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?

Ročník: 94
číslo: 38
21. září 2014
Cena: 8 Kč

Kresba: Jana Wienerová

Pokud ne, můžeš tak učinit do 25. září na telefonu 724 141
646, elektronickou poštou: prodejna.blahoslav@ccsh.cz či
písemně na adrese prodejna Blahoslav, Wuchterlova 5, 160
00, Praha 6-Dejvice. Cena je 80 Kč + poštovné a balné.

Požehnaná neděle
V loňském roce bratr Klásek s rodinou zavedl songové bohoslužby vždy
poslední neděli v měsíci. Songová liturgie, písně s doprovodem kytar, flétny a basy. Poslední bohoslužba v srpnu byla opět se songovou liturgií
a požehnáním žákům a studentům na počátku nového školního roku. Díky
Pánu Bohu za tak srdečné setkání i milé posezení v modlitebně s občerstvením!
NO Litomyšl

Poděkování a přání z Českého Dubu
Náboženská obec Český Dub poděkovala v červenci při slavnostní bohoslužbě br. biskupovi Pavlu Pechancovi za 21 let jeho duchovenské služby
a popřála nejen jemu, ale i celé rodině hojnost Boží pomoci v jejich novém
působišti v Hradci Králové.
V srpnu pak náboženská obec přivítala s radostí sestru farářku Kateřinu
Havelkovou, která nyní bude v Českém Dubu působit. Sestře farářce přejeme, aby ve své nové obci našla bezpečný příbytek a rozněcovala oheň Božího
daru tak, aby vedl naše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově.
rst

TaDy

jsMe DoMa

Pražská malostranská náboženská obec uspořádá v neděli dne 28. září
ve 14.30 hodin v kostelíku „Na Prádle“ setkání, při němž bude představena kniha „Tady jsme doma“ s podtitulkem
„Portréty českých, moravských a slezských měst a hlavního města
Prahy“ od Lumíra Čmerdy“.
Publikaci uvede pořad, v němž
budou účinkovat: básník Jiří
Suchý (autor úvodních slov
v této knize), varhaníci Bohumír Rabas a Dagmar Doubková, barytonsaxofonista Jan
Konopásek a komorní pěvecký sbor Resonance.
Na toto setkání srdečně zve
čtenáře Českého zápasu i jejich
přátele a známé rada starších.
Adresa: Kostel Jana Křtitele
Na Prádle, Říční 6,
Praha 1, Malá Strana.
Miloslava Pospíšilová
Kresba: Jana Wienerová

Církev československá husitská společně s obcí Čejetice a s Armádou ČR, zastoupenou 25. protiletadlovým
raketovým plukem „Tobruckým“ Strakonice, srdečně zvou k setkání při příležitosti 590. výročí smrti Jana
Žižky z Trocnova u Památníku Jana Žižky v Sudoměři v sobotu 4. října 2014 od 14.30 hodin. V programu:

• Husitský chorál – Ústřední hudba Armády ČR
• Úvodní slovo ThDr. Jiřího Vaníčka
• Projev patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty, Th.D.
• Projev starostky obce Čejetice Ivany Zelenkové
• Projev senátora Parlamentu ČR Ing. Bc. Miroslava Krejči, CSc.
• Projev plk. v z. Ing. Dalibora Zvonka, emeritního zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku
„Tobruckého“ Strakonice

• Projev Mgr. Filipa Štojdla, plzeňského biskupa CČSH
• Projev kpt. Mgr. Marka M. Švancary, Ph.D., vojenského kaplana
• Projev nprap. Bc. Miroslava Filipčíka, vrchního praporčíka 25. protiletadlového raketového pluku „Tobruckého“
Strakonice

• Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
• Historická reflexe
• Předání čestné stuhy Církve československé husitské – dekorování bojového praporu 251. protiletadlového
raketového oddílu Armády ČR

• Slovo patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty, Th.D.
• Slovo plk. Ing. Petra Prskavce, velitele jednotky
• Vystoupení Ústřední hudby AČR
• Pietní akt (položení věnců) doprovází Ústřední hudba Armády ČR
• Modlitba patriarchy CČSH
• Státní hymna (Ústřední hudba armády ČR)
Inscenované ukázky: Šermíři SHŠ Kalich. Program je uskutečněn též ve spolupráci se SDH obcí Čejetice, Sudoměř
a Mladějovice a podpořen státní dotací Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Odkaz české reformace.

Mezi dětmi II.
V minulém – tématickém – čísle našeho časopisu jsme se v článku
„Mezi dětmi“ s autorem, bratrem
Miroslavem Matoušem, přenesli do
dob jeho působení jako křesťanského vychovatele a učitele náboženství. V následujících řádcích se s námi podělí o další milé vzpomínky...

Br. Miroslav Matouš s Táňou Fišerovou při prezentaci knihy veršů o přírodě
Rok pod nebem v Milíčově domě na Žižkově, kde je dnes mateřská škola

Známky jsem dával jen z povinnosti
a nerad. Před pololetím se svěřuji
dětem, bylo to ve čtvrté třídě: ,,Abych
mohl dávat spravedlivě známky, to
bych musel nejenom znát, co umíte
a jak se chováte, ale také jak si počínáte doma i venku a vědět, jak čisté je

vaše svědomí.“ Děti mlčí. Až za hodnou chvíli zvedla jedna dívka ruku:
,,Jenom Bůh by mohl dávat známky
z náboženství.“ Dávám jí okamžitě za
pravdu. Od té doby jsem si dával
dobrý pozor na to, abych nikoho z dětí
nepohoršil. Zůstávám vděčen za připomínku, kterou jsem tehdy s celou
třídou slyšel z dětských úst.
Vypravil jsem se se školními dětmi ze
dvou čtvrtých tříd na celé odpoledne
do krčského lesa. Děti mne upozornily, že se nás chystají špehovat nějací
chlapci, kterým se doneslo, co se chystá. Ano, sledovali nás tramvají, jedoucí za námi. Na první zastávce za
Košířemi jsem přikázal vystoupit, přeběhnout vozovku a zalehnout pod její

