potkal Krista. Přesto
kolem zůstává mnoho lidí k záchraně, kteří nejsou stále rozhodnuti
a potřebují si sáhnout, právě možná
jako Tomáš. Dej jim čas.
Možná jsi nebyl jiný a potřeboval
jsi mnoho důkazů.
Vladislav Vojtěch Hána

Děkuji Bože,
že pamatuješ na celý svět a přijímáš každého,
kdo dává své srdce v plnosti,
protože ty jsi také dal to nejcennější.
Ať umíme stále děkovat a přijímat druhé
bez pozemského posuzování a nebráníme druhým
dotknout se Syna. Prosíme, dej víru v zemi České
a odpusť její nedověru. Amen.
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Církevní školy a zařízení na území Pražské diecéze

Dětský domov HUSITA, o. p. s.

Motto: „Pomoz mi,
abych to dokázal
sám.“
M. Montessori
Archa je mateřská a základní škola
malotřídního typu, do které děti
chodí rády. Je to škola, kterou si rodiče dětí hýčkají a mají zájem o to, aby
ji jejich děti mohly navštěvovat.

Pražská diecéze zřídila v roce 2006
Dětský domov Husita, o.p.s. v Dubenci u Příbrami s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou žít s rodiči.
Domov je pro 16 dětí, které zde žijí
ve dvou rodinných skupinách tak, že
sourozenci bydlí spolu. Každá rodinná skupina obývá jednu polovinu domu se samostatným vchodem, kuchyní a částí zahrady. Děti jsou vedeny
ke společné starosti o fungování jejich
„domácnosti“ tak, aby se později
dokázaly o sebe samy postarat.
V současné době starší chlapci a jedna dívka navštěvují střední školy
a učiliště. Ve studiu jsou celkem

Církevní zš a mš arCha
Rodiče dětí jsou ve škole vítáni i při
vyučování, mohou přímo s dětmi
v hodinách pracovat. Unie rodičů,
kterou rodiče žáků školy již před pár
roky založili, pomohla prostory
nabídnuté obcí škole pro rozšíření
její kapacity, pro děti zvelebit ve

svém volném čase, získat k nábytku
od zřizovatele školy nábytek na
doplnění prostor a navíc vybavit
počítačovou učebnu novými počítači. Rovněž financuje školní mikrobus, který sváží do školy děti z okolí
a také je mnohostranně využíván pro
další akce pro děti a žáky školy.
Kontakt: www.skolaarcha.org

Církevní husiTská záklaDní uměleCká škola harmonie, o. p. s.
rozvíjí v dětech jejich
přirozený
talent
hudební, taneční a literárně-dramatický a probouzí v nich radost z vlastního výkonu. Vynikající základní
umělecká škola Harmonie všechny
své příznivce, kromě každoročně
bohaté koncertní činnosti, letos opět

potěší ojedinělým uměleckým projektem pro talentované děti – nastudováním hudebně divadelního projektu – „Prastarý příběh lásky“, tentokrát i ve spolupráci se Základní školou, ve které má ZUŠ Harmonie svoje
působiště. Slavnostní premiéra bude
18. května 2014 v 18 hod. v Divadle

Metro (Praha 1, Národní 25).
Kontakt: www.zusharmonie.cz

Husitské centrum o. p. s.
Nízkoprahový klub Husita

husův insTiTuT TeologiCkýCh sTuDií, C. p. o.
zajišťuje teoretickou a praktickou teologickou přípravu pro výkon povolání
budoucích katechetů, pastoračních
asistentů a kazatelů a také postgradu-

ální kurzy pro duchovní a kazatele
naší církve. HITS nabízí vzdělání
v tříletém kurzu Teologické základy,
který je složen z okruhů: teologie
(biblická, praktická a systematická),

filozofie, psychologie, religionistika
a historická teologie. Kurz není akreditovaný. Pro uchazeče s maturitou
nabízí HITS tříletý studijní obor
Teologická a pastorační činnost.

