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ediTorial
Druhá polovina tohoto roku v sobě
skrývá několik zajímavých vzpomínek.
Nemělo by to však být téma jen pro specialisty historiky, ale pobídka pro nás,
kteří chceme společně dávat hlubší
smysl našemu životu. Životu našich
rodin i té největší rodiny – církve.
Máme na co vzpomínat. Před devadesáti lety se na prvním sněmu zcela nové
církve rozhodlo, že půjdeme svobodně
za Ježíšem, bez frází, starověkých formulek a bez donucování a „mistrování“. Bylo neuvěřitelné, že během několika málo týdnů, informováni pouze
denním tiskem a rozhovory se sousedy,
se k tomuto kroku rozhodlo nečekané
množství lidí. Proti oficiálnímu mínění,
proti mocným, proti vrozenému pohodlí se vydali do neznáma.
Nová církev byla otevřená pro všechny
a mnozí jí dávali svou důvěru. Během
necelého roku dvě stě tisíc, v roce 1950
přes milion – což je 10,5 % celého národa. Církev pozměnila vnímání národa a dala mu dary, které dnes pokládáme za samozřejmé. Důstojnost
a práva ženy, princip systematické sociální práce, chráněné dílny, pečovatelskou a navštěvovatelskou službu, jednoty mládeže, ale především svobodu lidí
pro aktivní práci v církvi. Stavbou stovek modliteben a chrámů otevřela celonárodní diskusi o liturgických prostorech a moderní architektuře. Svobodnými věroučnými rozhovory vychovala
množství kvalitních teologů, z nichž
nejvýše cením dr. Trtíka, s nímž jsem se
poznal v roce 1969 na Husově fakultě.
Teprve dlouho po jeho smrti jsem se
dostával k informacím, které jeho velikost dokreslovaly; a kdyby žil v jiné
době a na jiném místě, byl by jistě světově uznávanou osobností. Škoda, že
jsem se mu to ostýchal říct za jeho života, který tak nečekaně skončil, „oblíben“ státními úředníky natolik, že
musel odejít z fakulty den po dosažení
důchodového věku. Byl prý šťasten, že
směl být nakonec ustanoven jako pomocný duchovní v Praze-Holešovicích. Z velké skupiny nových teologů
byl nejnápadnějším, protože nejnápaditějším. První mezi mnohými.
Snažme se tedy alespoň nyní pochopit,
čím jsme byli, čím jsme a čím bychom
být měli.
Vladimír Červený
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Ze živoTa církve
Slavnost v Táboře
Dvanáctý červencový den byla sobota.
A byla to sobota v pravdě naplněná. Sestra farářka Eva Červená pozvala do Tábora bratra patriarchu Tomáše Buttu
a bratra biskupa Filipa Michaela Štojdla,
aby si společně s věřícími připomněli 75
let sboru Božích bojovníků v Táboře.
S bratrem biskupem Filipem přijel také
vikář Lukáš Bujna a bratr farář Lubomír
Chmelíček. Radostnou událostí při bohoslužbách bylo udílení svátosti biřmování
dvěma děvčatům z náboženské obce Tábor a udílení prvního přijímání svátosti
večeře Páně. Je zapotřebí poděkovat především bratru patriarchovi Tomáši Buttovi za krásné kázání, ve kterém vyjádřil
propojení husitské a biblické tradice. Děkujeme též sestře farářce za poctivou celoživotní práci ve prospěch náboženské
obce, všem členům zdejší rady starších
a také manželům Matoškovým za jejich
hudební obdarování, kterým potěšili srdce
mnohých účastníků této milé akce. Ať náš
Pán požehná všem obyvatelům města Tábora i všem, kteří jako poutníci zavítají do
sboru Božích bojovníků.
Miroslav Felcman

Foto nahoře:
bohoslužba
při příležitosti
75 let
táborského
sboru
s udílením
svátosti
biřmování

Věž sboru
Božích
bojovníků
v Táboře
na fotografii
Petra Maxe

Čas prázdnin spojuje křesťany
Náš nebeský Otec nám často neočekávaně
způsobí radost. Tak se stalo i tentokrát.
Zazvonil telefon a kontaktovali nás členové sboru Českobratrské církve evangelické, že by nás rádi navštívili v rámci
putovního vodáckého tábora. Vybrali si
Křížový vrch v Mimoni, protože zhlédli
naše webové stránky a na lodích budou
projíždět pod kaplí Smíření. Je to romantické místo a zajímavé svou historií. (Těšíme se na zázemí pro vodáky, které zde
chce město Mimoň vybudovat.)
Dohodli jsme se na společné pobožnosti
a naši poutníci dorazili na lodích, stejně
jako Noe v dávných dobách našel pevninu.
V rámci ekumenické spolupráce CČSH
a ČCE jsme připravili promluvu o Pravdě
a vodě, tedy symbolech, které nás spojují
v rámci příprav na 600. výročí Mistra Jana
Husa, které nás čeká v příštím roce.
Přátelé jakoby vystoupali k nebesům
a spočinuli v kostele při společné pobožnosti. Také si vyslechli poutavou před-

nášku z historie města a následovala prohlídka kostela a jeskyně pod Křížovým
vrchem. Věříme, že se našim přátelům líbila prohlídka jeskyně s vyprávěním o požáru ve městě v roce 1806 a používání
jeskyní jako náhradního obydlí.
Také vy, milí čtenáři, až budete proplouvat
anebo osedláte vůz a budete putovat naší
zemí, rádi s vámi prožijeme chvíle duchovní a provedeme vás okolím a zajímavostmi Křížového vrchu města Mimoně.
Po společně prožitých, vzájemně obohacujících chvílích poutníci odrazili od břehu. Lodě se pomalu vzdalovaly po
proudu řeky. My, co jsme zůstali na
břehu, jsme obrátili svůj pohled zpět na
Křížový vrch a vystoupali do kaple Smíření. Jen z Boží vůle můžeme šířit radostnou zvěst a děkujeme za milost, které
se nám dostává.
Na stránkách www.husuv-sbor-novybor.cz, v sekci NO Mimoň naleznete další
fotografie.
Eliška a Martin
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Nad PíSMeM

NebojTe Se
Když si přečteme v Matoušově evangeliu i předešlé verše, poznáme, že Ježíš
uzdravoval nemocné, kázal a v posledu
sytil všechny i chlebem. Bible si je dobře
vědoma, že člověk není živ jenom chlebem, ale také ne jenom slovem. Po všem
tom dění, které Ježíš konal k slávě Boží
a lidem k dobrému životu, byl znaven.
Cítil ovšem, že je třeba dát poznat, že
toho Spasitele, kterého Izraelité čekají,
mají v jeho osobě. Že je to právě on.
Naše čtení začíná: „...přiměl učedníky,
aby nastoupili na loď a jeli na druhý
břeh. Pak propustil i všechny lidi a sám
se vydal na horu, aby v samotě se modlil – hovořil s Otcem na nebesích.“
Všichni k dobrému duchovnímu životu

MT 14,22-33
potřebujeme rodinu církve, ale pak jsou
chvíle, kdy se potřebujeme modlit sami.
Obojí nám prospívá. Každý den ráno
i večer bychom měli začínat i končit poděkováním a prosbou o požehnání Boha
Otce. Měli bychom se denně zeptat - co
je dnes náš úkol v životě – v práci, abychom si směli činit nárok, že žijeme
k Božímu obrazu, že čas nám daný nepromarňujeme.
Ježíš se po svém rozjímání vydal za
učedníky, kteří byli daleko od břehu, ale
jejich cesta byla namáhavá, vál proti nim
vítr a vlny se vršily. Byli plni obav – a tu
se zjeví postava, která kráčí k nim. Strachem křičeli do chvíle, než se jim dal
Ježíš poznat a povzbudil je slovy:

Z kazatelského plánu

devátá neděle po svatém duchu
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
ŽALM 85,8.1

První čtení z Písma: 1. Královská 19,9a.11-16.19
Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):
2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě
Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.
3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím
přijatá, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku, Hospodine, prosíme tě o jasnou mysl k přemýšlení a pevnou vůli ke konání
toho, co je správné, abychom žili podle tvých přikázání! Osviť nás, Bože, svým svatým
Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: Římanům 10,8-15
Evangelium: Matouš 14,22-33
Verše k obětování: Žalm 31,15-16
Verše k požehnání: Jonáš 2,6.7b
Modlitba k požehnání:
Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, žes nás při večeři Páně obdaroval nebeskou
manou. Dej, ať v síle tohoto pokrmu prospíváme a rosteme k věčnému vykoupení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 11, 64, 83, 133, 143, 148, 177, 283, 289, 291
č. 32 • 10. 8. 2014

„Vzchopte se, nebojte se!“
Kolik strachů zažívají lidé z nemoci,
z budoucnosti, o děti atd., atd. I křesťané, kteří Bohu důvěřují. Kolikrát je
třeba prosit: „Bože, dej mi sílu vše zdolat k dobrému a vydržet.“ A kolikrát
jsme svědky, že Bůh dává sílu a i nám
připomíná s láskou: Nebojte se. Ježíš
kráčí k učedníkům po vodě. Petr, který
chtěl být co nejdříve se svým Pánem,
prosí, aby mu poručil, aby mohl také
kráčet po vodě. Je mu to umožněno, ale
jeho víra nebyla vytrvalá, začal se topit.
Proto volá: „Pomoc!“ Ježíš ho vytáhl
a postavil na vlastní nohy, ale připomenul, v čem byla potíž – jeho slabá víra.
I to se děje – v životě na každého přicházejí zkoušky. S Boží pomoci jsou námi
zvládány, ale tam, kde naše víra kolísá,
kdy se vytrácí – tam nemůže nikdo očekávat ani sílu, která přichází shůry. To se
děje jedincům, náboženským obcím, církvím – záchrana ze strachu je jedině pracovat poctivě podle Božích pravidel
a důvěřovat, že i náš kříž se změní ve
vzkříšení. To se děje tam, kde je opravdová víra, láska i naděje. Učedníci po
všem tom dění vyznali: „Jistě jsi Boží
Syn.“
I my vyznáváme svoji víru, ale stejně
jako učedníci, kteří ještě mnohokráte
Boha i sebe sama zklamali, klameme
i my. Proto nezbývá než znovu a znovu
prosit o sílu k dobrému životu. Kdosi
řekl: „V životě nemůžeme dělat velké
věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Bůh nám v tom požehnej.
Amen.
Jaroslava Švábová

Bože,
ty znáš naše životy,
naše radosti i starosti.
ty znáš i naše třinácté
- uzamčené komnaty.
Proto se stávají situace,
ve kterých klameme.
Máme strach.
Prosím, dej nám sílu vše zdolávat
a vždy se jen tebe ptát, co máme
konat. Dej, abys ty, Bože,
byl nám jediným Pánem.
Amen.
Český zápas 3
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k PříPravě 6. ZaSedáNí viii. SNěMu
V pohledu na dosavadní průběh VIII. sněmu Církve československé husitské
můžeme nahlížet celý proces sněmovní práce a diskuse ve třech fázích.