svah. Když nad námi přehrčela tramvaj se slídily, zvedli jsme se, zašli do
lesa a bez vyrušování se věnovali vyučování o kráse přírody. Myslím si, že
by nás Komenský pochválil. Naši pronásledovatelé, jak se mi doneslo, ocenili, jak je přelstil učitel náboženství.
U vrchu Bohdalec stály dvě přízemní
dvoutřídní školičky, tam, kde se po
letech natáčel film ,,Obecná škola“.
Dne 7. března roku 1950 jsem dětem
vyprávěl o našem prvním presidentu
Masarykovi, také o tom, jak si vážil
Ježíše. Jeden chlapec se horlivě hlásil:
,,Prosím, my jsme včera večer slyšeli
hlas pana presidenta z rádia!“ ,,To rád
slyším, Jaroušku, já jsem ho také
Pokračování na str. 3
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Pár kuriozit o odcházejícím
izraelském prezidentovi
Po sedm let byl Šimon Peres hlavou státu Izrael – od července 2007 do
července 2014. Ke konci byl mezi nejvyššími představiteli států světa nejstarším. Přinášíme vám výběr pestrých okamžiků ze života tohoto laureáta Nobelovy ceny za mír.
Gen mládí
Existuje nějaký „peresovský gen“? Na to se snaží přijít vědci v galilejské
laboratoři pro genetickou analýzu (GGA). Hodlají udělat vitálnímu bývalému prezidentovi test DNA. Během okružní cesty Šimona Perese po
Golanských výšinách jej prosili, aby jim dovolil zkoumat jeho geny. Pro
politika to prý bylo příjemné překvapení a svolil – s úsměvem a se slovy:
„Je to na vaše riziko.“
Nyní tedy výzkumný ústav zkoumá Peresovu dědičnou výbavu, aby zjistil
příčinu jeho činorodosti. Před kamerou je fit duchem i tělem, téměř jako
by měl bezednou zásobu energie. Sám se zabývá výzkumem mozku. V červenci GGA sdělila, že bádání ještě pokračuje. Když 24. července vypršelo
Peresovi prezidentské funkční období, byl ve svých devadesáti třech letech
a padesáti šesti dnech mezi úřadujícími hlavami států celosvětově nejstarší. Při státních oslavách jeho 90. narozenin zmínil Peres svého dědečka, rabína v Bělorusku, který zahynul v holokaustu. Ten měl na něj v dětství velký vliv a vštěpoval mu slova 34. žalmu: „Jak je to s mužem, který
si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou
svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro,
vyhledává pokoj a snaží se o něj.“
Mírová holubice
Úsilí Šimona Perese o mír je světoznámé. V roce 1996 založil „Peresovo
mírové středisko“, nevládní organizaci se sídlem v Jaffě, kde nyní hodlá
také žít a věnovat se úsilí o mír mezi Izraelem a jeho sousedy, zvláště
Palestinci, i mezi židovskými a arabskými občany v rámci izraelské společnosti. Cílem je pro něj vize, podle níž mají lidé na Blízkém východě spolupracovat. Hlavními úseky práce je lékařství a zdravotnictví, výchova
k míru pomocí sportu, umění a techniky, ale i podnikání a ekologie.
K vrcholným zážitkům tohoto politika míru patří fotbalový zápas mladého izraelsko-palestinského mužstva v Německu proti výběrovému mnichovskému týmu „U17“ (Bavorsko). Loni procestovali Izrael a Západní
břeh Jordánu hráči FC Barcelona, včetně Lionela Messiho. Při svém
mírovém zájezdu trénovali děti a navštěvovali nemocnice i nábožensky
významná místa. V roce 1994 obdržel Šimon Peres spolu s vůdcem OOP
Jásirem Arafatem a tehdejším izraelským premiérem Jicchakem
Rabinem Nobelovu cenu míru za zásluhy o mírový proces na základě
dohod z Osla.
Ženy coby kolegyně
Peresův pracovní tým tvoří podle deníku „New York Times“ – až na jednoho spolupracovníka a jednoho zástupce pro zahraniční politiku – vesměs ženy. Na otázku, proč se obklopuje hlavně ženskými asistentkami,
odpověděl: „Ženy dovedou daleko lépe číst v lidech. Jejich očím důvěřuji
mnohem víc.“ Navíc ho prý mužští asistenti později často v politice podvedli. Dále Peres řekl: „Každá žena se rodí jako máma, a každý muž
umírá jako malé děcko. Neexistuje žena, která by si myslela, že některý
muž je úplně dospělý.“
© Martina Schubertová
přeložila Ivana Kultová
www.wilberforce.cz

Z kazatelského plánu
Patnáctá neděle po svatém Duchu
lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.
ŽalM 78,1
První čtení z Písma: Jonáš 3,10-4,11
Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):
2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými
slabostmi, modleme se k Hospodinu.
3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho
zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku, Hospodine, dej, abychom nedychtili po věcech pozemských,
ale milovali věci nebeské. Pomoz nám opouštět všecko pomíjivé a držet se
toho, co je trvalé. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: Filipským 1,21-30
Evangelium: Matouš 20,1-16
Verš k obětování: Žalm 138,7
Verše k požehnání: Žalm 119,4-5
Modlitba k požehnání:
Panovníku, Hospodine, dej, ať tvá odpouštějící milost a uzdravující působení nás zbaví nepokoje a umožní nám držet se tvých přikázání. Prosíme
o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 45, 175, 78, 151, 178, 185

