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EvRopské sEtkáNí mladýcH
taizé sE blíží
Milé sestry a bratři,
jistě jste již slyšeli o Evropském
setkání mladých Taizé, pouti důvěry, která se koná od 29. 12. 2014
do 2. 1. 2015 v Praze. Mnozí z vás
zajisté tuto akci zažili již před dvaceti lety; také tentokrát se můžete
zapojit prostřednictvím svých farností nebo zcela individuálně.
Bratři z Taizé prosí naši církev
o pomoc při organizaci tohoto setkání tím, že budeme akci šířit mezi
mládeží, poskytneme nebo zprostředkujeme mladým lidem ubytování ve farnostech, u věřících či
přátel, kteří touží po setkání s lidmi
mnoha různých národností.

Možností je též poskytnout byt či
místnost pro celé rodiny věřících.
Aktuálně hledají bratři z Taizé ještě
ubytování pro jedenáct tisíc účastníků
v Praze a jejím okolí. Dojezdová
vzdálenost do Prahy Letňan by neměla přesáhnout devadesát minut
času. Na ubytování jednoho mladého člověka stačí pouze 2 m².
Zapojit se můžete také šířením
informací či uspořádáním meetingu
o této akci ve svých sborech, kam
bratři z Taizé rádi přijdou, aby vám
a vašim věřícím sdělili všechny potřebné informace.
Podrobné informace naleznete na
stránkách Evropského setkání

Z evropského setkání mladých Taizé
ve Štrasburkuienerová
www.taizepraha.cz, které jsou kompletně v českém jazyce a obsahují

Nedožité 100. výročí narození
Rudolfa Horského
„Podle důvěrných zpráv, projevuje se na Ostravsku prudký vzrůst činnosti Církve československé pod vedením
biskupa Horského. Horský, který se jeví jako náboženský fanatik, dostal příkaz, aby vybudoval na Ostravsku
baštu zmíněné církve. Po sborech osobně propaguje nedělní školy, a přestože na veřejnosti sympatizuje s dnešním zřízením, na druhé straně se vyjadřuje potupně o straně a o politických činitelích.“
Úryvek z tajné zprávy ministerstva národní bezpečnosti z konce roku 1951 nás uvádí do složitostí života
bratra biskupa prof. Rudolfa Horského, který by se 4. prosince 2014 dožil 100 let.
Narodil se 4. prosince 1914 ve Vamberku v Orlických horách jako první
dítě drobného živnostníka Rudolfa
Hovádka a ošetřovatelky Marie,
rozené Pavlištové. V roce 1927 se
manželům Hovádkovým narodila
ještě dcera Věra, která však zemřela
v patnácti letech na tuberkulózu.
Středoškolská studia konal na reálce
v Hradci Králové a v České Třebové, kde v roce 1933 maturoval.
Coby účastník konference akademické YMCA se pod vlivem prof. J. L.
Hromádky a redaktora a filozofa J.
Šimsy rozhodl studovat teologii.
Husovu evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze dokončil v roce
1938 a 28. září téhož roku byl

v chrámu sv. Mikuláše v Praze patriarchou G. A. Procházkou vysvěcen
na kněze. V roce 1939 se oženil
s učitelkou náboženství Annou,
rozenou Boučkovou. Manželství
bylo obdařeno třemi dcerami: Soňou
(*1940), Dagmarou (*1944) a Ivanou (*1948).
Během vysokoškolských studií ovšem přišly i bolestivé chvíle, když se
musel vyrovnat se ztrátou otce,
který podlehl vážné plicní chorobě.
Jeho posledním zaměstnáním bylo
místo topiče a vrátného v bohoslovecké koleji.
Starost o zbytek rodiny Rudolfa Hovádka (o změnu příjmení z Hovádek na Horský požádal v roce

1947; k volbě podoby nového příjmení se lakonicky vyjádřil: „Jsem

z hor a mám rád hory“.) přiměla
k přijetí místa učitele náboženství
v Praze-Dejvicích. Katechetské profesi se na několika pražských středních školách věnoval až do svého
vysvěcení, kdy byl opět v PrazeDejvicích jmenován pomocným duchovním. Odsud po roce odešel na
Žižkov, kde prožil roky nacistické
okupace a působil zde již jako definitivní farář až do roku 1949. To byl
již promován na doktora teologie
(1947) a zabýval se organizací
celocírkevní sítě Nedělních škol.