vyšší oDborná škola husův insTiTuT TeologiCkýCh sTuDií
je první VOŠ v České
republice, která realizuje studijní program
Teologie a pastorace se
studijním oborem Teo-

logická a pastorační činnost. Forma studia je dálková, délka studia
3 roky.
Škola umožňuje získání vyššího
odborného vzdělání s udělením titu-

lu DiS. (diplomovaný specialista)
v oblasti teologie, které lze využít
v oblastech sociálních služeb, zdravotnictví, Policie ČR, Armády ČR
a v poslední době i v komerční sféře.

vysoká škola zDravoTníCTva a soCiálnej práCe
sv. alžbeTy braTislava, n.o. DeTašované praCovišTě praha
Detašované pracoviště VŠZaSP v Praze
nabízí od roku 2005 vzdělání v oboru
Sociální práce v programu Misijní
a charitativní práce, který umožňuje
v rámci multidisciplinárního dialogu
skloubit poznatky ze sociální a chari-

tativní práce s prací misijní a pastorační. Absolventi se mohou uplatnit
v široké nabídce sociálních a pastoračně-misijních služeb: v sociální
sféře, ve výchovně vzdělávacích procesech, v přípravě grantových projektů a ve výuce náboženské a etické

DC srDíČko
ne DěTem uliCe
Náboženská obec v Žebráku vybudovala a provozuje Dětské centrum
Srdíčko. Naplňuje tak projekt ,,Ne
dětem ulice“, který je určen pro sociálně znevýhodněné děti. Ideou projektu jsme vyslovili ,,ne“ partám dětí trávícím volný čas v parku nebo na ulici.
Největším problémem je zajistit sponzory a přesvědčit je o smysluplnosti
díla. Centrum nabízí dětem využití
volného času formou her, zábavných
činností a hravých aktivit se zvláštním

zaměřením na křesťanskou
mravní
výchovu a misijní
katechezi. Vlastní výchovná práce je
úspěšná a přináší radost. Pro každý
rok mají děti stanovený zábavný program v námětové hře, v níž jsou
zastoupeny formou hry výtvarné
a rukodělné aktivity, keramika, literární a hudební činnosti, sport a pohyb.
Výchovný model realizují prozatím
dva výchovní pracovníci, spolupracující s vedením centra a za podpory diecézní rady Praha.
Činnost centra je zveřejňována na

výchovy. Dosažené vzdělání vyhovuje požadavkům na odbornou způsobilost dle zákona 108/2006 Sb.
Kontakty: Studijní oddělení: Renata
Velíšková – VOŠ HITS, Bc. Tomáš
Netřeba – HITS, VŠZaSP
www.hitspraha.cz

internetových stránkách, v místním
médiu a na veřejné informační plo-še.
Za velký úspěch považujeme souhlas
rodičů s misijní katechezí. Ta je realizována prostřednictvím křesťanského
kruhu v oblasti biblických a evangelijních událostí na základě vygenerování
příběhů ze života dětí. Mezi rodiči dětí
a pracovním týmem je velmi úzká,
téměř osobní spolupráce. Také křesťanská mravní výchova je rodiči
velmi dobře akceptována. Můžeme
konstatovat, že se záměr, přes všechny
realizační problémy, daří.
www.dcsrdicko.cz

CenTrum volného Času hláska –
Diakonie a misie CČsh
V roce 2001
jsem nastoupila
jako farářka do
roudnické farnosti. Již dlouhá
léta před mým příchodem zela fara
prázdnotou a na nedělní bohoslužby se scházelo několik starších sester a bratří. Roky práce a snahy o
otevření fary veřejnosti plynuly, ale
pořád jsem měla pocit, že to není
ono. Jednoho dne mi Pán Bůh poslal
do cesty malého školáka a to mě přivedlo k nápadu otevřít na faře klubovnu pro mládež. Vymýšlela jsem projekt, sháněla dotace, až se mi v roce

2009 podařilo získat finanční podporu od roudnického klubu podnikatelů
i od evropské nadace „Mládež
v akci“, a tak finance na klubovnu
byly na světě. Ta nejdůležitější část
práce – proměna skladiště na klubovnu – ale čekala na partu nadšenců,
kteří spolu se mnou trávili prázdninové období stavebními pracemi.
Tak vzniklo Centrum Hláska – klubovna pro roudnické školáky, která
se zrodila z dobrovolnické aktivity a
její činnosti a chod na základě této
dobrovolnosti pokračuje. Provoz
financujeme a veškeré vybavení získáváme jen s pomocí dotací ne-