Hruška poutníkem do Jeruzaléma 7
Příběhy z putování Ferdinanda
Hrušky ze Rtyně v Podkrkonoší do
Svaté země koncem 19. stol.
(Pokračování z čísla 36)
Druhou cestu konal jsem následujícího roku 1876 úplně sám. Šťastně
jsem se dostal do Sv. země.
V Jeruzalémě vyhledal jsem rakouský hospic, kde jsem řediteli ústavu
předložil vysvědčení faráře Rtyňského P. Sychrovského. Nemaje peněz, vydal
jsem se po Sv.
zemi bez průvodčího. Byl jsem
varován, abych
sám daleko neodcházel. Já však pustil se vedle Jordánu
k Mrtvému moři. A tu stalo se mi
hrozné neštěstí.
Když jsem šel od moře k Jerichu,
přepadli mě turečtí lupiči, svlékli
mne do naha a všecko mi vzali. Bylo
jich proti mně devět. Vrhli se na mne
s celou zuřivostí a já plakal, ruce
před nimi sepjal a prosil po česku,
aby mne nezabíjeli. Zlatý dvacetifrank jsem přece zachránil tím, že
jsem jej spolkl. Potom od Mrtvého
moře do Jerusaléma, ač to je cesta na
dvakrát 24 hodin, utíkal jsem nahý
plných dvanáct hodin v největším
vedru. Vskočil jsem do zahrady
rakouského hospice. Pan ředitel
ústavu, František Josef Costa di
Major, pracoval právě ve své zahrádce, polévaje myrhy a jiné květiny.
Jak mne v adamské uniformě uviděl,

třetí cestu nešel jsem již jako pravý
poutník v chudobě a v zápase o tu
velice se ulekl a domů odběhl, přine- grešli, ale nesl jsem si celých dvasl mi spodní prádlo. Vzal mne pak do náct stovek. Byl v tom dar bratra
hospice. Bylo tam ubytováno právě Jana 200 zl, jak mi každoročně za
400 Francouzů. Pan ředitel mne svého života do Jerusaléma dával,
představoval a vše jim o mne vypra- pak almužny od známých příznivců
voval. Viděl jsem, jak mne litovali, mých a také za stržené památky
neb se na mne smáli. Když pak ze Sv. země.
odcházeli, někteří z nich mne vyhle- Do Terstu šťastně jsem dojechal, velidali a dali mi mnoho šatů a prádla. Já ká touha spatřit zase Jerusalém nesla
si nechal jen nejpotřebnější a ostatní mne téměř na křídlech. Radostně vstoupil
jsem na parník, který se
jmenoval
„Apolos“.
V Alexandrii
jsme všichni
musili vyJeruzalém na počátku 20. století
stoupiti. Já
nevěděl, co
dal jsem dole u brány domu kabaso- mám činiti, zůstal v lodi naposled, až
vi (četníkovi). Panu řediteli jsem se mne jeden lodník poslal za ostatními.
hned z počátku líbil, jak jsem mu Ti zatím odešli a také nikdo by mi byl
vysvědčení p. faráře rtyňského nerozuměl. Nevěděl jsem, kam se
předložil.
mám obrátiti a kde ubytovati, neboť
Zvláště dojem jsem učinil také na parník jel dále až čtvrtý den.
kuchaře, františkána, který si mne Ale když je nejhůř, Bůh je nejblíž.
velice pochvaloval a pro moji šikov- V té mé úzkosti přijde ke mně znenanost v kuchyni panu řediteli doporu- dání neznámý člověk, vzal mne za
čoval. Tak se mně mé kuchařské ruku a vedl mne do velikého domu
umění ze Rtyně hodilo v Jeruzalémě. a ukazoval mně, že tu nemusím nic
Já uvázl v hospici a plných 32 neděl platit. Zabouchal na veliké dvéře,
věrně sloužil.
v kterých se objevil vrátný františPan ředitel mi za to platil 10 zl. kán, který mne vedl ku kvardiánovi.
měsíčně. Chtěl si mne na vždy podr- Mne pojala úzkost, jak se dovím, až
žeti, abych se již domů nikdy nevrá- parník do Sv. země pojede. Ale onen
til. Ale najednou mne napadlo, kde cizinec mne ubezpečil, abych byl
se kdo zrodí, tam se nejlíp hodí. bez starosti. A vskutku čtvrtého dne
Jednoho dne ocitl jsem se doma. přišel do kláštera a zavedl mne
Tato druhá cesta trvala mi plných 10 k parníku.
měsíců a stála mne rovněž 550 zl. Na
Pokračování příště

nad písmem

sPraveDlIvá oDMěna
Za odvedenou práci náleží člověku
odměna, ať už finanční v zaměstnání, ve
formě úcty a vděčnosti v rodině nebo
přiznání vlivu a pravomocí v církvi
či dobročinném sdružení. Jako křesťané
žijeme ve světě, kde tento řád platí. Je
jedním z výrazných podnětů pro práci
a činnost pro druhé, ale také ukazatelem, zda to, co děláme, je kladně přijímáno. Systém „něco za něco“ je základem tržního hospodářství. Staví na něm
filozofie liberalismu, v jehož spasitelnost mnozí věří – tedy hlavně ti, jimž se
v tomto systému daří. Víme ovšem, že
absolutně toto pravidlo neplatí. Každý
člověk má jiné možnosti, schopnosti
a hendikepy. V praxi závisí výše odměny spíš na poptávce a nabídce, na
mocenské pozici poskytovatele a příjemce služby či zboží, na ochotě intrikovat, lobovat atd. Navíc tento řád vytváří
nerovnost mezi lidmi. Jedni jsou nahoře,
druzí dole. Jsou lidé první, druhé a dalších kategorií. Někteří jsou považováni
za lepší (běloši, majitelé velkých firem
a rychlých vozů, lékaři atd.), jiní za horší
(v mnoha kulturách jsou to ženy). Tyto
nerovnosti a z nich plynoucí touha patřit
do vyšší kategorie vedou k závisti, o níž
je řeč v našem textu, k válkám, ke skrytým i zjevným agresím. Společnost,
zakládající se na vytváření a kumulování zisku, se dříve či později dostane do
krize, jak to dnes vidíme v celosvětovém měřítku. Jako křesťané žijeme ve
světě, ale nejsme ze světa. Žijeme
z milosti a pravdy, která se stala skrze
Ježíše Krista (J 1,17). Žijeme řádem
lásky a oběti, který v základě světa roze-