řadu informačních materiálů ke stažení, na stránkách naukového odboru ÚÚR CČSH v sekci mládež nebo
můžete osobně zajít na místo přípravy
setkání do Kafkova domu (nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1), kde vám přípravný tým zodpoví všechny dotazy.
Neváhejte se zapojit do této velké
akce, na kterou je aktuálně přihlášeno okolo 19 000 účastníků, a poznat
tak mladé lidi z různých koutů světa,
pohovořit s nimi o víře a nabídnout
jim ztišení nejen ve sborech, ale také
v domácím prostředí vstřícných lidí.
Mladí lidé budou v Praze za účelem
modlitby, poznání a společenství.
„Věříme, že pro všechny účastníky
bude i letošní setkání znamenat zkušenost společenství. A tam, kde je společenství, tam je víc naděje.“ uvedl bratr Marek z komunity Taizé.
KG

Rozrůstající se duchovní péče o děti
vyžadovala vyškolení několika set
učitelů. Vedením řady kurzů byl
pověřen právě bratr dr. Horský,
který tak, ač nerad, musel rezignovat
na místo žižkovského faráře. Přesto
bez služby v náboženské obci nezůstal, když v letech 1950–1951 spravoval Tmaň.
Když byla v září 1950 uvedena v život Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze, byl na ní
jmenován profesorem pedagogiky
a katechetiky. Studentům přednášel
však pouze rok, neboť na jaře 1951
byl Jednotou duchovenstva navržen
za kandidáta na ostravského biskupa. Byl zvolen těsnou většinou,
neboť jeho protikandidátem byl diecézní tajemník Otakar Struž, jenž
byl jako člen KSČ podporován státními úřady i částí „pokrokových“
duchovních. Rudolf Horský do volby vstupoval s příslibem jmenování
nového diecézního tajemníka, což
se žel nakonec nestalo.
Ostravská diecéze se stále více štěpila na dvě nesmiřitelná křídla.

Rudolf Horský (vpravo) na návštěvě u biskupa Stibora

Pokračování na str. 3

Smetanova Litomyšl – výjimečná nabídka
Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v Česku a zároveň patří k největším pravidelným festivalům
u nás. Festival se koná již od roku 1949 v Litomyšli – rodném městě Bedřicha Smetany.
Každoročně hostí špičkové zahraniční i domácí hudebníky. Centrem festivalového dění je
areál Státního zámku Litomyšl, jenž je zapsán na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Není bez zajímavosti, že ke spoluzakladatelům akce patřil litomyšlský farář
naší církve br. Jaromír Metyš. Pro jubilejní husovský rok 2015 se dne 29. června 2015
počítá s uvedením Smetanova Tábora a Blaníku, Dvořákovy Husitské a Krčkova Kréda
Mistra Jana.
Litomyšlská náboženská obec vás a vaše blízké při této příležitosti zve do Litomyšle.
Nabízí zajištění vstupenek, ubytování, stravování, průvodcovskou službu při prohlídce
města, zámeckého návrší, sboru i Růžového paloučku v nedalekém Brandýse nad Orlicí,
kde se Jan Amos Komenský loučil s vlastí. Redakce ČZ vřele doporučuje návštěvu festivalu i prohlídku renovovaného centra krásné historické Litomyšle. Vstupenky na festival
je třeba zajistit si do konce února 2015.
Kontakt: Štěpán Klásek (tel.: 724 704 977, 739 915 655,
e-mail: ccsh@lit.cz), Jaroslav Jiráček (728 023 751)
Na obrázku kostel Nalezení svatého Kříže v Litomyšli
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Kamenná tvář