úspěšní. Ostatní děti chodí do základní školy, dvě holčičky do mateřské
školy. Dbáme na plnohodnotné využití jejich volného času a získání
nových zážitků a podnětů při trávení
školních prázdnin.
Díky finanční podpoře získané
z grantů a darů mohly být provedeny
stavební úpravy domova. Mnohé
jsme zajišťovali svépomocí. Od
dubna 2014 je zřízen transparentní
účet číslo 2300554565/2010, na který
může přispět každý, kdo by nám chtěl
pomoci s nákupem vozidla nutného
pro převoz dětí do Příbrami do škol
a zájmových kroužků. Děkujeme.
Kontakt: www.detskydomovhusita.cz

sTřeDisko

bo darů od rodičů dětí a dalších
dobrých lidí. Děti zde smysluplně
užívají svůj volný čas podle svých
zájmů.
Nabídka je bohatá a můžete se s ní
seznámit na našich webových stránkách. Jakmile se oteplí, využíváme
ke svým aktivitám zahradu farního
úřadu, kam za dětmi často docházejí
i jejich rodiče. Při velkých akcích
a slavnostech ani zahrada nestačí
pojmout všechny návštěvníky a pak
obsadíme i centrum města – jako při
masopustu, Velikonocích nebo při
stezce odvahy.
Lenka Selčanová
Kontakty: www.centrum-hlaska.cz

Husitské centrum o.p.s.
bylo založeno v roce
2001 iniciativou několika členů pražské diecéze se záměrem vy-tvořit
z náboženské obce nejen centrum
duchovní, ale i společenské a kulturní,
s cílem věnovat se také činnosti
v oblasti sociální. Na základě této
myšlenky vznikl nízkoprahový klub
Husita, jehož cílem je pomáhat dětem
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Prahy 3 a přilehlých lokalit. Pracuje
s rizikovou mládeží a dětmi ve věku
od 6ti do 26ti let, které jsou ohroženy
jevy jako šikana, kriminalita, vandalismus, zneužívání návykových látek,
rasismus, záškoláctví, domácí násilí,
rizikový a předčasný sex, chudoba,
zadluženost, rozpad rodiny, dlouho-

dobá nezaměstnanost nebo třeba
nedostatek motivace podílet se na
běžném společenském životě.
Pracovníci klubu se snaží děti a mladé
lidi pozitivně motivovat a ukázat jim
cestu vedoucí ke smysluplnému životu a podporují je v aktivitách, které je
rozvíjejí a jsou pro ně přirozené. Nyní
má klub přes 370 uživatelů, kterým
nabízí bezpečný prostor, poradenství,
podporu a hodnotné využití volného
času. Předchází tak rizikovému chování a zmírňuje jeho negativní dopady. Předává etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty
k druhému bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či sociální původ a učí
vztahu a ohleduplnosti ke svému
okolí.
http://npk.husita.husitskecentrum.cz/

pouť lounskýCh husiTů Do prahy
Naše náboženská obec byla už před
několika týdny potěšena zprávou
o pozvání lounské sestry farářky do
chrámu sv. Mikuláše v Praze na
jednu z bohoslužeb, které zde probíhají po celé postní období.
Sestra předsedkyně rady starších iniciovala myšlenku uspořádat zájezd
do Prahy a bratři a sestry tento nápad
vděčně přijali. Někteří se pro nemoc
nebo jiné povinnosti nemohli nakonec zúčastnit a předem toho litovali.
Nebývá totiž tak častým jevem, aby
členové naší obce putovali do hlavního města a ještě k tomu do chrámu,
který je pro naši církev významným
centrem jejího života.
V posledním březnovém pondělí
jsme tedy prožili bohoslužbu v nádherném prostředí chrámu sv. Mikuláše. Vedla ji a Božím slovem i svátostí večeře Páně sloužila lounská
farářka Helena Smolová. Čtením
Písma se podíleli členové staroměstské obce a na varhany nás doprovázel
zdejší varhaník Petr Tvrdek.
Texty Písma Iz 58,1-8a.10-12, Ř 12,
1-2, Mt 6,16-18 nám pomáhaly hledat odpovědi na naléhavé otázky,
které nám pokládá naše společnost,
a připomněly, že tím nejpodstatnějším je naše schopnost vnímat vedle
vlastních zájmů a potřeb svého bratra
či sestru, jinak řečeno, náš ohled na
bližního.
Náš neklid vzhledem k obrazu církve
ve společnosti a k vnitřnímu stavu
církve je jistě na místě. Není zároveň
důvodem k zoufalství, ale příležitostí
ke změně. Ze života jednotlivců se