znal Karel Farský. Víme, že Bohu vděčíme za přetékající dar milosti života
svého i světa kolem nás. Každý lístek,
každý živý tvor, každý sluneční paprsek
je poselstvím: To ti dávám z lásky, protože tě mám rád, ne proto, že by sis to
zasloužil. Strom obsypaný ovocem,
které možná nikdo neočeše, nekonečné
dálky vesmíru, důmyslnost buněčného
jádra – to vše je tu pro nás a my pro
Boha. Co máš, co´s nepřijal? Záleží na
tom, jak se k tomu člověk postaví. Může
přijmout jen dar a považovat ho za něco,
co si zasloužil. Pak ovšem zůstává
v začarovaném kruhu chudoby, protože
to podstatné – Bůh a jeho dobrota – mu
chybějí. Nebo může v tom daru přijmout Boha; tak zakusil Boží lásku
a dobrotu apoštol Pavel v setkání s
Kristem, právě v okamžiku, kdy hodlal
tvrdě prosazovat zákon zásluhy a odplaty. Otevřel mu své srdce; a tak není divu,
že pak už nelpěl na pozemském životě.
V listě, který psal v ohrožení života
svým přátelům ve Filipech, vyznává, že
nejradši by byl už stále jen s Kristem.
Jak bohatí jsou ti, kdo přijali Ježíše za
svého Pána a Spasitele oproti těm,

MT 20,1-16
jejichž bůh pouze trestá a odměňuje!
Bůh Ježíše Krista se slitovává nad hříšným městem, jak čteme v knize Jonáš.
Bůh v Ježíši Kristu se slitoval nad lidmi,
ztracenými v hříchu a dal jim šanci stát
se Božími dětmi (J 1,12). Dal jim schopnost žít s Bohem a pro Boha jako bratři
a sestry. Tady končí každé srovnávání,
soutěžení, závist, přetahování se, boje.
Každý dostává denár, tedy všechno, co
potřebuje. To není uniformita ani rovnostářství, ale schopnost vděčně a radostně užívat skryté bohatství darů života. Jsme dělníci na Boží vinici, kterou je
náš svět. Bůh nás spravedlivě odměňuje. Boží spravedlnost však znamená
zároveň milosrdenství, odpuštění a sdílení, kterého se nám dostává v Pánu
Ježíši Kristu na základě jeho života,
smrti a vzkříšení. A tak každý dostáváme nekonečně víc, než si zasloužíme. Je
nám dána překypující plnost života,
k jejímuž přijetí se propracováváme
přes různé peripetie života. Jsme vděční
Pánu Ježíši, že v něm přišlo Boží království; že žil beze zbytku zákonem
lásky a oběti. S Kristem a v něm smíme
žít z Boží dobroty. Světluše Košíčková

Prosíme Tě, pane Bože,
aby skončila válka na Ukrajině, v Iráku i v zemi,
po níž chodil Pán Ježíš; učiň přítrž všem dalším lokálním
i velkým, krátkodobým i dlouhým válkám ve světě.
Zmař záměry těch, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
a požehnej pokorným v zemi.
Zasloužíme si, abys nás nechal na pospas
našemu nepřátelství a nenasytnosti, a přece tě prosíme:
Dej mír a pokoj do našich srdcí, sílu k odpuštění,
ke snášení jeden druhého a společnému převzetí úkolů pro tebe.
Dej nám svornost a radost z toho, že patříme ke tvé církvi. Amen.
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Mezi dětmi II.
Pokračování ze str. 1
slyšel,“ chválím ho. Po vyučování
jsem si chlapce vzal stranou: ,,Dobře,
že jsi mi to o panu presidentovi řekl,
ale dál to už nikomu nepovídej.“
Večer zvoním u vchodu nedalekého
domku, kde bydlil. Jeho rodiče už
věděli od synka, co říkal, a co já na to.
Bylo dobře připomínat Masaryka, ale
teh-dy už raději jen v soukromí.
Na tu školičku mám ještě jinou pěknou vzpomínku. Jednou po vyučování, když už děti byly venku a já dosud
seděl za stolem, přistoupila ke mně
holčička, která se schválně opozdila,
a políbila mne na tvář.
Na jedné škole, bylo to před Vánocemi, mi děti zvěstovaly, že paní učitelka mluvila proti Mikulášovi a Ježíškovi. Prý je to pověra. Po Vánocích že přijede z Kamčatky děda
Mráz. ,,Děti, myslíte si, že opravdu je
nějaký děda Mráz?“ Všechny sborem
uznaly, že ne. ,,A jak je to s Mikulášem?“ pokračoval jsem. Byly zvědavé. Tak jsem vyprávěl celou hodinu
o Mikulášovi, jenž býval kdysi
v městě Mira na území dnešního Turecka biskupem, za temných nocí
chodíval v přestrojení po městě a tajně vkládal chudým lidem do příbytků
dary. A Ježíšek? Ten ovšem nenaděluje; ale Ježíš, ten sám je pro nás velikým darem pro své učení i příkladný
život, vedoucí až k oběti na kříži.
Na jiné škole mi děti hlásily, jak jim
pan ředitel řekl, že není pravda, že

MůŽeTe

Bůh uplácal člověka z hlíny. Šel jsem
se ho na to zeptat. ,,Přece je to napsáno v Bibli,“ odpověděl. ,,Tak to tam
není,“ namítl jsem. ,,Stojí tam, že Bůh
učinil člověka z prachu země. Slovo
Adam znamená muž ze země. Neobsahují naše těla její prvky? Kromě
toho nelze chápat celou Bibli doslovně.“ Podobně jsem to předtím objasnil dětem. Pan ředitel se zamyslil.
,,Neměl jsem to říkat,“ uznal. Byl mi
pak přátelsky nakloněn a napříště
mne včas upozorňoval, co se ve škol-