P

rvní fázi tvořilo období od zahájení
8. ledna 2000 až do 2. zasedání 8.- 9. září 2001. V této počáteční fázi byly přijaty
sněmovní dokumenty, které mají především proklamativní povahu - „Poselství“,
„Rezoluce“, „Odkaz minulosti pro dnešek
- Církev československá husitská k proměně času“ a „Pastorální povzbuzení“.
V následující fázi, do níž patřilo zejména
3. zasedání 19. října 2002, se staly předmětem jednání a sněmovní práce řády
naší církve. Je to především Ústava, ale
současně Organizační řád, Řád duchovenské služby a Hospodářský řád, které byly
v návaznosti na Ústavu přijaty v roce
2004. Ve třetí fázi, která má završovat
práci VIII. sněmu, se staly předmětem
jednání texty věroučné, ekumenické, liturgické a pastorální.
VIII. sněm CČSH se tak dostává do své
závěrečné fáze. V předcházejících letech
od roku 2008 nebylo svoláno zasedání
řádného sněmu z důvodu, že nebyly ještě
dotvořeny všechny předlohy a vzhledem
k tomu, že probíhalo jednání mezi státem
a církvemi od roku 2007 do přijetí zákona
č. 428/2012 Sb., platného od 1. 1. 2013,
a podpisu smlouvy o vypořádání mezi
Českou republikou a Církví českosloven-

skou husitskou dne 22. 2. 2013. Po celou
dobu nebylo zřejmé, jak jednání dopadne
a jestli nebude nutné svolat sněm, aby se
jako nejvyšší orgán vyjádřil k zásadním
otázkám týkajícím se hospodářského zabezpečení. K principům zákona se vyslovil v usnesení VIII. sněm v roce 2008 na
5. zasedání a přesunul kompetence na církevní zastupitelstvo. Právní rada dne
26. 1. 2013 rozhodla, že k podpisu smlouvy o vypořádání se státem – Českou republikou, je platné usnesení 5. zasedání
sněmu a že v této záležitosti spočívá rozhodnutí na církevním zastupitelstvu. Tím
nemusel být z tohoto důvodu řádný sněm
svolán a na rok 2013 připadlo konání
zvláštního sněmu k volbě patriarchy, což
nebylo vhodné spojit s projednáváním
předloh v rámci řádného sněmu.
Nyní nastal čas, aby byly sněmu předloženy zpracované návrhy a sněm mohl být
svolán a ukončen. Vznikl dostatečně
dlouhý prostor na přípravu předloh a opakovanou celocírkevní diskusi k nim.
Jedná se o tyto konkrétní návrhy: věroučné - „Stručný komentář k Základům
víry“ a „Služby v církvi“, ekumenický „CČSH ve vztahu k ekumeně“, liturgické
– Agenda II. část (Pohřební obřady) a III.
část (Pověřovací a další obřady), pasto-

rální - „Pastorální pravidla ke svátostem“
a „Kárný řád“. Dokument „Slovo k sociální etice“ nebyl předsednictvem doporučen a měl by být využit v jiné formě než
jako sněmovní dokument. Předsedové
jednotlivých výborů předali své návrhy
a předložili důvodové zprávy. Předsednictvo sněmu, které se konalo dne 2. 7. 2014,
schválilo předložení těchto sedmi předloh
a jejich zařazení do programu podzimního 6. zasedání svolaného na 17. – 18.
října 2014. Termín generální synody duchovních, která bude sněmu předcházet,
je 17. říjen 2014.
Je symbolické, že na letošní rok připadá
90. výročí 1. sněmu CČS(H) v roce 1924
a 100. výročí narození význačného teologa prof. Zdeňka Trtíka. Součástí sněmu
bude i připomenutí těchto výročí a uspořádání výstavy Mgr. Martinem Jindrou
k některým osobnostem CČSH, učitelům
fakulty, duchovním i laikům. Předpokládá
se příprava sněmovní rezoluce, která by
měla zohledňovat Husovo 600. jubileum.
Informace o sněmu a aktuální znění předloh je na stránkách naší církve:
http://www.ccsh.cz/snem.php. Sněmovní
centrum zajišťují sestry Mgr. Jana Krajčiříková a Mgr. Marie Trtíková. Mailová
adresa je snem@ccsh.cz.
Tomáš Butta,
patriarcha

jak začínala naše sněmování

v

době první republiky byla náboženská otázka velmi živá. Konec velké
války, které se později z nutnosti začalo
říkat 1. světová, očekávaly národy v Čechách a na Moravě s přesvědčením, že
musí dojít k rozluce státu a církve. Mladší
katoličtí duchovní se snažili připravit podmínky pro reformu církve do podoby,
která by byla současnému rozbolavěnému
obyvatelstvu blízká. Hovořili o reformě
církve, ale mocní tomu bránili. Posměšně
se říkalo, že „nová“ církev vzniká na
schůzích a po hospodách. Kde se ale lidé
měli scházet, když jiné prostory k dispozici nebyly? V době války mohly diskuze
probíhat, byť omezeně, na stránkách
novin a časopisů, často jen pod pseudonymy. Počátkem roku 1919 začaly sjezdy
Jednoty katolických duchovních, na nichž
se začaly hledat minimální požadavky na
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změnu podoby církve – formou onoho pověstného dotazníku, který anonymně zmapoval a analyzoval skutečný stav. Na jeho
základě vznikly návrhy vyjádřené spiskem „Obnova církve katolické v Československé republice“. I takto minimalizované návrhy však byly mávnutím ruky
papeže odmítnuty a navrhovatelé trestáni.
Stálý odpor obyvatel proti církvi vzrůstal
a tak nejradikálnější skupina „Ohnisko“
se rozhodla ke „zkoušce bojem“. Dodnes
nevíme přesně, kolik česky sloužených
mší vlastně bylo odslouženo z rozeslaných čtyř tisíc výtisků „Českého misálu“.
Ohlas však byl okamžitý. Zrodila se jiskra, která měla být požárem. Konečné jednání odvážnějších kněží 8. ledna 1920
a jejich hlasování znamenalo obrovský
krok do neznáma. Odcházeli do naprosté
nejistoty, třebaže většinou své farnosti
znali, včetně svých farníků.

Vizí Farského a ostatních bylo vytvořit
svaz moderních katolických církví z každého národa, bez otrockého spoutávání
středověkými formulacemi. Proto byli nazváni neznabohy a nevěrci. Tito lidé, kteří
č. 32 • 10. 8. 2014
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První zasedání i. řádného sněmu cČSH 1924

ve dvou předních dobových českých periodikách
Z četby českých církevních i necírkevních periodik let 1920-1924 může čtenář nabýt
dojmu, že k počátkům CČSH patří žurnalistika naplněná spíše střety a sváry, než texty
vznikajícími v uvážlivém odstupu. Hlubší studium dobových periodik však přináší poznání, že o prvních letech mladé CČSH vznikala uvnitř i vně této církve řada novinářských textů, jež dokázaly mnohé hodnotit s velkou vyvážeností. Tento krátký příspěvek
chce upozornit na několik takových textů, spjatých s prvním zasedáním I. řádného
sněmu CČSH 1924.

v

Karel Statečný. Jednání sněmu probíhala
v plenárním zasedání a ve výborech (naukovém, právním, hospodářském, výchovném a sociálním). O obou dnech

neděli 10. srpna 1924 došlo během
olomouckého setkání více než tří
stovek stoupenců biskupa Gorazda Pavlíka k vyslovení rozhodnutí realizovat rozchod jejich křídla s CČSH a vytvořit
novou ortodoxní církev. Orientujícím
rámcem tohoto setkání se pro českou veřejnost stala 2. část rozsáhlého článku
biskupa Gorazda Pavlíka Ke sporu o jurisdikci pravoslavné církve u nás, uveřejněného v týž den ve vzdělávací příloze
společensky vlivných Národních listů (č.
220/ 1924, str. 9). Jeho první část vyšla
o dva týdny dříve v témže periodiku (č.
206/ 1924, str. 10).
Toto olomoucké setkání otevřelo před vedením CČSH možnost, svolat první zasedání I. řádného sněmu CČSH, jež se pak
odehrálo v pátek 29. a sobotu 30. srpna
1924 v Národním domě v Praze Smíchově. Sněmu předsedal patriarcha ThDr.
Karel Farský. Podstatnou roli zde vedle
patriarchy sehrál systematický teolog

sněmovních zasedání podávala bohaté informace řada nejvýznamnějších českých
periodik. Mezi nimi na předním místě Národní politika a Národní listy. Jejich svědectví je dokladem seriosní žurnalistické
odezvy na zájem, který o sněm projevovala značná část české veřejnosti.
Národní politika, vlivný český deník vycházející od roku 1883 a mezi válkami