Čte ti rodič pohádky?
„Jsme jedné krve ty i já!“ Většina z nás si okamžitě vzpomene, jak
v dětství „hltala“ dobrodružný příběh chlapce Mauglího, vychovaného vlčí rodinou a ostatními zvířaty v indické džungli. A co slavný
Tarzan z Afriky, který také provázel a dojímal předešlé generace?
Zmiňované knihy vyšly mnohokrát a byly i opakovaně zfilmovány.
„Zná takovou četbu ještě nejmladší generace a jak jsou na tom
doma?“ napadlo paní učitelku Lenku Šváchovou a při výuce se jednou zeptala: „Komu z vás čte rodič?“ K jejímu překvapení se nikdo
z druháků ze ZŠ Rakovského v Praze-Modřanech nepřihlásil.
Udivená pedagožka svůj dotaz pro jistotu zopakovala. Ukázalo se, že
ještě v první třídě maminka a tatínek čtou dětem před spaním anebo
aspoň jednou, mimořádně dvakrát, v týdnu vyprávějí. Ve druhé třídě
už své potomky asi považují za velké a nanejvýš jim pustí video.
A zanechají je pak svému osudu. „Víte co? Pozveme rodiče, když vám
nečtou doma, jestli by z knížky předčítali třeba ve škole,“ zazněl nečekaný návrh.
Žáci byli nejprve překvapeni, ale brzy se pro nápad paní učitelky
přímo nadchli. Jejich táta a máma přece nemohou při předčítání chybět! Naopak maminky a tatínkové váhali a moc se jim nechtělo. Něco
tak nezvyklého, jak na podobnou nabídku reagovat? Postupně ale
byli svými ratolestmi „přemluveni“ k souhlasu a zamysleli se nad
svou oblíbenou knihou z dětství. Přicházeli potom do školy a četli
ráno od osmi hodin ze svých oblíbených dětských knih krátkou ukázku na 10 až 20 minut. Snažili se pak dětem ukázat, proč rádi čtou,
které knížky je oslovily, kdo je ilustruje a jak se vlastně vydávají.
Jedna maminka si dokonce připravila prezentaci na plátno a dětem
ukázala svoji fotografii, jak jako žákyně čte knížku. Celou druhou
třídu předčítání velice oslovilo. Je přece báječné, když si dospělí na ně
udělají čas. „Mami, Jirkův táta nám včera četl pohádku,“ ozývaly se
pak doma hlasy. Nakonec opakovaně přicházelo asi osm rodičů. I ti
hodně zaměstnaní chtěli pro své potomky něco udělat. A tak si čas
našla i maminka, která pracuje jako lékařka v IKEMu, kde každý den
zachraňují lidské životy při operacích srdce.
Projeveného zájmu si snad každá malá člověčí dušička váží a tetelí se
nevýslovným blahem. A moudrý a uvážlivý dospělý si tuto skutečnost
uvědomí. I my bychom měli pochopit, že takovýto projev vztahu a ryzí
nefalšované výchovy, která ostatně znamená vlastní nasazení, je
nezbytný. Jan Amos Komenský by nás pochválil a ubezpečil nás, že
pokud se jedná o výchovu budoucí generace, nejsme ještě ztraceni.
Olga Nytrová

Nebeský Otče,
v běhu času jsme došli až k této chvíli očekávání, k adventu.
Pro většinu lidí je to doba shonu, nákupů
a přehnaného úklidu domů, ale ne svých srdcí.
Dej, ať letošní advent je časem velikých divů
v našich osobních vztazích.
Nauč nás i naše děti rozeznávat,
co je důležité a co nám neprospívá.
Kéž tvůj pokoj přejde do našich otevřených srdcí. Amen.

z kazatelského plánu
druhá neděle adventní
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každý tvor uzří spasení Boží.
lUkáš 3,4.6

První čtení z Písma: Izajáš 40,1-11
Tužby adventní:
2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože všemohoucí, posilni naše srdce a obnov nás, abychom tvému jednorozenému Synu připravili cestu do našich životů! Svým svatým Duchem nás
osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 2. Petrův 3,3-15a
Evangelium: Marek 1,1-8
Verš k obětování: Žalm 50,2.5
Verš k požehnání: Marek 1,4
Modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, děkujeme ti, že nám dáváš okoušet dary nebeské hostiny.
Pomoz nám, ať vyslyšíme slova proroků a obrátíme svá srdce k tobě!
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 203, 36, 206, 314, 33