Pamětní deska na Milíčově domě
ství proti církevní výchově chystá.
Navštěvoval jsem nemocné školáky
a chodil k dětem domů, když mne
pozvaly. Vzniklo tak několik rodinných přátelství.
Dozvěděl jsem se o Přemyslu Pittrovi
a navštívil ho v Milíčově domě, který
vybudoval a byl jeho ředitelem. Po

sI PřeČísT

Ještě méně než působení Přemysla
Pittra je znám jeho duchovní odkaz.
Vzniklou mezeru vyplňuje Pittrův
přítel Miroslav Matouš v publikaci
„Přemysl Pitter a Vyšší režie“
(nakladatelství Ermat, Praha 2014,
k dostání v prodejně Blahoslav v dejvickém ústředí církve). Kniha popisuje Pittrovy dramatické životní
osudy a rozvíjí jeho myšlení v kontextu názorů duchovních autorit
i dnešní doby tichého pnutí.
Pitter unikl ve svém životě mnohokrát o vlásek svému konci – „náhodou“ při pokusu o sebevraždu;
„náhodou“ v zákopech haličské
fronty; „náhodou“ při svém prvním odsouzení k smrti za dezerci;
při druhém odsouzení k smrti, kdy
byla věznice „náhodou“ den před
popravou rozbořena ruskou dělostřelbou. Ještě předtím, u polní
kuchyně, si Pitter všiml, že z jeho
ešusu náhle začala vytékat fasovaná polévka – dvěma otvory po
kulce. Během druhé světové války
po předvolání na gestapo v Petschkově paláci se šokovanému
gestapákovi upřímně svěřil, že pomáhá Židům a že to vyšetřující
z lidského hlediska přece jistě
pochopí...
Tzv. „náhoda“ či vlastně „Vyšší
režie“ úřadovala i při jeho dramatické emigraci po Únoru 1948 přes
východoněmecké území. „...Teď jde
o to, najít někoho, kdo by byl ochoten neznámému cizinci (Pittrovi)
poskytnout průkaz k nebezpečné,
přísně střežené cestě železnicí do
západního Berlína. Po dnech marného pátrání zvolá při potkání na ulici
hostitelčina známá při pohledu na
Pittra po jejím boku: ´Ten pán je celý

rozhovoru mi nabídl spolupráci. Svěřil mi skupinu chlapců z pátých tříd.
Bylo pro mne povzbuzením, když
jsem zjistil, že jeho způsob křesťanské výchovy potvrzuje ten můj. Ověřil jsem si to i na jeho knížce ,,Slovo
Boží dětem“, vydané v roce 1947.
Zaměstnání učitele náboženství bylo
pro stupňované proticírkevní zásahy
bez vyhlídek. Lituji, že jsem jím mohl
být jen čtyři roky. Z té doby mám
řadu pohlednic a dopisů, které mi
psaly děti, hlavně o prázdninách.
,,Milý pane učiteli! Stále na vás vzpomínám. Těším se, jak budeme mít
hodinu náboženství a nedělní školu.
Loučí se s Vámi Vaše žačka...“ K jednomu dívčímu vánočnímu pozdravu
připsala maminka: ,,Pane učiteli,
Jiřince se po Vás moc stýská a vzpomíná. Moc brečela.“ Za jiného času
bych možná svému učitelskému
působení zůstal věren.
Asi po šesti letech – to už jsem byl
kazatelem, se vrátil náš osmiletý Petr
ze školy pobouřen: ,,Naše učitelka
lže.“ „Co to povídáš? Že lže?“ ,,Ona
říkala, že není žádný Bůh.“ Zamyslil
jsem se. ,,Víš, Petře, kdyby paní učitelka věděla, že je Bůh, a říkala, že
není, tak by lhala. Ale ona si doopravdy myslí, že není. Takže nelže,
jenom se mýlí. A to je rozdíl. Tak jí to
odpusť.“ Přátelství s několika tehdejšími dětmi trvají dodnes. Jsem přesvědčen o tom, že v dětech se upevňuje víra daleko více vztahem a důvěrou k vychovateli než tím, co se od
něho mohou naučit.
M. Matouš

PřeMysl PITTer

náš doktor!´ Lékař, otec čtyř dětí,
podmiňuje zapůjčení legitimace
Pittrovi souhlasem své ženy. Ta si
o Pittrovi dá vyprávět, je jím nadšena a řekne manželovi: „Když on
zachraňoval naše (německé) děti,
musíme my teď zachránit jeho.“
Cesta do Berlína je určena na neděli večer, kdy bývá ve vlaku nejvíce
cestujících. Den předtím se dočítá
v církevních novinách, že nazítří má
v kostele svatého Mikuláše kázat
jeho dávný přítel. „Byl to skutečně
Boží plán, abych odešel za hranice,

či mé vlastní rozhodnutí?“ ptá se
později v duchu Pitter a odpovídá si:
„O tom se mi opět dostalo zvláštního
svědectví z úst mého přítele, evangelického kazatele, když jsem po přechodu hranic zašel do jeho kostela.
Netušil, že jsem přítomen. Léta jsme
si nepsali, ani o sobě nevěděli.
Vstoupil na kazatelnu a začal kázat
na slova ze Skutků apoštolských:
„Ukázalo se Pavlovi v noci vidění.
Muž nějaký macedonský stál a prosil
ho: ´Přejdi do Macedonie a pomoz