vše věnovali tomu, aby křesťanská víra ve
chvíli historických zkoušek a zklamání
znovu zazářila ježíšovskou mocí.
První pracovní sjezd církve, jak jej nazvali, se konal 9. a 10. června 1920. Projednaly se zde zásadní pohledy do
budoucnosti, mluvilo se o otázkách věroučných, organizačních i aktuální nabídce pravoslavných, zastoupených JUDr.
Červinkou za církev srbskou. Dr. Farský
přednáší svůj návrh na podobu sjednocování zásadních myšlenek a směrnic.
Kromě už dlouho fungujícího Ústředního
výboru jsou potvrzeny výbory liturgický,
organizační, tiskový. Projednávají se
praktické otázky právnické, discipliny
i charitativní. Nabádá se k zakládání
spolků žen (k této problematice byl článek
v ČZ 19/2014). Projednává se i otázka
propagační a hovoří se i o odborné vědecko-teologické revui společně s církví
evangelickou.
V úterý 14. září 1920 je Církev českoslo-

venská uznána státem jako rovnoprávná.
Tedy zatím slovně, finanční efekt to nemá
téměř žádný. Ale od této chvíle se už nedá
problematizovat platnost sňatků a vedení
matrik. Nakladatelství „Blahoslav“ se utěšeně rozrůstá vydáváním úpisů všem členům církve. Tak vzniká fond, který pomáhá
tištěným slovem informovat dosud neznalé.
Těch několik málo desítek odvážných kněží
musí zvládat ohromné množství přání
o přednášky, bohoslužby a informace.
Co je však podstatné, lidé si sami zakládají
rady starších, zřizují prostory pro duchovní
život a připravují podmínky pro své kněze.
Stát tlačí na vypracování přesných formulací církevní ústavy. Stále znovu se jednotlivá slovíčka upřesňují a lidé zatím
dávají dohromady peníze, aby nové obce
mohly vůbec přežít a fungovat. Vždyť základní podmínkou schválení náboženské
obce je nutnost bohoslužebných prostor
a finanční zajištění pro duchovního.
K prvému výročí vyhlášení nové církve se
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Budova Národního domu na Smíchově

blízký ČsND (Československé národně
demokratické straně), upozornila již ve
svém ranním vydání z 29. srpna, že CČSH
zahajuje „dnes svůj sněm v Nár. domě
smíchovském.“(č. 239/ 1924, str. 2). Další
den byl na stránkách tohoto periodika věnován prvnímu dni sněmovních jednání
rozsáhlý článek První sněm církve československé (č. 240/ 1924, str. 4). Ten podrobně referoval o podstatných událostech
jednání i o osobnostech, jež na nich nesly
podíl. Podtrhl význam dr. K. Farského pro
zdárný průběh jednání. Druhý, téma
shrnující článek vyšel až v nedělním vydání periodika pod titulkem Zakončení
sněmu církve československé (č. 241/
1924, s. 4).
Národní listy, liberálně orientovaný český
deník vycházející od roku 1861, věnoval
sněmu CČSH pozornost ve dvou večerních vydáních. 29. srpna to bylo v článku
První církevní sněm církve československé (č. 239/ 1924, s. 1), 30. srpna v téma
shrnujícím příspěvku První církevní sněm
církve československé. Druhá plenární
schůze (č. 240/ 1924, s. 1). Pro zde představené články obou periodik je typickou
věcnost v hodnocení zachyceného dění,
i jasnost výkladu.
Sněmu CČSH věnovala pozornost i další
významná česká periodika. Všechny tyto
svědecké hlasy pomáhaly v české společnosti zvýšit informovanost o důležité události z dějin mladé církve, jež vznikla
8. ledna 1920.
J. Hrdlička

schází „Valný sjezd CČS“. Není to ještě
sněm, ale konstatuje se, že je zde přímo
zastoupeno 109 obcí se 193 665 členy.
Probírá se „Statut církve československé“
větu po větě a dodržuje se princip, že duchovní nemají mít v žádném případě početní převahu – jde přece o církev
demokratickou. V řadě pečlivě připravených referátů se rýsuje podoba nové církve. V příštích měsících a letech projde
ještě řada změn postojů, zejména v problémech tzv. „pravoslavné krize“ a „boje
o kostely“…
Církev došla ke svému skutečnému
„Prvnímu řádnému sněmu“ ve dnech 29.
a 30. srpna 1924. Zde si dává již mnohem
jasnější pravidla a hranice. Vždyť přímo
náboženskými obcemi byl zvolen na speciálních shromážděních patriarchou
dr. Farský a tím bylo schváleno i jeho usilování…
Vladimír Červený
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Pohled na církve vzešlé z jednoho kmene trochu jinak
O ideovou orientaci zápasící CČS(H) se v letech 1922–1924 stále výrazněji štěpila
na liberální svobodně křesťanský proud a zastánce pravoslavného směru, přičemž
důležitým mezníkem pro další směřování naší církve se stalo zasedání I. řádného
sněmu konané v Národním domě na Smíchově v srpnu 1924. V létě téhož roku biskup
Gorazd se svými stoupenci CČS(H) opustil. Po pěti letech se mu podařilo vybudovat
Českou pravoslavnou eparchii sídlící v Praze a působící pod srbskou jurisdikcí.

S

ílící snahy o „sjednocení národa“ v politické i kulturní oblasti druhé republiky, příznačně deklarované ve vládním
prohlášení z prosince 1938: Nebyl by sjednocen národ, kdybychom zjednodušili jen
politické stranictví. Nebyl by sjednocen,
kdyby se národní energií plýtvalo ve zbytečně velkém počtu různých a vzájemně se
potírajících organizací a spolků, a obavy
o budoucnost církve a její právo svobodně
hlásat evangelium, vedly již na konci října
1938 představitele pravoslavné církve
k rozhodnutí iniciovat jednání s Církví československou (husitskou) o případné spolupráci či dokonce možnosti sjednocení.
Popud k jednání vzešel od delegáta Svatého synodu Srbské pravoslavné církve
a inspektora jugoslávských hrobů v Praze
protojereje Milivoje Cvrčanina. Dne 31.
října 1938 se v jeho hornopočernické vile
(dnes zde sídlí naše modlitebna) sešel biskup Gorazd s představiteli CČS(H) – patriarchou dr. Gustavem A. Procházkou,
prof. Aloisem Spisarem a dr. Františkem
Kovářem, aby zvážili Cvrčaninovu výzvu
k opětovné spolupráci obou církví, které
vzešly z jednoho kmene. Vladyka Gorazd
dal za tímto účelem otci Vladimíru Petřkovi k prostudování několik převážně Kovářových spisů, aby k nim vypracoval
posudek.
Možnost vytvoření jednotné slovanské
fronty a zaštítění CČS(H) Srbskou pravoslavnou církví, jak navrhoval Milivoj
Cvrčanin, však ztroskotalo na věroučných
rozdílech obou církví. Že bychom unii z důvodů vnitřně duchovních, i zevně vlasteneckých a politických, s radostí uvítali, není
pochybností. Obávám se však, že tak jako
církev pravoslavná nesleví ze svých podmínek, tak Církev československá po svém vývoji nebude moci na tyto podmínky
přistoupit. To ovšem ničeho nemění na tom,
že jsme v těžkých chvílích, vědomi si své odpovědnosti, pokusili se najít jako Slované
a křesťané cestu k svému sblížení, napsal
8. listopadu 1938 patriarcha G. A. Procházka biskupu Gorazdovi. Obě církve se
tak přihlásily k vzájemné spolupráci, ale
bez vytvoření jakékoli společné platformy.
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Že se v tomto období v prostředí nekatolických církví nejednalo o ojedinělý pokus,
nám dokládají zápisy ze schůzí Pražské
diecézní rady CČS(H), během kterých
dr. František Kovář přišel s návrhem na vytvoření Rady nekatolických církví. Jednání
se však i vinou objektivních příčin (čekalo
se například na zvolení nového synodního
seniora Českobratrské církve evangelické)
vlekla a nakonec vyzněla do ztracena. Rovněž k představitelům České pravoslavné
eparchie již od poloviny roku 1938 doléhaly informace o zájmu některých starokatolíků přičlenit se k pravoslaví. Vladyka
Gorazd těmto kontaktům připisoval značný
význam a požádal všechny duchovní o přímluvné modlitby, aby byla jednání zdárně
vedena a doprovázena Božím požehnáním.
Nová vlna spolupráce mezi oběma církvemi bezprostředně souvisela s úspěšnou
realizací atentátu na Reinharda Heydricha,
po jehož smrti byla pravoslavná církev rozpuštěna. Nařízením zastupujícího říšského
protektora Kurta Daluega uveřejněným 27.
září 1942 nesměla od tohoto data Česká
pravoslavná eparchie vyvíjet žádnou další
činnost bohoslužebnou, svátostnou ani administrativní. Pro její nadřízené úřady byl
současně vydán zákaz, aby se zdržely jakékoli činnosti ve prospěch rozpuštěné církve. Duchovním i eparchiálnímu úřednictvu byl od října 1942 pozastaven plat,
církvi byly zabaveny matriční knihy, které
převzal Zemský archiv v Praze. Věřící nesměli udávat pravoslavné vyznání ve svých
úředních dokladech. Po násilném ukončení
činnosti pravoslavné církve v Protektorátu
Čechy a Morava byly navíc zemské úřady
pověřeny, aby informovaly vedení všech
státem uznaných církví o této skutečnosti
a zároveň je upozornily na možnost hromadných přestupů pravoslavných věřících
do těchto církví. Obavy ministerstva nebyly liché, neboť část pravoslavných věřících toužila nadále praktikovat svoji víru
a účastnit se bohoslužeb. Zároveň byla postavena před palčivý problém, jak postupovat v případě svatých tajin (svátostí)
a dalších obřadů, zejména při pohřbech.
O přístupu a pomoci našich duchovních