skládá obraz církve. Prosba za naše
vlastní obrácení, touha po obnovení
našeho vnitřního života se jeví jako
neopominutelný krok, chceme-li předávat dobrou zprávu o spáse
v Kristu, chceme-li, aby církev byla
místem, kde lidé najdou duchovní
domov.
Povzbuzeni slovem i svátostným
pokrmem, potěšeni vřelým společenstvím náboženské obce na Starém
Městě, jsme se ze své pouti vrátili do
Loun. Už teď se těšíme na další
podobná pozvání a setkání, při nichž
si můžeme uvědomovat, že církev
není jen naše obec, ale že jsme součástí širšího společenství.
Ještě jednou moc děkujeme sestře
farářce Renatě Wesleyové za pozvání a za možnost prožít postní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše.
Helena Smolová
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z ekumeny

zprávy
Diskusní klub u Mikuláše
Další Diskusní klub mladých se
blíží! Ve středu 30. dubna v 18.30 h
se již počtvrté sejdeme. Opět v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze a opět nad aktuálním
tématem, tentokrát: (Ne)Úcta ke stáří.
Malcolm Forbes řekl: „Stáří není
důležité, dokud se vás přímo netýká.“
Souhlasíte? Nebo vnímáte stáří jako
nedílnou součást svého života, přestože jste do této životní fáze ještě
nedošli? Ageismus – problém dnešní doby?
Přijďte se zamyslet a diskutovat
nejen nad těmito otázkami. Setkání
opět obohatí zajímaví hosté: Mgr.
Jan D. Došek, farář CČSH a zdravotní bratr na Geriatrické klinice 1.
LF UK a VFN; PhDr. Václav Červenka, vedoucí CRaT - Psychiatrická léčebna Bohnice; Mgr. Alžběta
Těšitelová – asistentka odlehčovacích služeb – Hospicové občanské
sdružení Cesta domů. N. číšková

Desatero Na Zderaze
Zveme vás na výstavu o Desateru,
která probíhá v kostele sv. Václava
Na Zderaze (Praha 2, Resslova
300/6). Výstava probíhá do konce
srpna.
e. Blažková

Noc kostelů Na Zderaze
O Noci kostelů 23. května čeká
návštěvníky pražského novoměstského kostela sv. Václava Na Zderaze Oratorium Mistr Jan Hus (od 20
h), volná prohlídka kostela, výstava
„Desatero“, předčítání z Bible a Hu-

sových listů z Kostnice a duchovní
písně živé i reprodukované.
Podrobnější informace o programu
naleznete na webu ústředí církve
v rubrice Pozvánky.
red

Ekumenická bohoslužba
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země v úterý
29. dubna v 19 hodin v pražském
kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Kázáním poslouží ordinovaný presbyter RNDr. Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické, zpívat bude
pěvecký sbor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19.50 hodin následuje
beseda s doc. MUDr. Zdeňkem
Susou.
JNe

Z programu Many
30. dubna 19.30 – Jazzmani v Maně
(Velký sál divadla). Jarní koncert
Jazzového orchestru Armina Reicha.
K desátému výročí trvání jazzbandu
Armina Reicha uslyšíte písně známé
i neznámé v originálním jazzovém
red
aranžmá.