Možná, že se nikdy nedozvíte
o výsledcích svých činů.
Pokud ale neuděláte nic,
nebude ani žádný výsledek.
Mahátma Gándhí
Bylo to dávno a dávno a opravdu
hodně daleko. Kde? V Kanadě. V horách, velice přiléhavě označovaných
jako „Skalnaté“ (Rocky Mountains).
V malé vesnici tam žili dva kamarádi
– Petr a Pavel. Ti v mládí často sedávali v chaloupce u nejstaršího obyvatele vesnice. Ten jim při svitu svíčky
vyprávěl staré pověsti z celého kraje.
Také o tom, že se v této krajině jednou objeví muž, který bude svou
moudrostí a svým životem světlem
celému kraji. Muž, o jehož moudrosti a životě budou lidé mluvit široko

daleko – po celém světě. Pověst pravila, že ten muž změní celou obec, že
se lidé budou k sobě mít přátelsky
a že tam bude něco jako ráj na zemi.
Nejen to. Pověst hovořila i o tom, že
jedna ze skal, které vyčnívají do
jejich údolí, zobrazuje již dnes tvář
tohoto moudrého muže.
Čas plynul, kamarádi se rozešli. Petr
však ve vesnici zůstal. Neustále mu
v hlavě ležela pověst, kterou slýchával. Uvažoval o tom, jaké by to tam
asi mělo být, až ten starý, moudrý
muž přijde. Zamýšlel se nad tím, co
by se mělo udělat, aby to u nich bylo
hezké a lidé se nemuseli stydět za to,
co dělají. Mnohé věci v obci dělal
sám a své spoluobčany vedl k tomu,
aby si v obci i doma vše upravovali.
Pomáhal lidem, kteří se na sebe hněvali. Nabádal je, aby se smiřovali

a nedělali si navzájem nic zlého.
Uprostřed všech těchto prací a starostí Petr zestárl. Lidé ho měli rádi
a vážili si ho jako moudrého starého
pána. Milovali ho. Měl pro ně vždy
něco podnětného, co je zajímalo. Vedl
je nejen k tomu, aby se měli rádi, ale
rád jim povídal staré pověsti, které
kdysi slýchával od tehdy nejstaršího
muže ve vesnici.
Jednou, když s dětmi seděl u ohně
a vykládal jim pověst o tom, co se v té
krajině stane, zmínil se i o skále, kterou nazýval „Velká kamenná tvář“.
Jeden chlapeček ho náhle přerušil.
Díval se na něj a v úžasu vykřikl:
„Dědo, ale ty sám vypadáš z boku
zrovna tak jako ta skála. Tvá hlava je
přesně taková jako ta velká kamenná
tvář.“ Děda se zachvěl. Vzpomněl
si na rčení, že malé děti nelžou. red

O svévoli i adventním ztišení (z knihy Stanislava Kubína Čtyřiatřicet zamyšlení)
Připravte na poušti cestu Hospodinu.
Izajáš říká, abychom byli připraveni.
Ale jak? Jak jsme připraveni?
Míváme zapnuté mobily, které nám
zazvoní nejen v divadle, ale třeba
i při bohoslužbě. Míváme zapnuté
mobily, připraveni na zavolání kohokoliv kdykoliv. Bojím se však, že
zdaleka nejsme připraveni na zavolání Hospodinovo. Máme připraveny
své mobily, ale jak je to s naším srdcem, našimi životy - máme i je připraveny? A v čem je obsah těchto
slov – buďte připraveni, v čem je
jejich naplnění?
V jedné z knížek Jana Šebeky se odehrává rozhovor mezi dcerou a otcem.
Dcera se ptá na recept, který umožnil
jejím rodičům prožít celých 50 let
vyrovnaného a šťastného manželství.
„Recepis?” říká otec. „Nějaký bych
měl, ale nevím, zda ho lze zobecnit.
Podle mého názoru je nejdůležitější
myslet na toho druhého více než na
sebe. Ve všem. Dělat tomu druhému
pomyšlení, a neubližovat ani slovem.
Vědět, co nemá rád, a vyhýbat se
tomu. Snažit se vždy příjemně překvapit, potěšit. Vyhnout se výčitkám.
Musíš si ho vážit, nepovyšovat se nad