v tomto období se nám dochovalo několik
pramenů. Byli to právě faráři naší církve,
kteří se na řadě míst, kde do rozpuštění působila i pravoslavná církevní správa, snažili
v rámci svých možností poskytovat veškerou pastýřskou péči pravoslavným věřícím
bez uplatnění nároku na jejich přestup do
CČS(H). V Archivu Olomoucko-brněnské
eparchie pravoslavné církve v českých zemích byl ještě na počátku sedmdesátých let
uložen dokumentační materiál o provádění
církevních obřadů pravoslavným věřícím
duchovními naší církve v Chudobíně, Olomouci-Hodolanech, Praze I na Starém
Městě, Brně či v Třebíči. Víme, že i přes
zákaz protektorátních úřadů opakovaně
konal například olomoucký farář CČS(H)
Augustin Jüngling pohřební rozloučení příslušníkům pravoslavné církve po jejím rozpuštění. Obdobně máme doloženo, jak
třebíčský československý farář vykonal zádušní mši za umučeného pokladníka pravoslavné církevní obce Jana Novotného.
Nejvýraznější stopu bratrské spolupráce
a pomoci však zanechal chudobínský bratr
farář Alois Volkman. Opuštěných pravoslavných věřících se ujala místní náboženská obec církve čsl., a její farář Alois
Volkman obětavě a nezištně posloužil každému, kým byl k službě požádán. Pravoslavní tuto bratrskou službu vděčně
přijímali. Velmi těžce však nesli, že někteří
občané katolického vyznání projevovali
nad utrpením pravoslavných svoji radost,
píše se v chudobínské obecní kronice. Ze
vzpomínek pamětníků vyplývá, že bratr
farář Volkman pomáhal pravoslavným rodinám i v okolních obcích, když například
zajížděl konat pohřební rozloučení až do
Vilémova. Však mu také za ochotu, se kterou se v nepřítomnosti otce Hoffmanna staral o pravoslavné věřící, přišla hned 13.
května 1945 poděkovat deputace pravoslavných funkcionářů v čele s navrátivším
se knězem. Alois Volkman při té příležitosti
zapůjčil obnovující se pravoslavné církevní
obci skleněný kalich a svíce, aby mohla být
v neděli 20. května 1945 v pravoslavném
chrámu sloužena bohoslužba.
Za tuto bratrskou pomoc, která nebyla bez
rizika, poděkoval v únoru 1947 při příležitosti slavnostního uvedení do biskupské
služby tajemník eparchiální rady Antonín
Jiří Novák čerstvě ordinovanému olomouckému biskupovi dr. Bohumíru Cigánkovi. Za žité a živé bratrství děkujeme
i dnes.
Martin Jindra
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1. Lazar, 2. Lot, 3. Lydie, 4. Lában, 5. Lea, 6. Lévi, 7. Lukáš, 8. Lazar

Řešení ze str. 3:

1. culík, 2. kameny navíc, 3. prázdná lopatička, 4. chybějící tyčka, 5. list pampelišky

Řešení ze str. 1:

7470 7PR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3
V3C1! PU50B1V3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D, N4
70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z
PR3MY5L3N1. BUD N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3
M0H0U PR3C157. PR051M P05L1 70 D4L3, P0KUD 70 UM15
PR3C157.

(Staženo z internetu)

Kdo to přečte?

entokrát pro vás tip na knížku
poslala sestra Alena
Naimanová, které velice děkujeme:
Knížka britské autorky a výtvarnice
Cathy Cassidy „Hledá se Dizzy“ je
první knížkou této autorky. Vede své
čtenáře do zajímavého prostředí –
k hippies, ke „květinovým dětem“,
k jejich způsobu života, který se od
toho našeho – spořádaného – dost
liší. Dizzyina maminka se jmenuje
Storm (Bouře) a je to uragán v lidské
kůži. Vezme Dizzy na prázdniny a od
té chvíle nabere její život nepředvídaný směr. Kam se Dizzy dostane?
Najde ji ještě její tatínek, který ji od
jejích čtyř roků vychovával sám? Do-

PRO

poručuji nejen děvčatům – kluci
v knížce prožívají také velice zajímavé příhody.
A jakou dobrou knížku jste
v poslední době přečetli vy? Napište
AN
nám o ní!

ČASOPIS

Co rádi čtete?

KŘESŤANSKÝ

ČASOPIS
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Jistě si, děti, rády hrajete na písku – ať už na pláži
nebo na hřišti. Pět rozdílů, které najdete
mezi oběma obrázky, si můžete zkontrolovat na str. 8

Hledejte 5 rozdílů

Amen.

DĚTI

Miroslav Matouš

Když je nebe za večera tmavé,
zjevují se stíny poletavé.
Kmitají se rychle, létnou tiše,
i když vůbec nejsou z ptačí říše.
(rýpoten)

Přímo k nebi roste v letním čase,
ohnivému sloupku podobá se.
Pod nebesy v kráse nevídané
mnoha květy do zlatova plane.
(anzivid)

Nejdřív ze všech vítaly ty snítky
jitřní slunce růžovými kvítky.
Malé míčky se z nich narodily,
jako by to děti slunce byly.
(akňurem)

Hádanky ze zahrádky IV.

Pane, prosím tě za všechny děti,
aby byly zdravé a šťastné,
aby si mohly bezstarostně hrát a učit se,
obklopeni láskou svých nejbližších.

Modlitba

C E S T A

KŘESŤANSKÝ

KŘESŤANSKÝ

ČASOPIS

PRO

DĚTI

Z knihy Rabindranátha Thákura Dorůstající
měsíc přeložili L. Čmerda a J. a Z. Svobodovi

Když bouřné mraky duní na obloze
a červnové lijáky bičují zemi, vlhký východní vítr rázuje vřesem, aby si zapískal
na dudy v bambusoví. tu náhle vyráží ven
houf květin – a nikdo neví odkud – a tancuje v trávě divoké kolo.
mami, já si
doopravdy myslím,
že květiny mají pod
zemí školu. Při
vyučování jsou
dveře zavřené,
a chtějí-li si hrát
před zazvoněním,
postaví je pan učitel na hanbu. Když
začnou lijáky, mají
prázdniny.
V lese chřestí větve
a listí šustí v divokém větru, hromové oblaky
ohlašují tleskotem obřích dlaní – a květiny
jako děcka vyrážejí ven v růžových, žlutých
a bílých šatech.
Víš, mami, že bydlí na nebi mezi hvězdami?
Viděla jsi už, jak touží se tam dostat? Nevíš,
proč tam spěchají?
Já už to vím, ke komu vztahují ruce. mají
tam svou mámu jako já mám tebe.

Škola květin

nahlédnout do srdce věcí.
A až můj hlas ztichne ve smrti, má píseň
bude znít ve tvém žijícím srdci.

Dorůstající měsíc
Papírové člunky
Den za dnem pouštím papírové člunky
jeden za druhým po dravém proudu. Píši na
ně velkými, černými písmeny své jméno
a jméno vesnice, kde bydlím. Doufám, že je
někdo v nějaké cizí zemi vyloví a doví se
něco o mně.
Nakládám na malé člunky květiny z naší
zahrádky a doufám, že tyto květy úsvitu doplují v noci bezpečně k pevnině.
Pouštím papírové člunky, vzhlížím k obloze
a vidím malé
mráčky rozvinující
bílé vzduté
plachty. Nevím,
kdo si také tak
hraje na obloze
a pouští loďky
o závod s mými
člunky.
Když přijde noc,
zabořím tvář do
dlaní a zdá se mi
o tom, že mé papírové člunky plují
dál a dál pod půlnočními hvězdami.
Plují s nimi víly spánku a vezou nůše plné
snů.

Má píseň
má píseň tě obejme svým nápěvem, mé
dítě, jako milované ruce. má píseň se
dotkne tvého čela jako polibek požehnání.
Až budeš osamělé, usedne vedle tebe, zašeptá ti do ucha a ochrání tě uprostřed zástupu lidí.
má píseň bude křídly pro tvé sny a přenese
tvé srdce do neznámé krajiny. Bude ti
věrnou hvězdou nad hlavou, když noc se
rozklene nad tvou cestou. Bude dlít
v zorničkách tvých očí a dá ti možnost
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Soutěž o tři knihy
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KVAS
mANA
moDLA
mor
moře
moJžíš
otroCtVí
PeSACH
Poušť
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PutoVáNí
ráNy
řeKA
SCHráNA
teLe
trPět
VoDA
VřeDy
VyVeDeNí

entokrát se téma naší soutěže vztahuje k putování izraelců z egypta. Přejeme
vám všem, aby všechny vaše prázdninové cesty skončily zdárně a bez nehod
bezpečným návratem domů!
Své řešení nám pošlete poštou nebo e-mailem na adresu jana.krajcirikova@ccsh.cz
nejpozději do poloviny září. A můžete posílat ještě i řešení z červnové a červencové
Cesty – zřejmě kvůli vašemu putování nám ještě žádné odpovědi nedorazily!

BeráNeK
DeSAtero
DeSKy
egyPt
fArAoN
HADi
izrAeLCi
KošíK
KreV
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entokrát děkujeme za krásné obrázky Johance Kalenské z mariánských Lázní (7 let),
která nakreslila Noemovu archu, dvanáctileté
elišce Svobodové z Kolína za obrázek koně
a ferdovi Krajčiříkovi (9 let) z Prahy za loď
v bouři. Pošlete nám své kresby i vy, rádi je
otiskneme!

t

Vaše obrázky
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3 obchodnice s purpurem z filip, která
uvěřila v Krista a hostila ve svém domě
apoštola Pavla a jeho průvodce. (Sk
16,14)

2 Synovec Abrahama, který s ním putoval do zaslíbené země. Když nebylo dost
místa pro jejich stáda, rozešli se – Abrahamův synovec si
vybral úrodnou
nížinu a usadil se
ve městě
Sodoma. to však
bylo po nějaké
době
Hospodinem
zničeno jako trest
za hříšnost svých
obyvatel. Pouze
synovce a část
jeho rodiny se
Abrahamovi podařilo zachránit.
(gn 11,31; gn 13.
kap. a 19. kap.)