Bude vystavena
Žižkova lebka
V rámci oslav 750 let založení města
Čáslav bude ve středu 30. dubna od
9 do 16 h v Žižkově síni na radnici
vystaven originál lebky Jana Žižky
z Trocnova (+ 1424).
red

Židovské muzeum zve
Středa 30. dubna v 18 h. Zveme na
přednášku „Papež Pius XII. a Šoa“.

pro DěTi a mláDež

nevěříCí Tomáš
zkuste vepsat v textu vynechaná slova do doplňovačky, pomoci vám
může text J 20,19-31.
Prvního dne po sobotě, když byli učedníci shromážděni za zavřenými (1),
přišel Ježíš a řekl jim: „(4) vám.“ Ukázal jim své ruce a (11). Učedníci se
(7), když spatřili (6). Jeden z (2), Tomáš, jinak zvaný (8), s nimi toho dne
nebyl. Když mu to vyprávěli, řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy
po (13) a nevložím (9) prst do (10) ran, neuvěřím.“ Osmého dne potom
byli znovu všichni spolu a byl s nimi i (5). (3) opět přišel a řekl Tomášovi:
„(12) vložit prst do mých ran.“ Nyní Tomáš uvěřil.

Řešení z čísla 15: Ježíš je živ.
Jana Krajčiříková

Český zápas
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Fenomén Šoa a tehdejší postoje
Svatého stolce patří k jednomu z nejkontroverznějších období novodobých křesťansko-židovských dějin.
Stanoviska a činy tehdejšího papeže
Pia XII. jsou dodnes předmětem
vyhrocených polemik. Politice Vatikánu ve vztahu vůči Židům v období 2. světové války se bude věnovat
přednáška historika R. Vévody. red

Malování na chodníku
Den dětí a závěr školního roku oslavíme v naší Pražské diecézi společně
v sobotu 31. května. Sejdeme se před
Výstavištěm v Praze 7 – Holešovicích v 9, 30 h. Obrázky se tentokrát
vztahují k biblickému tématu
„O marnotratném synu“.
Odpolední program je nachystaný
v Galerii pro děti GUD nedaleko
našeho chrámu svatého Mikuláše.
Na uvedený program musíme zadat
objednávku, proto se prosím hlaste
na: tel.: 321 722 944, 720 668 098, email: krasava.machova@seznam.cz
Krasava Machová

Koncerty u sv. Mikuláše
• 28. 4. - 20 hodin
Od baroka k jazzu
Prague Brass Ensemble
& Aleš Bárta - varhany
• 29. 4. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart,
Corelli
J. Popelka - varhany,
V. Frank - housle
• 30. 4. - 17 hodin
Buxtehude, Verdi, Bach, Mascagni
J. Prokop - varhany,
M. Laštovka - trubka
• 30. 4. - 20 hodin
Vivaldi, Schubert, dvořák,
Consortium Pragense Orchestra
• 1. 5. - 17 hodin
Mozart, Beethoven,
Mendelssohn-Bartholdy,
Vivaldi Prague Mozart Trio
• 1. 5. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
• 2. 5. - 17 hodin
dvořák, Bach, Vivaldi,
Buxtehude
M. Šestáková - varhany,
A. Vršínská - mezzosoprán
• 2. 5. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle
• 3. 5. - 17 hodin
telemann, Bach, Marais, Händel
J. Popelka - varhany,
M. Lopuchovský - flétna
• 3. 5. - 20 hodin
Mozart, paganini, Bach, Vivaldi
Consortium Pragense Orchestra,
Y. Škvárová - mezzosoprán,
M. Laštovka - trubka
• 4. 5. - 17 hodin
Vivaldi, Händel, albinoni, pachelbel
B. Rabas - varhany,
M. Kejmar - trubka a křídlovka
• 4. 5. - 20 hodin
Mozart, paganini, Bach, Vivaldi
Consortium Pragense Orchestra,
Y. Škvárová - mezzosoprán,
M. Laštovka - trubka