něj. Nesnažit se ho přetvořit k obrazu
svému. Nikdy nečekat na vděk a žít
s pocitem, že nikdy nebudeš mít možnost opravy...“
Je to tak, nic lepšího ani nelze vymyslet než to, že máme žít s vědomím, že nemusíme mít nikdy možnost opravy svých chybných kroků,
svých odbočení z vytyčené cesty,
jež má být cestou spravedlivého.
V Bibli se pojem „cesta“ vyskytuje
velice často. „Hospodin zná cesty
spravedlivých, cesty svévolníků vedou do záhuby.“ A jaké že jsou ty
cesty svévolníků, rozumějme – těch,
co prosazují svou vůli navzdory
všem a všemu?
Byl by to asi velice dlouhý seznam –
ale je nutné se i ptát, kde jsou příčiny
a počátky této svévole. Zřejmě i tam,
kde zapomínáme na poučení, které je
přímočaře drsné, s prorockou razancí
a stálou platností, že „každý člověk ať
je rychlý k naslouchání, ale pomalý
k mluvení, pomalý k hněvu.“ ...
Ale jak z toho ven, jak se toho vyvarovat? Vím, že se budu opakovat, ale
pokud úsloví říká, že opakování je
matka moudrosti, potom je také pravdou, že ze šlamastyky, ve které jsme

se jako lidé octli, není jiné cesty, než
cesty pokory, cesty dítěte. „Kdo se
pokoří a bude jako toto dítě, ten je
největší v království nebeském...“
Je to tak: nebudeme-li jako děti, které jsou většinou bezelstné, nebudeme-li nepředpojatí, otevření a plní
důvěry jako pacholátka, pak jsme
sešli z cesty. Být jako dítě a odložit
staré návyky, představy i konvenci.
Dítě je totiž otevřená perspektiva –
a proto bychom měli být také jako
dítě schopni údivu a úžasu. Moudrý
člověk Miroslav Horníček řekl, že
„...pokud jsme schopni tajit dech
a nenalézat slov, je to s námi dobré...“
Jinými slovy totéž před M. Horníčkem napsal Gilbert Chesterton:
„Tento svět nikdy nezahyne na nedostatek divů. Jen na nedostatek údivu.“ Olga Nytrová pak ve svém eseji
„Pacholátka mají ustláno na růžích
s trny“ píše: „Ježíš, který postavil
děcko do kruhu vážných a zbožných
lidí, zároveň naznačuje — hledíte-li
na toto pacholátko, hledíte na mne.
Nejenže jsem se narodil jako dítě
židovským rodičům za dramatických
okolností, já jsem a zůstal jsem dítětem, které se narodilo vám.“

být lEpší, jEště lEpší, možNá NEjlEpší

mk 1,1-8

Nad Písmem
Dnes rozsvěcíme druhou adventní
svíci. Připravujeme se na vánoční
svátky, na velké obdarování, na
velký proud Boží milosti. Upřímným pokáním se máme připravit na
příchod svého Spasitele. Vyspravit
cestu svého života.
No a je to opět tady! Moralizující
výzva „k polepšení“, k vyrovnání
stezky atd... Jak to udělat? Sednout
a sepsat své hříchy, zlozvyky, provinění a potom slíbit budu-nebudu?
Moji milí, ale to není to, k čemu nás
Jan vybízí.
On nehlásá obrácení „kvůli polepšení“, ale kvůli Pánu, který přichází!
Pán přichází, a proto nemohu zůstat
při starém, ve vyjetých kolejích,
v zaběhnutém způsobu života. Nemohu zůstat někde na okraji cesty,
jako pouhý pozorovatel.
Pán přichází kvůli mně, aby mě
vyvedl ze stereotypů, ze slepých
uliček, z beznaděje a zavedl na cestu dobrodružnou a živou. Pán přichází, aby mě vyvedl z šedi všední-