a

vyšší

reŽIe

nám.´“ Obsah celého kázání vyzníval
v jedinou výzvu: ´Přejdi a pomoz
nám!´ A mně bylo, jako by každé
slovo platilo mně samému. Když
jsem po shromáždění přišel přítele
obejmout, pravil mi rozechvěně: ´To
je zvláštní, já dnes stále musil myslet
na tebe!´“
Rychlík je přeplněn, uprchlík s příručním zavazadlem stojí uprostřed
chodby vagonu. Těsně před odjezdem nastupují z obou stran policisté.
Jakmile se vlak dal do pohybu,
vyptávají se cestujících na účel cesty,
svítí jim do obličeje, zkoumají průkazy, porovnávají s fotografií.
Přemysla zachvátí děs. Teď jde
především o doktora, jeho ženu
a děti! Není přece možné, aby
neodhalili podvod! Stačí, když
řekne pár slov svou nesaskou
němčinou. Z jedné strany přistupuje policista. Pitter mu mlčky
předkládá průkaz. Policista do něj
letmo nahlédne a vzápětí jej vrací
se slovy: ´Děkuji.´ Milý doktor na
Pittrovi zapůjčeném průkazu byl
„náhodou“ železniční lékař. Na
žádný jiný průkaz by se Pitter do
západního Berlína nedostal...“
Vraťme se od neuvěřitelného
Pittrova života a gigantického charitativního díla k jeho nekonformnímu duchovnímu vývoji a nešablonovitému, ale jednoznačnému duchovnímu odkazu. Snad by mohl
být inspirativní i dnes, v době kácení
či pádu autorit i bohaté nabídky falešných světel. Autor v souvislosti
s Pittrovým odkazem často uvádí
výrok apoštola Pavla „Všechno zkoumejte, dobrého se držte“. Jistě v této
souvislosti lze citovat i Ježíšovo „Po
ovoci poznáte je.“
LR

Billa na faře
Spojení obchodní společnosti Billa
s místem duchovního rázu asi není
příliš obvyklé. Přesto k takovému
spojení došlo, a to konkrétně o víkendu 12.– 13. července na faře NO
Roudnice nad Labem. Se jménem
Billa se vám jistě vybaví různé slevové akce, bonus kluby, Tchibo koutek, recepty šéfkuchaře Giuseppeho
a kdo ví, co ještě. Nám se ale podařilo nahlédnout pod tuto „obchodní
slupku“ a zjistili jsme, že zaměstnanci tohoto podniku, konkrétně pobočky v Praze-Kbelích, mají zajímavého koníčka. Každý rok věnují svůj
čas a síly různým prospěšným činnostem. Díky naší předsedkyni rady
starších Kateřině Altové, která na
této pobočce pracuje, věděli o našem
středisku Diakonie a misie – Centru
Hláska i o našich dobrovolnických
akcích s roudnickou mládeží. A tak
se stalo, že nás zaměstnanci této
pobočky oslovili s prosbou, zda by
se i oni mohli stát alespoň na chvíli
dobrovolníky. Rádi jsme souhlasili a
po poradě s radou starších jsme si
jako dobrovolnický cíl vytyčili
vyklizení farního archivu a jeho přestěhování na půdu. Když naši noví

dobrovolníci v sobotu odpoledne zjistili, jak ve skutečnosti vypadá farní
archiv a že je čeká těžká dřina
s plnými knihovnami a skříněmi,
trochu se jim podlomily nohy. Asi
nikdo nečekal, že o pět hodin později bude práce hotová. Přiznám se, že
mě překvapila nejen rychlost a pracovní nasazení dobrovolníků, ale
i to, že si s sebou přivezli veškeré
jídlo a pití, aby nám prý nedělali
škodu. V tu dobu už se na zahradním
grilu opékala krůta a přicházející
letní večer sliboval nejen dobrou
večeři, ale také příjemné povídání.
Myslím, že tento červencový víkend
byl přínosem pro obě strany a jsem
moc ráda, že jsou na světě lidé, kteří
– i když nenosí titul křesťan – jsou
ochotní nezištně pomáhat druhým –
a to i s takovou nezáživnou činností,
jako je stěhování zaprášených knih
a skříní. My, křesťané, máme občas
trochu zkreslený pohled na lidi
mimo církev. A tak, až někdy třeba
půjdete nakupovat do „Billy“, všimněte si těch, kteří zrovna doplňují
zboží do regálů, nikdy nevíte, kdo
vám pomůže, až to budete potřebovat.
Lenka Selčanová

Poslední letní koncert
v novém Boru
S koncem prázdnin a deštivým počasím jsme společně prožili krásný
páteční podvečer. Igor Barboi Trio
nás překvapilo uvolněnou dynamickou hudbou. Atmosféra v chrámové
lodi a možnost občerstvení dobrým
moštem a vínem náladu dokreslila.
Přestávka byla také vítanou pauzičkou pro milé muzikanty a možností
pro rozhovor a zhlédnutí výstavy
Ing. Dvořáka v galerijním prostoru
kostela (cyklus fotografií Praha z jiného pohledu). Obavy z konce prázdnin a malé návštěvnosti se rozplynuly
a každý, kdo se účastnil, nalezl klid
v chrámové lodi kostela a příjemný
hudební zážitek. Pro ty, kteří byli na
cestách nebo finišovali s přípravami
na školní rok, uveřejníme video na
našem webu a facebooku. Děkujeme
všem, co se na přípravách koncertu

podíleli a podporují nás. Ani účelová
sbírka na nová kamna nebyla zanedbatelná.
Nestrávili jsme páteční odpoledne
nákupy a netěšili se z výhodných akčních cen, ale nalezli jsme klid a společenství. Tam, kde slova nestačí, má
prostor hudba. Je darem od Boha
a pro toho, kdo nevěří či z nějakého
důvodu věřit nemůže, věcí talentu
a nadání. Děkujeme Bohu anebo tušíme, že krása tónů a místo pro setkání
je tím, co nás spojuje.
Začínají pomalu přípravy na adventní
období. Čas babího léta vyplníme rekonstrukcí farního úřadu a vytvořením prostor pro kreativní dílny. Možná stihneme i nějakou tu výstavičku.
Vše naleznete v navigaci našeho
webu. Eliška a Martin z kostela
sv. Ducha v Novém Boru
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ZPrávy

Z ekuMeny
cert „Dua Manera“, které kombinuje
klasické pojetí skladeb s flamencovými prvky, používá vlastní aranže, jež
citlivě zvýrazňují harmonické a rytmické cítění, se koná v neděli 28. září
od 15 h v kostele cČSh v Lounech.
Vstup volný.
hS

sedmdesát let. S pamětníky bude rozmlouvat Petr Sokol, pedagog a lektor
vzdělávacího projektu Židovského
muzea v Praze a Institutu Terezínské
iniciativy „Naši nebo cizí: Židé v českém 20. století.“ Maiselova 15, Praha
1, 3. patro. Vstup volný.
red

Přednáška o světci a knížeti

uctění památky popravených
v Mauthausenu

24. září od 17.30 h se ve sboru naší
církve v pražské Dolnocholupické
ul. 520/63 uskuteční přednáška Pavla
Kukala na téma „Sv. Václav, světec
a kníže na úsvitu českých dějin“.
M. Kotrba
Kniha bratra Lumíra Čmerdy „Tady
jsme doma“ bude prezentována
v pražském malostranském kostele
Na Prádle 28. září (viz strana 1).