37. eVROpSKé SetKáNí MLadýCH LIdí Bude V pRaze
Na přelomu letošního a příštího roku zažije české hlavní město a jeho blízké okolí nebývalý příval mladých křesťanů z různých zemí světa. V Praze se
totiž bude od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 konat 37. ročník setkání mladých,
které pořádá a zaštiťuje francouzská ekumenická komunita bratří z Taizé.
Centrem setkávání by mělo být pražské Výstaviště v Letňanech, nedílnou součástí celé akce je ale také poznávání místních farností a sborů – tedy tam, kde
budou mladí ubytováni. Již od letošního jara proto Ekumenická rada církví
prostřednictvím jednotlivých členských církví vyzývá sbory a farnosti, které
jsou v Praze a okolí, aby zvážily své zapojení a pomoc. Pro přibližně 30 tisíc
mladých lidí bude potřeba napříč církvemi najít ubytování, ideálně v křesťanských rodinách, a na farách jim na přelomu roku také zajistit dopolední program. To mohou být společné modlitby, rozhovory, cokoli, co mladým křesťanům přiblíží Českou republiku a duchovní rozměr života v ní. S přípravami
začíná ekumenický tým společně s bratřími z Taizé již nyní, protože je jasné,
že najít a přesvědčit tolik lidí o tom, aby během vánočních svátků přijali
a pohostili „poutníky“, nebude v českém prostředí snadné. Stejně tak je potřeba přesvědčit faráře, farářky, duchovní a pastorační asistenty, aby se
o Vánocích 2014 nevěnovali pouze přípravě vánočních a novoročních bohoslužeb, ale vytvořili i program pro návštěvníky ze zahraničí. Mnozí si ještě
pamatují vřelou atmosféru roku 1990, kdy se v Praze setkání mladých konalo poprvé. Pojďme se i letos pokusit zopakovat něco podobného!
www.ekumenickarada.cz
S. Silná
VeLKOpátečNí HappeNINg Na StaRéM MěStě
Chodci na pražské pěší zóně měli letos opět možnost zažít mimořádnou podívanou. Na Velký pátek 18. dubna v 15 h začal před chrámem sv. Mikuláše na
Starém Městě happening „Poslední večeře Páně“, spojený s výrobou několikametrového dřevěného kříže. Kolem 16. hodiny vyrazil směrem k Jungmannovu
náměstí průvod herců a hudebníků, kteří formou pouličního happeningu ztvárnili biblický pašijový příběh. Projekt Ukřižování v Praze vznikl před čtyřmi lety
ve spolupráci performera Jakuba Gottwalda, produkční Kristýny Hejlkové
a Nadačního fondu Bible21. Na projektu se podílí skupina Long Vehicle Cirkus
– absolventi alternativního a loutkového herectví DAMU a nonverbálního divadla HAMU. Průvod v čele s křížem vyrazil ze Staroměstského náměstí a jeho
trasa vedla Celetnou ulicí k Prašné bráně, odtud přes Příkopy a Můstek na
Jungmannovo náměstí, kde akce vyvrcholila výjevem ukřižování. Na
Jungmannově náměstí poté happening pokračoval veřejným čtením pašijových
textů. Akce se koná v rámci projektu Celonárodní čtení Bible. Cílem je připomenout si smysl velikonočních svátků a upozornit na Bibli jako společné kulturní a duchovní dědictví. Čtení Bible probíhá nejen v ulicích a na náměstích,
ale také v knihovnách, knihkupectvích, kavárnách apod. Akci pořádá Nadační
fond Bible21 ve spolupráci s řadou církví, občanských iniciativ a dalších organizací.
dle Ekumenické rady církví a webu www.ctenibible.cz

Husovské trienium – Studenti čtou Husa!
Třetí ze sedmi čtení, která jsou naplánována do r. 2015, se uskuteční ve spolupráci se studentským klubem Elíša 24. 4. v Praze na HTF UK. Studenti po celé republice mají možnost na tento den naplánovat svá čtení anebo i kdykoliv po tomto
datu. Na stránkách www.hus2015.cz bude zpřístupněn text i přednáška v audio
i písemné verzi. Třetí čtení povede em. děkan HTF UK prof. ThDr. Zdeněk Kučera,
Dr. h. c. Studenti budou v diskusi nad texty pokračovat při neformálním setkání
s občerstvením za doprovodu kapely. Studenti se mohou zapojit do následné
internetové diskuse nad tématy, která z četby vykrystalizují. Zapojte se též
a vybídněte mladé kolem sebe, aby se čtení a diskuse také zúčastnili či sami skuHana Tonzarová
pinu pro čtení zorganizovali!
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