ho dne ke světlu vánoční hvězdy.
Bůh splňuje svá zaslíbení, začíná konat své skutky spásy. Hospodin slíbil,
že než přijde sám se svou spravedlností a se svým soudem, pošle lidu
svého posla, aby připravil cestu pro
jeho příchod.
Přichází asketicky vyhlížející člověk,
který má jen oblek nomádů pouště –
koženým pásem přepásaný kus velbloudí srsti – a živí se jen pokrmem
připraveným z rozdrcených usušených kobylek a medem divokých
včel. Nechválí, kárá, dokonce lidi nazývá plemenem hadím. Dává však
i naději! Káže křest a sám křest ponořením do vod Jordánu vykonává.
Jeho křest vodou je křtem pokání.
Pokání znamená obrácení, změnu
smýšlení i jednání. Odvrácení se od
hříchu a obrácení se k Bohu. Cílem
pokání je odpuštění hříchů, proto
byl Janův křest křtem pokání
a odpuštění hříchů.
Židé z hlavního města Jeruzaléma,
ale i z judského venkova přicházeli

k Jordánu a dávali se pokřtít, aby byli
zachráněni při nastávajícím soudu.
Jan Křtitel si je vědom svého připravovatelského poslání.
Ukazuje na někoho většího a mocnějšího – na Mesiáše – který přijde.
Zvěst Jana Křtitele nepatří jen dějinám, ale i nám dnes. Není jiná cesta
ke spáse než odvrácení se od hříchu
a obrácení se k Bohu.
A to je advent. Čas, kdy se připravujeme na narození Spasitele – příchod
Pána. Nestačí uklidit – vygruntovat
svoji domácnost, připravit x druhů
cukroví, nachystat dárky, aby vše
bylo, jak má být. Aby každý viděl.
Důležité zůstává skryté, lidskému
oku skryté. Důležité je „vygruntovat“
své nitro, duši. Připravit se na vzácný, ten nejvzácnější dar.
Kéž ta svíce, kterou dnes rozsvěcíme
na svícnu, přinese do našich srdcí
klid a víru. Ať svítí a ukazuje k tomu,
který je našim soudcem i Spasitelem.
Ať svítí od Jana k Ježíšovi.
Olga Líbalová
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Nedožité 100. výročí...
Dokončení ze str. 1
Nadšení, se kterým biskup prof.
Horský do své pastýřské funkce vstupoval, bylo postupně rozmělňováno
funkcionáři dozorujících státních
orgánů, kteří podporovali „pokrokovou“ část diecéze a zároveň v ní
pěstovali ovzduší vzájemné nedůvěry
a strachu. Patriarcha František Kovář,
který se snažil obě strany přivést ke
spolupráci, si k bolestivé situaci v září
1952 poznamenal: „Ukáže se, zdali
nejde o úmyslný a chtěný rozvrat.“
A nemýlil se. Komunistický režim
v červnu 1952 na ustavujícím sjezdu
Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí
ústy ministra Václava Kopeckého
otevřeně deklaroval „boj proti náboženskému tmářství, náboženským

Jan Neruda

pověrám a proti reakčnímu klerikalismu.“ Důsledky tohoto prohlášení
začaly v mnohem větší míře než dříve dopadat rovněž na nekatolické
církve v Československu, kterým tak
skončila „doba hájení“. Tato skutečnost se výrazně projevila v ostravské, ale třeba i v plzeňské diecézi.
Biskup prof. Horský nakonec na
svoji funkci, do které vnášel nové
impulzy – nechával například filmovat různé církevní slavnosti nebo inicioval evangelizační akce na Hlučínsku, kde dosud církev příliš nezakotvila – na konci roku 1953 rezignoval a vrátil se zpět na fakultu, kde
byl na přelomu 60. a 70. let zvolen
po prof. Zdeňku Trtíkovi děkanem.
Svou akademickou dráhu uzavřel
roku 1980. Opět začal působit také
coby farář na Dobříši (1954–1955),

v Přerově nad Labem (1954–1967)
a v Praze-Spořilově (1967–1992).
Životní dráhu pak br. Horský uzavřel 4. srpna 2001 v Praze.
K jeho celoživotním zálibám patřilo
studium života a díla J. A. Komenského, po léta byl činný v domácím
i zahraničním křesťanském esperantském hnutí. Je autorem řady publikací a skript zejm. z oboru praktické
teologie. Z jeho iniciativy se od poloviny 80. let prostřednictvím Československého červeného kříže odesílaly do optické laboratoře v Ghaně nepotřebné brýle a skla, získané darem nejen od věřících.
Bratr Horský zkrátka věděl, že životní silou, nervem i mízou církve
musí být duchovní hodnoty, duchovní život s Bohem a s lidmi v duchu Ježíše Krista. Martin Jindra