1 Chudák z jednoho Ježíšova podobenství. za jeho života jím boháč pohrdal,
avšak po smrti, když se dostal do pekla
a ten chudák do nebe, toužil boháč, aby
mu chudák pomohl nebo alespoň
varoval jeho bratry před podobným osudem. (L 16,19-31)
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8 Ježíšův přítel,
bratr marie
a marty, kterého
Ježíš vzkřísil
z mrtvých. Podle
něj se někdy označují nemocní
lidé. Jeho jméno je
totožné s chudákem z podobenství pod
č. 1. (J 11,1-44)

7 Autor jednoho ze
čtyř evangelií,
pocházel ze syrské
Antiochie.

6 Jeden
z Jákobových synů.
(gn 35,23)

5 Starší dcera Jákobova strýce, kterou
lstí dal Jákobovi za ženu ještě před
mladší ráchel. obě sestry spolu
soupeřily o Jákobovu přízeň. (gn 29,23)

4 Bratr rebeky, Jákobovy matky. Jákob
se k němu uchýlil, když utíkal před pomstou svého bratra ezaua. Sloužil svému
strýci mnoho let, aby se mohl oženit
s jeho dcerou ráchel. (gn 24,29 a dále od
29. kap.)

Tentokrát tu máme jména od písmene L.
Své tipy si můžete zkontrolovat na str. 8.

Kdo je kdo?
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Flašinetář
B
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současně i celý válec a tu zase celá řada
plíšků byla „nasazena“ na jiné tóny
a jinou melodii.
Vídal jsem flašinetáře Ducháčka po
několik let. Ale jak mu přibývalo roků,
ubývalo jeho sil a záda, obtížená

ČASOPIS

ylo téměř pravidlem, že sobotu co
sobotu dopoledne zastavil se na
Kopani, nejdřív u nás v předsíni a potom
na brusírně flašinetář (kolovrátkář)
Ducháček Lacinů. Nevím, jak k tomu
flašinetu přišel, snad byl vojenským invalidou z války roku 1866 či vojenským
vysloužilcem a kolovrátek mu byl
přidělen místo doživotní renty. Bydlel
dlouho „Na vobci“ a když ovdověl
a ztratil možnost bývání v komůrce, vyhledával už jenom „přespání“ v některých domech. my kluci jsme bývali
často jeho průvodci a žebronili na něm,
aby nás nechal zatočit kličkou a tak
zahrát, ale málokdy nám bylo vyhověno.
Byl na svůj inštrument velmi opatrný
a jenom zcela ojediněle, a to zpravidla
jenom Joskovi Vobeckýmu nebo rudolfovi Kuncovýmu, dovolil „kousek“ zahrát.
Já jsem to štěstí neměl nikdy, zato jsem
měl příležitost pořádně nahlédnout do
útrob kolovrátku, když ho Ducháček jednou, a to už byl u Hajnových, čistil nebo
spravoval. flašinetář byl nemluva
a neřekl mně ani slovo, abych
porozuměl, když jsem do truhlíku ze
všech stran nahlížel. Pochopil jsem však
sám. Drátky nebo plíšky porůznu na
válci přibité dotýkaly se malých píšťal
a ty pak při dotyku vydávaly různé tóny
sladěné v určitou melodii. Které
„skladby“ to z flašinetu vycházely, to
nevím, ale jistě byl mezi nimi i tehdy
populární radeckého pochod, zvlášť
byl-li Ducháček válečným invalidou.
Jenom to jsem nemohl vyšpekulovat, jak
to bylo možné, když Ducháček pohnul
nepatrně takovým knoflíčkem, že
flašinet začal hrát jinou skladbu. teď už
vím, že posunutím knoflíčku posunul se
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flašinetem, se stále víc a více hrbila
k zemi a jeho chůze byla pomalejší
a namáhavější. už se nemohl pouštět do
okolních obcí nebo jít vyhrávat na „šejdovec“. tak se říkalo nejobyčejnější
taneční zábavě, při níž se často tančilo
na boso, bez střevíců (=bot). tančilo se
třeba i na mlatě (=rovné místo ve stodole

PRO

DĚTI

na zemi, kde se ručně mlátilo cepem
obilí, aby z klásků vypadla zrna). Stěží
obešel domy v Loužnici. Krejcárků (peníz
– dvouhaléř) ubývalo, jen hladu a psoty
bylo stále víc. Snad nejvíce v tu poslední
zimu. tehdy v třeskutém mrazu jedné
zimní noci usnul navždy na okraji
Havlova skleníku, kam se asi šel ohřát...
Kamil Hnídek
Vzpomínky na Kopaň

Činný cvrček

Cvrká cvrček u cypřiše
celý den a celou noc.
Copak, cvrčku, co chceš slyšet?
Cvičíš často, což je moc.

Verše i obrázek
Jitka Vestfálová (Landová)

Cvrček cvrčí, co cit stačí.
Z činnosti se nevytáčí.
Cizák civí, co že činí,
cvik a cíl ctí čilí, jiní.
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Statečného „dokončení“ české reformace

j

méno prof. Statečného jsem uslyšel či
četl poprvé až po svém nástupu na naši
bohosloveckou fakultu v r. 1951. Upoutala mě u něj zejména věta, kterou pronesl
ve svém referátu předneseném za naukový odbor druhý den 1. sněmu CČS 30.
srpna 1924: „…FuNDaMeNTálNí NáŠ PrograM ZNí: DokoNČeNí ČeSké reForMaCe.“
Referát má 13 a půl stránky a je složen ze
dvou dílů: Úvodem prof. Statečný shrnuje, proč vznikla CČS, a v závěru cituje
návrh rezoluce, který dostali účastníci
sněmu tištěný do rukou.
Jako stoupenec vývojové teorie (ve všem
v tomto světě) prohlašuje: „Náboženství
jest zjevem sociálním. Ono vyrůstá ze života národů, vyvíjí se stále, jako se vyvíjí
život lidské společnosti… Křesťanství připravovalo se v pohanství a náboženstvech
semitských, jmenovitě v náboženství židovském, kde na jeho vývoji pracovala
celá řada duchovních činitelů... Bylo třeba jen toto nové, zdokonalené, na úroveň
opravdu duchovní a mezinárodní povýšené národní kdysi náboženství židovské
přesněji formulovati a veřejně vyhlásiti.
A to se stalo v osobě a evangeliu Kristově“. Potom probírá vývoj křesťanství u
nás a hájí husitskou a českobratrskou reformaci. Následuje vlastní text rezoluce,
kde příslušné věty znějí: …„O tyto tradice
se opírajíc, chce CČS v reformaci, která
našimi husitskými a českobratrskými
předky byla započata, pokračovati a při-

vésti ji k definitivnímu zakončení.“
Protože jsem studoval jak dějiny a vývoj
křesťanského dogmatu, tak i další rozdílné
podoby křesťanství a konkrétních společenství, ona sněmovní formulace mne už
řadu let zneklidňuje: Vím a věřím, že Boží
církev je SEMPER REFORMaNDa – stále reformovatelná. Už proto, že v každé nové
generaci se stále znovu rodí lidé, kteří hledají tu pravou cestu k Bohu a zkoušejí ji
opravovat – pro sebe i pro ostatní.
Plán CČS pokračovati v reformaci, která
našimi husitskými a českobratrskými
předky byla započata, beru jako správné
nasměrování naší další věroučné a praktické realizační linie. Ale formulace „přivésti ji (tuto reformaci) k jejímu definitivnímu zakončení“ mi zní nedomyšleně
a trochu pyšně. Jako bychom právě my
měli to stálé opravování církve dokončit!
Věřím totiž, že „dokončení“ reformace Božího lidu – církve – nastane z milosti Boží
až jednou, na úplném konci věků a lidských pozemských dějin, před Božím trůnem, v Jeho království.
Prof. Statečný také říká, jak konkrétně na
husitskou a českobratrskou reformaci navazovat: „Chceme se pokusiti husitské
a českobratrské toto učení podávati tak,
jako by si je byli představovali husité
a Čeští bratři, kdyby se byli dožili věku našeho.“ Rezoluce sama (kterou Statečný
spoluformuloval) stanoví 4 hlavní úkoly:
1. Víra v osobního Boha – kterou jsme za-

jedno s vírou všeho světa křesťanského.
2. Vnitřní křesťanská zbožnost a kajícnost.
3. Celonárodní mravní a povahové zdokonalení a zušlechtění, k čemuž ovšem nestačí
jen kněží CČS. Je třeba, aby každý člen se
cítil a byl do jisté míry knězem a vychovatelem – a to především sebe a pak i jiných.
4. Vyvrcholením našeho programu musí
být láska k Bohu a láska k bližnímu – a to
nejen konkrétně (individuálně), ale i sociálně (celospolečensky).
K tomuto „obecnému kněžství“ a navázání
na Jednotu bratrskou volbou a vlastním
svěcením kněží bych chtěl dodat následující: Statečný se k otázce svěcení kněží sice
v referátu přímo nevyjádřil (to byl úkol referátu Farského), ale byl členem naukového výboru, kde to jistě mnohokrát
probírali. Statečný v programu navázání na
českou reformaci myslel na současnou
Českobratrskou církev evangelickou: „Nositelkou a přechovatelkou těchto husitských
a českobratrských tradicí jest Českobratrská církev evangelická. A tak není nám
potřebí utíkati se o patronát ani k církvi katolické, ani ruské, ani srbské, ani anglikánské, nýbrž potřebujeme přijati z rukou
národní této církve nádherný onen poklad
našich otců a bude-li to jejím přáním, pěstovati jej dále společně s ní.“ Onen poklad
našich otců – to bylo i ono zvolení a posvěcení kněží Jednoty současným viditelným tělem Kristovým, jímž z Boží milosti
byla, je a bude shromážděná věřící církev.
Jak to vyznával už apoštol Pavel. „Vy jste
tělo Kristovo, a každý z vás je jedním
z jeho údů“ (1 K 12,27 a podobně jinde).
Radek Hobza