Z programu divadla Mana
• 24. 9. (středa, 19 h) Úvod do
neštěstí. Kultovní kniha amerického psychologa rakouského původu
převedená do divadelní řeči ukáže,
v kolika disciplínách aspirujete na
nešťastníka a jak se v nich zdokonalit. Metody jsou to jednoduché,
hojně užívané a člověku se dostane
podrobného návodu, jak na to. Vše
je odkoukáno z praxe a ověřeno.
Inscenaci uvádí Euroforia.
• 29. 9. (pondělí, 19.30 h) hotel mezi
dvěma světy
• 30. 9. (úterý, 19.30 h) hotel mezi
dvěma světy Tajemný hotel mezi
bytím a nebytím. Místo, kde jsme si
všichni rovni a kde člověk nalézá
i ztrácí. Pět různých lidí, pět osudů
zdánlivě odlišných, a přece tak
podobných. Každý z nich vidí svůj
život a dál jen nejistou budoucnost.
Brilantní příběh o životě, smrti
a lásce. Příběh, který se vás dotkne.
Hotel mezi dvěma světy je jemnou
a napínavou hrou o lidském údělu.
Hru provede amatérský divadelní
soubor Kairos II.
red

Ve víru tanga
Pojďte prožít sváteční odpoledne „Ve
víru španělských tanců a argentinského tanga“ v provedení Miroslava
Žáry a Soni Vimrové! Kytarový kon-

Výběrové řízení na ředitele
střediska Nazaret
Diakonie a misie CČSH ve spolupráci s Plzeňskou diecézí CČSH a Střediskovou radou DS Nazaret vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce „ředitel/ka diakonického
střediska – Nazaret v Borovanech“, které provozuje chráněné
dílny (keramická a textilní) pro
zaměstnávání osob se ZPS a poskytuje sociální služby se sídlem
v Borovanech, Žižkovo náměstí 1,
373 12 Borovany. Bližší informace
o podmínkách výběrového řízení,
kvalifikačních předpokladech a charakteristice vykonávané činnosti získáte u ředitele střediska. (Karel
Filip – ředitel, tel.: 603 175 004,
e-mail: nazaretdilna@centrum.cz), na
webových stránkách ÚR CČSH
(www.ccsh.cz, sekce „Zprávy“)
a diakonického střediska Nazaret
(www.nazaret.cz). Termíny odevzdání přihlášek: do 30. září 2014. red

židovské muzeum zve
Zveme na nový cyklus nedělních
pořadů Židovského muzea v Praze,
v jehož průběhu bude představeno
deset dvojic pamětníků holokaustu
a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Pozvání
k zářijovému setkání – v neděli 28. 9.
v 17 h přijali paní Anna Hyndráková
(*1928) a pan Pavel Stránský (*1921)
– oba přeživší terezínského rodinného
tábora v Osvětimi-Birkenau, od jehož
vyvraždění uplynulo letos celých

Pro DěTI a MláDeŽ

DělníCI na vInICI
Doplňujte slova podle počtu jejich písmen – shora dolů, zleva doprava.

8 písmen:
hospodář,
poslední
7 písmen:
dělníci, poledne,
správce
6 písmen:
odměna, vinice
5 písmen:
denár, právo,
vedro
Řešení z minulého čísla: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.
jana Krajčiříková

U příležitosti 72. výročí heydrichiády
vás zveme k uctění památky obětí
československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů
operačních skupin Anthropoid, Silver
A, Out Distance a Intransitive, zavražděných v koncentračním táboře
Mauthausen. Termín zájezdu – pátek
24. října. Program: pietní vzpomínka
spojená s bohoslužbou a následnou
prohlídkou tzv. Bunkru a táborového
areálu. Cena: 500 Kč.
Ve čtvrtek v předvečer výročí masových poprav 23. října od 17 h, bude
kardinál Dominik Duka v katedrále
sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě
složit zádušní mši za 294 popravených v koncentračním táboře Mauthausen. Podrobné informace poskytne Vlastislav Janík.
(E-mail: janik@seznam.cz,
mobil 737 283 305).
Vj

Koncerty u sv. Mikuláše
• 22. 9. - 20 hodin
Koncert pro varhany a orchestr
Camerata Pragensis Orchestra
& A. Bárta - varhany
• 23. 9. - 17 hodin
händel, Mozart,
Telemann, Bach
M. Hanzal - varhany,
F. Bílek - trubka
• 24. 9. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák, Widor
B. Rabas - varhany,
J. Jonášová - soprán
• 25. 9. - 14 hodin
Benefiční koncert - zdarma
Killarney Heights High School
Advanced Concert Band
(Austrálie)
• 25. 9. - 17 hodin
Mozart, händel, Bach, Dvořák
ČVUT Mixed Choir Prague
• 26. 9. - 17 hodin
Bach, Telemann, händel, Franck
M. Šestáková - varhany,
V. Kozderka - trubka
• 26. 9. - 20 hodin
Mozart, Paganini, Bach, Vivaldi
Consortium Pragense Orchestra
• 27. 9. - 11 hodin
Slavnostní koncert - zdarma
B. Rabas - varhany,
M. Kejmar - trubka a křídlovka
• 27. 9. - 17 hodin
händel, Beethoven,
Mozart, corelli
J. Popelka - varhany,
V. Frank - housle
• 27. 9. - 20 hodin
Mozart, Paganini, Bach, Vivaldi
Consortium Pragense Orchestra
• 28. 9. - 17 hodin
Mozart, Beethoven,
Bizet, haydn
Pražské dechové kvinteto
• 28. 9. - 20 hodin
Vivaldi, Mozart, Dvořák, Ravel
Radio Symhony Collegium
& M. Zvolánek - trubka