Haňávkův obrat

a třídění, dopisování a rozhovorů, které
vrcholí 25. srpna na diecézním shromáždění v Brně. Jako hosté byli přítomni
dr. Farský a G. Procházka. Podle záznamu
kroniky náboženské obce „jednání bylo
věcné a důstojné a vedlo k dohodě a vyjasnění. Přijaty návrhy věroučného a liturgického rázu pro příští církevní sněm… Za
naši obec zvoleni do nové diecézní rady
bratři prof. Karel Háňavka a dr. F. Schneider. Prohlášena pevná vůle hájiti jednotu
CČS a odmítnuta každá snaha i akce tuto
jednotu poškozující.“
Tak byl odklizen i poslední balvan, ležící
v cestě zdárnému průběhu 1. řádného
sněmu konaného čtyři dny poté, 29. a 30.
srpna 1924. Jako delegát brněnské NO se
ho zúčastnil i K. Háňavka a přednesl rezoluci diecézního shromáždění, na jejíž formulaci měl hlavní podíl.: 1. Jednotný

bohoslužebný řád dle Farského… 2. Bohoslužebná roucha ponechat dle místních
zvyků 3.Věroučné učebnice, příručky zpracovávat odborníky na základě Bible, v bodech víra v Boha, život věčný, vykupitelské dílo Krista, Syna Božího. 4. O otázce
svěcení rozhodnout až po věroučném vyjasnění. Zatím prvokřesťansky. 5. Neukvapit se se základními články ústavy…
Na mimořádném valném shromáždění náb.
obce v Brně v září 1924 podal Háňavka
zprávu o vývoji církve a vyslovil se pro
jednotu v linii sněmu. Co vedlo k jeho věroučnému obratu? Lze přijmout jeho pozdější vyznání, že nebyl o celku sporu
objektivně informován a teprve Gorazdův
odchod mu otevřel oči. Nebo si vzpomenout na Bibli a její vyprávění o obrácení
apoštola Pavla u Damašku a podivuhodnou
moc a činy Boží.
Radek Hobza

a jeho vztah ke svěcení kněží cČS(H)

ř

ímskokatolický katecheta prof. Karel
Haňávka vstoupil do vznikající CČS
brzy po jejím začátku. V r. 1921 vydal brožuru „Proč byla prohlášena CČS“, která se
na Moravě rychle rozšířila. K vydání Farského-Kalousova katechismu (1922) se
však vyslovil v časopise „Za pravdou“ kriticky a stal se stoupencem pro-pravoslavného směru M. Pavlíka (biskupa Gorazda).
Jeho námitky pak vyšly samostatně v brožuře „Kterou cestou půjde CČS?“
I jeho vlivem se zdržela v červnu 1924 po
rušné debatě brněnská NO volby patriarchy
a žádala, aby byl chystaný sněm odložen.
Ale 21. července rezignoval pravoslavně
vysvěcený biskup Gorazd na funkci biskupa CČS a přestoupil do pravoslaví. Pak
následuje měsíc horlivého vyjednávání
č. 32 • 10. 8. 2014
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viktor e. Frankl v díle Zdeňka Trtíka
Zdeněk Trtík byl nejenom teologem Církve československé, ale jeho vědecký zájem zahrnoval i další obory, jako jsou např. filosofie anebo psychologie. Při svém zahraničním
studiu teologie na anglické univerzitě v Cambridge měl možnost obeznámit se s literaturou, která u nás v té době nebyla a z politických důvodů ani nesměla být dostupná.

v

70. letech 20. století se Trtík seznámil
s dílem amerického psychologa a lékaře
Raymonda Moodyho, jehož knihu „Život po
životě“ jako vůbec první představil českému
prostředí a také ji jako první přeložil. Trtík se
o problematiku smrti a toho, co se s člověkem
a jeho duší stane po smrti, velice zajímal.
Jedna z jeho posledních přednášek se tomuto
tématu také věnovala. Jedná se o přednášku
nazvanou „Tajemství života a smrti“.
Podobně jako Moodyho knihu, uvedl Trtík
do českého myšlenkového obzoru i dílo vídeňského neurologa Viktora Frankla, které
rovněž překládal a teologicky reflektoval.
Osobně se Trtík s Franklem nikdy nesetkal.
Mezi Franklovou rodinou a Trtíkem však
probíhala komunikace prostřednictvím korespondence, která ale byla přerušena Trtíkovou smrtí v roce 1983. Jejich dopisy z té
doby se nám bohužel nedochovaly.
Myšlenka, která Trtíka u Frankla velice zaujala, se týkala reakce lidského těla a jeho životních funkcí na situaci v koncentračním
táboře. Tělo člověka při pobytu v koncentračním táboře reaguje jinak než obvykle.
Tělo ví, že člověk musí přežít, a brání se.
Frankl o této skutečnosti napsal, že v koncentračním táboře neexistovala bolest zubů,
vězni neměli zkažené dásně, a to i přesto, že
si zuby nečistili a měli značný nedostatek vitamínů. Trtík se však pozastavoval zejména
nad tím, že Frankl, ačkoliv sám byl v těžké
situaci jako jeden z vězňů, se dokázal nad
hrůzy táborového života povznést a jako
lékař byl schopen situace, kdy šlo všem
i jemu o život, analyzovat z lékařského hlediska.
V Theologické revue Církve československé
husitské a také v kalendáři Blahoslav vyšlo
několik Trtíkových článků (např. „Křesťan
v mezných situacích“, „Teologicko antropologické předpoklady psychiatrie“, „Člověk
hledá smysl (logoterapie) – Z díla V. E.
Frankla“ nebo „Víra, naděje, láska v koncentračním táboře (ze vzpomínek V. E.
Frankla“), v nichž se Trtík věnuje typicky
„franklovským“ tématům, jako je smysl života, mezní situace v životě člověka a jejich
pastorace a v neposlední řadě téma spojení
křesťanství s medicínou.
Podobně jako Frankl, měl i Trtík možnost
osobně vykonávat pastorační péči o lidi, kteří
se potýkali s těžkými životními osudy.
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V mládí, jako začínající kněz, docházel za
těžce nemocnými a umírajícími lidmi do nemocnice a snažil se je povzbudit duchovní
útěchou. Tato činnost se pro něj stala určitým
mravním a existenciálním impulsem, ze kterého později ve svém učení vycházel. Dalo
by se říci, že vlastní logoterapeutickou praxi
zažil Trtík za války, když byl na vojně, kde
několik měsíců, než byla rozpuštěna armáda,
působil jako vojenský kaplan. Právě v kontextu svých osobních zkušeností a studia
Franklova díla formuloval Trtík zásadní teologickou tezi pojednávající o tom, že křesťanství v sobě zahrnuje určité prvky
z lékařství, a z těchto důvodů je tedy lékařství
předmětem teologického zájmu.
Frankl i Trtík se shodně zabývali otázkami
po smyslu života a smyslu lidské existence.
Studium těchto existenciálních témat vyústilo u Trtíka v sepsání jeho doktorské disertační práce, která se nazývá „Křesťanské
učení o vykoupení“.
Znalost existenciální filosofie je dalším pojítkem v myšlení Z. Trtíka a V. Frankla. Trtík
v 60. letech minulého století velmi intenzivně studoval existenciální teologii a filosofii, zejména díla Paula Tillicha, Rudolfa
Bultmanna, Karla Jasperse, Alberta Camuse,
Jean-Paula Sartra, a v neposlední řadě také
Martina Heideggera. Ve Franklových knihách je vliv těchto myslitelů rovněž zcela
patrný, jejich myšlenky pro něj byly zásadní
a přinesly mu mnoho inspirace. Stejně tak
i Trtíkovi. Typickým rysem Trtíkova i Franklova myšlení je personalismus. Oba kladli
důraz na přístup k druhému člověku jako
k „ty“. Frankl pojednává o vztahu k druhé
osobě např. při výkladu smyslu lásky. Říká,
že „láska se vyznačuje svým charakterem setkání, a setkání vždycky znamená, že jde
o vztah osoby k osobě.“ Trtík postavil bib-

Viktor E. Frankl
(* 1905 – † 1997 Vídeň)

Jedna z nejvýznamnějších osobností psychiatrie, filozofie a lékařství. frankl pobýval v koncentračních táborech. Je zakladatelem
psychologické disciplíny zvané „logoterapie“, vedoucí k nalézání smyslu v lidském životě, konání, díle, ale
i utrpení.