NáVRh „OSN“
PRO NáBOžENSTVí

Izraelský exprezident Šimon
Peres navrh papeži Františkovi založení organizace,
obdobné OSN, která by
sdružovala světová náboženství. „Organizace světových
náboženství by byl „nejlepší
způsob, jak vystoupit proti
teroristům, kteří zabíjejí ve
jménu víry,“ řekl Peres. Františkovi přitom údajně nabídl
předsednictví v této organizaci. Peres prý počítá také
s vytvořením Charty Spojených náboženství, obdoby
Charty Spojených národů.
Podle www.christnet.cz
BiBLE DiaLOguE V BERLíNě
Konference komunity protestantských církví v Evropě (CPCE) zve na setkání
na téma „Evropský „Bible Dialogue 37“ na téma 1914 a 2014. Staré a nové
války a vyhlížený mír budoucnosti“, které se koná v Berlíně od 30. října do 3.
listopadu. První světová válka vypukla přesně před sto lety. Následovala druhá
světová válka. Utrpení vyústilo ve spolupráci národů v Evropě. Církve samotné byly zataženy do válečné historie a byly volány k podpoře nacionalismu,
čímž nesou svůj podíl viny a zodpovědnosti. Ale zároveň to byly právě církve,
kdo začal budovat mosty smíření. Boží dar míru umožnil vyvinout úsilí v otázkách smíření, a tak v Evropě nastolit klid, přičemž zůstává povinnost postavit
se proti starému stylu války, která panuje v Africe, i proti novým válečným způsobům ekonomických a kybernetických útoků v celém světě. „Bible Dialogue“
bude reflektovat otázky misie míru a smíření v rámci protestantských církví
v Evropě a hledat nové perspektivy pro mírové soužití nejen v Evropě. Poplatek
180 eur. Další informace na webu www.eaberlin.de. V případě Vašeho zájmu
kontaktujte prosím Odbor vnějších vztahů na vnejsi.vztahy@ccsh.cz či tel.:
220 398 114 ohledně možné pomoci s uhrazením účastnického poplatku. MVK
SENEgaL: ZaujMěTE

MíSTO, KTERé VáM PRáVOPLaTNě NáLEží, řEKL

KaRDiNáL žENáM

Dakarský arcibiskup Théodore Adrien kardinál Sarr vášnivě hovořil o potřebě
uznat významnou roli, kterou ženy zastávají v křesťanské komunitě. „Úloha
žen v rámci křesťanské komunity je nesporná a důležitá, stejně jako role matky
doma,“ řekl Théodore Adrien kardinál Sarr. Kardinál to řekl při mši, kterou
nedávno slavil ve farnosti sv. Magdaleny v senegalském Mbao. „Zaujměte
místo, které vám právoplatně náleží,“ řekl kardinál přítomným ženám. „Církev
vás pravdivě a spravedlivě ocení,“ informoval o jeho slovech Vatikánský rozhlas. Kardinál pokračoval: „Farní společenství potřebuje iniciativní ženy;
potřebuje jejich radostné svědectví o lásce k Ježíši Kristu.“
Kardinál dále řekl, že „ve snaze vytvářet společenství sjednocené v Kristu
Spasiteli, společenství Boží lásky, rodinu rodin, nelze postoupit dále bez ženské
intuice, bez mateřského instinktu, bez ženské péče“.
SVěTOVý žiDOVSKý KONgRES hájí KřESťaNy
Předseda SŽK Ronald S. Lauder vyzval k solidaritě s křesťany. Lidé dobré vůle
musí společně usilovat o to, aby se zastavila vlna násilí proti křesťanům na
Blízkém východě a v Africe, řekl listu New York Times; připomněl také, že se
v Evropě a USA konají demonstrace kvůli Palestincům, jež Hamás zneužívá
jako lidské štíty. „Přitom barbarské vybíjení křesťanů se sleduje spíše s lhostejností,“ doplnil Luder. „Křesťané umírají za svou víru, jsou bez ochrany a svět
je k jejich utrpení lhostejný.“
RELigiOZiTa V POSTKOMuNiSTicKých ZEMích
Münsterský sociolog náboženství Müller shrnul nejnovější vývoj religiozity
v postkomunistických zemích Evropy v „Teologicko-praktickém čtvrtletníku“.
Výrazný je nárůst náboženské praxe u pravoslavných; Müller uvádí, že
v zemích, kde už při převratu 1989 byla religiozita výraznější, tento trend dále
posiluje. Naopak tam, kde byla religiozita slabá, se tento postoj v zásadě nemění. Ekonomické problémy religiozitu obyvatelstva zvyšují, úspěšná hospodářská transformace spíše podporuje sekularizaci (Estonsko, Slovinsko). Poničená
církevní struktura podporuje další rozpad (východní Německo, Česko).
V zemích s tradičním propojením náboženství a národního uvědomění (Polsko,
Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Moldávie, Ukrajina) po převratu religiozita
spíše narůstá, zejména v oblasti pravoslaví. V Rusku stoupla religiozita mezi
lety 1990 a 2008 ze 34 na 64 %, v Rumunsku, Moldávii a Srbsku se hlásí k církvím naprostá většina obyvatel. Víra v Boha není v postkomunistických zemích
menšinový program – naopak; přes 90 % Poláků, Chorvatů, Rumunů
a Moldavanů se hlásí k víře, v ostatních zemích (s výjimkou Česka a NDR)
tvoří věřící většinu.
Res Claritatis
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