lický personalismus do středu své teologické
reflexe. Inspiraci načerpal v době svých studií v Anglii, kde se setkal s myšlením Martina Bubera, konkrétně s jeho dílem „Já a ty“.
Trtíkova základní myšlenka je shodná s Buberovou. Objev „ty“ pokládal Trtík téměř za
„kopernikánský obrat“. Habilitační práce
Zdeňka Trtíka nese název „Vztah já-ty
a křesťanství“ a po právu je v církevních kruzích považována za jeden z nejdůležitějších
spisů, jenž přímo formuje podstatu teologie
Církve československé husitské.
Trtík zapracoval téma vztahu „já-ty“ jako
první český myslitel do kontextu křesťanství.
Tuto personalistickou dimenzi chápal jako
východisko z kulturní a duchovní krize. Po
něm se personalismem zabývaly i další významné osobnosti z řad duchovních, teologů
a biblistů, ale Zdeněk Trtík byl prvním, kdo
dal k personalistickému myšlení v české teologii impuls. Trtík říkal, že „cesta k Bohu
vede jen skrze osobní vztah k člověku.
Osobní vztah k osobnosti je však možný jen
tam, kde osobnost není považována za předmět. (...) Křesťanství stojí a padá s možností
a skutečností takového vztahu.“
Kromě inspirace v práci M. Bubera našel
Trtík další pramen pro svůj personalismus
v díle Karla Heima, který teologii přisuzoval
personalistický a relační charakter. Heim byl
dalším myslitelem, kterého Trtík představil
české teologické veřejnosti a jehož učení reflektoval a dále kriticky rozvíjel. Heim, jako
jediný teolog, dával do kontextu výsledky
exaktní vědy s personalismem.
Vraťme se nyní k myšlenkovému propojení
Z. Trtíka a V. Frankla. Trtík promýšlel
mnoho Franklových zásadních názorů a později je do své koncepce zapracoval. Šlo zejména o důraz na otázku po smyslu života
a naší existence, jež Frankl i Trtík vidí jak
v lásce a osobním vztahu k druhé osobě, tak
v utrpení, které však musí být smysluplné.
Na některých místech přejímá Trtík Franklovo rozložení osobnosti na tři složky – fyziologickou, psychologickou a noologickou,
která se týká zejména smyslu života a jeho
prožívání. Poslední jmenovaná, noologická
dimenze lidské osobnosti, má však pro Trtíka
charakter spíše duchovní. Nejde ale o stupně
nebo vrstvy existence, ale o dimenze jednoho
celistvého bytí.
Z. Trtíka u Frankla zaujala rovněž myšlenka,
že víra nesmírně pomáhala vězňům v koncentračních táborech k přežití. Nutně to ale
nemusela být křesťanská víra, ale víra jako
taková. Což jistě souvisí i se smyslem člověka, který věřil, a to mu dávalo sílu
nevzdávat se.
Marie Trtíková
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deněk Trtík se narodil na počátku
1. světové války 14. srpna 1914
v malé moravské vesnici Boršov, která je
dnes součástí Kyjova. Trtík navštěvoval
reálné gymnázium v Kyjově, kde roku
1933 úspěšně odmaturoval. V letech 1933
– 1937 studoval na Husově československé evangelické fakultě v Praze – Dejvicích. Z. Trtík byl nadán pro studium
humanitních předmětů, ze kterých vynikala zejména teologie a filosofie. Kromě
těchto oborů se věnoval i studiu cizích jazyků. Němčinu studoval u soukromého
učitele, za kterým pravidelně docházel, ale
ve studiu angličtiny byl samouk. Ke zdokonalení svých znalostí angličtiny mu
v nemalé míře dopomohl jeho pozdější
studijní pobyt na univerzitě v Cambridge
(1946 – 1947). Ve znalosti anglického
a německého jazyka byl Trtík tak zkušený,
že v těchto řečech dokázal i teologicky
myslet a plynně hovořit na vědecká témata. Z klasických jazyků ovládal hebrejštinu, řečtinu a latinu.
Kromě jazykového nadání měl Trtík talent i pro hudbu. Tu miloval, velice rád
a výborně zpíval. Díky svému hudebnímu nadání Trtík redigoval Zpěvník
Církve československé (husitské), jenž

ZdeNěk TrTík (1914 – 1983)
je stále v Trtíkově úpravě v praxi používán. Během studia bohosloví se Trtík
zabýval také studiem filosofů, ze kterých
jej nejvíce oslovilo dílo Immanuela
Kanta. Další důležitou osobností, která
formovala Trtíkovo filosofické myšlení,
byl Tomáš Garrigue Masaryk. V knize
„Já-ty a křesťanství“ je Masarykovi věnována kapitola. Z. Trtík se zúčastnil odkrytí sochy T. G. Masaryka v Hodoníně
a při této příležitosti tam pronesl projev.
Po vykonání první státnice na bohoslovecké fakultě byl Trtík roku 1935 vysvěcen na jáhna. Celá studia teologie skončil
v roce 1937 a po přijetí svátosti kněžského
svěcení v Církvi československé (husitské) byl ustanoven farářem na Malé
Straně – v kostele Na Prádle, kde působil
až do roku 1947.
V roce 1939 se Trtík oženil s Jaromírou
Polachovou, učitelkou působící na základní škole. Z jejich manželství vzešly
dvě děti – starší Jaromíra a mladší Zdeněk.
Po návratu ze studií na univerzitě v Cambridge se Trtík věnoval pedagogické a odborné práci na Husově bohoslovecké
fakultě, kde působil jako děkan a profesor
č. 32 • 10. 8. 2014

systematické teologie, a také činnosti
v ústředí Církve československé ve funkci
přednosty I. odboru. V tomto období vypracoval Trtík základní teologickou publikaci „Základy víry“ (1958), které
zásadním způsobem určily teologické
směřování Církve československé. Jedná
se o dokument, který byl přijat VI. řádným
sněmem církve v rámci prvního zasedání
v roce 1971 jako oficiální celocírkevní věroučná norma. Trtík, jako jeden z nejvýraznějších a nejrespektovanějších představitelů druhé generace teologů Církve
československé, zásadním způsobem
ovlivnil její ideové směřování.
V 60. letech byl Trtík pozván bratrem
Frankem J. Krausem, jenž působil v náboženské obci Církve československé sv.
Cyrila a Methoděje v Newarku, v New
Jersey, do Spojených států amerických,
aby zde absolvoval přednáškové turné po
tamních univerzitách. Trtík tam přednesl
několik přednášek a také se účastnil tamních bohoslužeb a svátostných událostí.
Kromě výborných vztahů s americkou náboženskou obcí udržoval Trtík i dobré
ekumenické styky s evangelickou církví

v Německu. Tamní členové mu do Čech
posílali teologické knihy, které u nás nebyly dostupné. Při prohlídkách na celním
úřadě byly knihy bez velkého zájmu posílány adresátovi, neboť celní úředníci nerozuměli teologickému obsahu knih
a nepovažovali ho za ideově škodlivý.
V posledních letech svého života byl Trtík
členem rady starších v kostele sv. Václava
na Zderaze a od roku 1981 působil v holešovickém kostele na Praze 7, kde se také
později konal jeho pohřeb. Trtík se v této
době hodně zajímal o psychologii
a otázky spojené s umíráním a smrtí. Četl
Raymonda A. Moodyho, dále se zabýval
studiem knih Viktora Frankla a psycholožky Elisabeth Kübler-Rossové. S největší pravděpodobností se Z. Trtík tématice smrti věnoval záměrně. Tušil, že je
jí možná blíže, než by si sám přál.
Na jaře 1983 byl Trtík objednán na operaci. Ta dopadla nad všechna očekávání
výborně. Další den, náhle, bez jakéhokoliv varování, přišla zpráva, že prof. Trtík
zemřel na embólii. Prof. Trtík se odebral
k Pánu dne 24. června 1983 ve věku 69
let.
Marie Trtíková
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lužbách nebo ke dvaceti věrným při večerní pobožnosti, dovedl svým zápalem
uchvátit své posluchače, pojmenovat přes...Tak tedy: profesor Dr. Trtík, pomocný
ně bludy a nepravosti, které se v každém
duchovní. Takhle podepisoval úřední lislidském společenství vyskytnou. Jakoby
tiny. Původně mu církevní dozor nechtěl
velkou, nespoutanou duši tísnila schránka
udělit státní souhlas ani k této funkci, ale
lidského těla a bránila jí ve svonakonec ho pražská diecéze přece jen zísbodném rozletu.
kala, a tak se náš milý bratr duchovní ujal
Máme, díky Bohu, řadu dobsvé funkce.
rých i vynikajících kazatelů. Ale
Každé Trtíkovo kázání bylo pro nás svátsnad ještě nikdy jsem necítil tak
kem. V té době neměl ještě holešovický
ozdravující jiskření a blýskání
sbor kazatelnu, farář stál při kázání na
jako při Trtíkově kázání. Zdálo
schodech před stolem Páně. Ne však dokse mi, že po jakémsi pomyslném
tor Trtík, ten ke svým posluchačům hovořil
mostě, klenoucím se nad věky,
z bezprostřední blízkosti. Poznamenán
přišel do naší doby, ztemnězřejmě dlouholetým působením na fakultě
lé nesvobodou, bojovník za
procházel před lavicemi a bez jakýchkoli
pravdu Boží od Mistra Jana
písemných poznámek přednesl své kázání,
z kaple betlémské.
myšlenkově ucelené, bez zbytečných slov.
Po svém nástupu na holešovickou faru se
Mohli bychom očekávat, že Trtíkův výklad
doktor Trtík záhy ujal vedení biblických
Božího slova nebude každému dostatečně
hodin pro mládež, zatímco děti a dospělí
srozumitelný, ale nebylo tomu tak. Vysoce
zůstali v péči místních duchovních. V neintelektuální myšlenková sféra Zdeňka
uvěřitelně krátké době začal počet mlaTrtíka jakoby užívala rozmanitých rejdých účastníků utěšeně stoupat. Vedle
stříků pro interpretaci podle toho, ke komu
studentů z různých fakult sem docházeli
mluvil. A při vysluhování bohoslui mladí různých profesí a prostory farních
žeb hovořil tak, že
místností se staly těsmu rozuměla i prostá Jakoby velkou, nespoutanou duši nými. Utvářela se jastařenka. Neužíval
kási soudržná komutísnila schránka lidského těla
cizích výrazů, běž- a bránila jí ve svobodném rozletu. nita mladých, dychných v odborné tétivě naslouchajících
matice, jíž se převážsvému učiteli.
ně zabýval. Dokázal využít darů bohatého
Rád jsem tam chodíval, a když jsem se
českého jazyka a hlubokého lidského poněkdy opozdil, čekal profesor, až přijdu.
rozumění.
To mi bylo divné, a tak jsem se jej jednou
Bojový prapor husity, pod nímž byl nucen
zeptal. „Ty jsi provokatér,“ řekl mi s úsmětak často válčit se svými odpůrci na růzvem, „potřebuju tě jako sůl. Ti mladí by
ných frontách, mu vlál ovšem i tady. Ať
leccos rádi věděli, ale ostýchají se zeptat.
kázal k plnému sboru při nedělních bohosTy se ptáš, nebo hovoříš o věcech z jiného

pohledu, o otázkách zdánlivě jasných, já je
musím rozcupovat a uvést na pravou míru.
Proto tě tam potřebuju.“
Bylo zajímavé a zábavné sledovat Trtíkův
způsob obrany a útoků v diskusi. Zprvu jakoby souhlasně přikyvoval, ano, v podstatě

Sbor v Praze-Holešovicích, kde byl
Z. Trtík ustanoven pomocným duchovním.
Stal se tak paradoxně pomocníkem své
žačky, která zde byla farářkou.
je myšlenka správná, ale... Pomalu a důkladně odvažoval záporné stanovisko, odděloval zrno od plev metodickým
přístupem, a když skončil, bylo nad slunce
jasné, že náhled, který jsem přednesl, je
naprosto zcestný. Přesto mi ale poděkoval
za příspěvek. A příště jsme pokračovali;
kladl jsem další problematické otázky,
třeba o tom, že peklo prožíváme v tomto
pozemském životě, že délka našeho života
je nám určena jako délka trestu, o Moodyho výzkumech z oblasti posmrtného života a jak to všechno souvisí s biblickým
výkladem... A profesor Zdeněk Trtík, pomocný duchovní, se šťastně usmíval.
Z článku Stanislava Michlera
v ČZ č. 16 z r. 1994

Z názorů Z. Trtíka
Charakteristickým rysem Ježíšova evangelia je důraz na věčnou cenu lidské osobnosti.
Toto vědomí se probouzí nejplněji tam, kde člověk se setkává s osobností Boží. Tu
přemáhá všechen strach o život, ubíjející starost o hmotné potřeby a naplňuje člověka
důvěrou v Boží péči.
...Význam aktu obdarování pro osobní vztah je i základem Ježíšova důrazu pro almužnu. Obdarování potřebného člověka je jedinečnou zkušeností duchovní a jedinečným obdarováním samotného dárce. Je to úkon lásky agapé, z níž se dovršuje
dokonalý život osobnosti. Zkušenost osobního vztahu při almužně a jeho kvalita se
nedá ničím nahraditi. Almužnický systém arci nestačí k řešení otázky sociální. Stejně
však je pravdou, že křesťanská láska ke konkretním lidem se nedá nahradit zákonitým
rozřešením sociální a hospodářské otázky společnosti. Sociální a hospodářská spra-

vedlnost je samozřejmým požadavkem slušnosti u člověka. Na takovou spravedlnost
má každý člověk samozřejmé právo. Usilovati o takovou spravedlnost a pracovati pro
ni je samozřejmou občanskou povinností člověka. Ať jen nikdo neříká, že v této práci
již zaleží jeho osobní zbožnost a mravnost nebo dokonce království Boží. Ty se mohou
projeviti jenom ve vztahu ke konkrétním lidem.
Konkrétní člověk v kterémkoliv společenském řádu bude vždy potřebovati osobní
lásky svého bližního.
V době Ježíšově byla výrazem takové osobní lásky také almužna. Je možné, že v jiném
společenském řádu pomine zcela význam obdarování z lásky ve formě almužny,
nikdy však nepomine význam obdarování z lásky vůbec...
Dr. Zdeněk Trtík v prosinci 1946 (Náboženská revue CČS 1946, str. 343-354)
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Smutná zpráva
22. července byl ve věku nedožitých 64 let odvolán z časnosti bratr Miloš Košíček,
farář CČSH v Prostějově, Pěnčíně a Moravské Třebové. S bratrem Košíčkem jsme
se rozloučili 1. srpna v Husově sboru v Prostějově. Prosíme o modlitbu a vzpomínku.
red

dvě vzpomínky na Miloše košíčka

v

těchto dnech mne zasáhla zpráva
o smrti Miloše Košíčka. Vzpomínám na
něho jako na kamaráda, kolegu, bratra ve
víře, blízkého spolupracovníka, který mne
několik let mé biskupské služby provázel
jako tajemník. Bratr Miloš (narozen 1950)
vyrůstal v pronásledované a umlčované církvi a té zůstal vždycky věrný. Ve své ekumenické otevřenosti spolu se svou manželkou
Světlou se snažili v obtížných podmínkách
vytvářet živé společenství víry. To ho přivedlo také ke spolupráci s křesťanským disentem (společenství kolem Josefa Zvěřiny
a Oty Mádra a samizdatových Teologických
textů). Už od dob komunismu udržoval kontakty s komunitou v Taizé. Ve svobodných
podmínkách pak stál na počátku dnes již tradičních diecézních poutí mladých do Taizé.
V Taizé ho bratři dobře znají. Kdykoli jsem
měl možnost setkat se s bratrem Aloisem
z Taizé, stačilo jen říct „Miloš“, bratr Alois
se usmál a hned věděl, kam mě zařadit. Za
Milošem Košíčkem zůstává obrovské množství aktivit a děl: letní tábory pro děti zvané
Vápenná (podle místa, kde se zpočátku tato
setkání konala; pro řadu dětí a dnes již mladých to byl „strejda Miloš z Vápenné“); setkávání mládeže; přednášky a kulturní
aktivity pod hlavičkou České křesťanské
akademie v Prostějově; doprovázení mladých; podpora na jejich
cestě víry a začlenění do
služby. Miloš dokázal propojovat lidi, vytvářet z nich
tým, který je schopen samostatně pokračovat v díle.
Když po různých zaměstnáních – naposledy jako ředitel
Domova důchodců v Prostějově – se mohl naplno věnovat službě farářské, byl
velmi šťastný. Tak si to
vždycky přál. Služba ho dokonale naplňovala a těšila.
Když před lety poprvé vážně
onemocněl, odcházel na náročnou operaci odevzdán
a plný důvěry v Boha. Měl
jsem možnost se s ním před
nástupem do nemocnice
modlit a společně jsme slač. 32 • 10. 8. 2014

vili liturgii. Velmi mne tehdy oslovila jeho
silná důvěra v Boha. Byl připraven přijmout
z Boží ruky smrt i uzdravení. Věřím, že
stejně odevzdán byl i nyní. Naposled se mi
ozval po operaci 5. července. Vždycky to tak
po operaci dělal. Netušil jsem, že to tentokrát
bylo opravdu naposled. Troufám si říct, že se
asi vše naplnilo tak, jak si to bratr Miloš přál.
Nám zde bude chybět, ale věřím, že v Kristu
dosáhl svého cíle. Díky za jeho víru, celoživotní svědectví a službu.
Petr Šandera

d

ňa 22. júla nás opustil br. farár
z Prostějova (Pěnčína a Moravské
Třebové) Miloš Košíček. Každý, kto ho
bližšie poznal, zažil jeho osobnú charizmu, krásnu ľudskosť, ktorá vyžarovala z jeho srdca, lásku a pokoj. Miloš
bol nesmierne pravdivý, rýdzi a čestný
Boží služobník. Ježiš Kristus bol preňho
alfou a omegou a všetko vo svojom živote sa snažil robiť s myšlienkou na
Krista.
Krásny bol aj Milošov humor a nadhľad.
Nielen v trápeniach všedných dní, ale aj
keď išlo do tuhého. Z vlastných chorôb
a z možného konca svojho života si robil
srandu a zľahčoval to. S úsmevom mi
pred ťažkou operáciou hovoril: „Buď to
vyjde a v neděli už budu sloužit, anebo
to nevyjde, umřu a budu mít krásný pohřeb.“
Všetko videl z tej lepšej
stránky.
Milošove aktivity boli
veľmi rozmanité. Pracoval s mládežou, organizoval výlety, púte, tábory,
jeho prostejovský tým bol
hlavným motorom pri
každom celocirkevnom
Setkání mládeže. Miloš
pracoval s Rómami, viedol Českú kresťanskú
akadémiu v Prostejove
a bol presvedčený stúpenec ekumenizmu a kresťanskej jednoty.
V komunite Taizé mal
veľké renomé a každý ho
tam poznal ako hlbokého

človeka modlitby. Stotožňoval sa s odkazom zakladateľa Taizé, bratom Rogérom:
„Vy, kteří sem vstupujete, smiřte se – otec
se synem, manžel se ženou, věřící s tím,
kdo věřit nemůže, křesťan se svým odloučeným bratrem.“ Brat Miloš Košíček nám
všetkým bude chýbať, je to pre brnenskú
diecézu veľká strata. Strata vzácneho človeka a úžasného kňaza. Všetci na Teba,
Miloš, spomíname, modlíme sa za Teba
a veríme, že sa v nebeskom kráľovstve
budeš modliť za nás.
Juraj Jordán Dovala

Koncerty u sv. Mikuláše

• 11. 8. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart, Dvořák, Ravel
Radio Symhony Collegium
& M. Zvolánek - trubka
• 12. 8. - 14 hodin
Benefiční koncert - zdarma
Koncert v rámci mezinárodního
festivalu flašinetářů
• 12. 8. - 17 hodin
Bach, Händel,
Dvořák, Mendelssohn-Bartholdy
J. Kalfus - varhany,
Y. Škvárová - mezzosoprán
• 13. 8. - 17 hodin
Telemann, Bach, Marais, Händel
J. Popelka - varhany,
M. Lopuchovský - flétna
• 13. 8. - 20 hodin
Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák
Prague String Orchestra
a. Vondráčková - housle,
V. Vlna - hoboj
• 14. 8. - 17 hodin
Telemann, Bach, Mozart, Händel
F. Šťastný - varhany, cembalo,
V. Vlna - hoboj
• 15. 8. - 17 hodin
Bach, Schubert, Dvořák, Verdi
J. Kšica - varhany, T. Jindra - bas
• 15. 8. - 20 hodin
Mozart, Dvořák Vivaldi, Händel
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
• 16. 8. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart, Corelli
J. Popelka - varhany,
V. Frank - housle
• 16. 8. - 20 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi, Händel
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
• 17. 8. - 17 hodin
Caccini, Bach, Vivaldi, Mozart
Z. Němečková - varhany,
V. Likérová - soprán
• 17. 8. - 20 hodin
Bach, Händel, Vivaldi, Mozart
Koncert pro varhany a orchestr
Camerata Pragensis Orchestra
& a. Bárta - varhany
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