každou věkovou kategorii zvlášť.
Rodiče tak sami bez dětí měli možnost se v sobotu dopoledne zúčastnit
besedy o pojetí lásky v Bibli a odpoledne se věnovali workshopu o komunikaci v partnerství.
V podvečer děti soutěžily. Připravena byla desítka biblických zastavení,
kde plnily nejrůznější úkoly. U královny Ester například museli soutěžící napsat tajnou zprávu pomocí citrónové šťávy, kterou mohl adresát přečíst až po nahřátí nad svíčkou. U dobrovolnice, která představovala Evu,
bylo zase třeba přenést na lžičce jablíčka z jednoho košíčku do druhého.

Vedení nedělní dětské bohoslužby se
ujala sestra kazatelka Ivana Krejčí
z Prostějova. „Fajné to bylo, máme
novou rodinnou tradici,“ objevilo se
na závěr setkání na zdi vzkazů, kde
mohl kdokoliv z účastníků napsat své
pocity z programu. Ten se mohl uskutečnit díky podpoře diecézní rady
brněnské diecéze, náboženských obcí
Prostějov a Brno-Židenice a také díky
pomoci mnoha dalších jednotlivců,
kteří přispěli kromě jiného i modlitební podporou. Těšíme se na další
setkání, které by se na stejném místě mělo uskutečnit v polovině května 2015.
Mariana Ambrožová

Zimní XI.
Přede dvorem stará vrba,
pně už vydoutnalé,
samá jizva, samá troucheň –
kdy ji podtít ale?
Z jara, když jí zbylá větev
květem pookřeje?
V létě, když své staré tělo
na sluníčku hřeje?
Či snad v zimě? Spí pak jistě?
Necítí to ani?
Starý strom a starý člověk
má tak málo spaní!
(Prosté motivy, 1888)

Z našich setkání
Rodiče a děti v Brně
Noe, milosrdný Samaritán i královna
Ester navštívili setkání, které se na
začátku listopadu uskutečnilo ve středisku Zahrada v Brně. Akce se zúčastnilo deset rodin s dětmi, společenství s nimi vytvořil i stejný počet
dobrovolníků, většinou náctiletých
mladých lidí z Brna a okolí.
Páteční večer, krátce po příjezdu,
všechny rozesmálo divadlo O červené karkulce, v sobotu měly děti na
programu povídání o Noemově arše a o milosrdném Samaritánovi.
Program pořadatelé připravili pro

Nazaret – co jsme prožili a co nás čeká
• Proběhl první ročník tzv. Nazaretského setkání v novém Kulturním
domě v Trhových Svinech. V sobotu 11. října vpodvečer se tak setkali
děti, dospělí, senioři i handicapovaní
a prožili pěkné chvíle s příběhem
Malého prince Víti Marčíka ml., při
tanci i poslechu country skupiny Patrola. Zatančil náš soubor Kukačky,
presentoval se nový kalendář Broučci 2015, děti soutěžily ve výtvarné
soutěži o zpodobnění Malého prince,
díky dárcům jsme měli bohatou tombolu a prodalo se poměrně dost
výrobků z našich dílen.
• Ve středu 12. listopadu jsme vyrazili do Prachatic na šestý ročník akce Hry bez hranic. Jeli jsme třemi
auty, protože kromě dvanáctičlenného souboru Kukačky jsme vezli
i krásné kulisy a kostýmy i varhany.
V dobré konkurenci podobných zařízení se náš soubor umístil na prvním
místě se ztvárněním pohádky Princezna ze mlejna. Pochvalu jsme sklidili jak od režiséra Zdeňka Trošky,
tak od zpěvačky a herečky Yvetty
Blanarovičové.
• V pátek 14. listopadu jsme představili náš nový stolní kalendář Český rok J. V. Sládka.
• Ve čtvrtek 27. listopadu jsme v Trhových Svinech již podruhé rozsvítili tzv. Ochranovskou (moravskou)
hvězdu jako znamení přicházejícího adventního času. Zazpívali a zahráli nám zaměstnanci Nazaretu
Hanka a Martin.
• Těšíme se na koncert souboru
Musica Bohemica – Musica Viva
Jaroslava Krčka, který proběhne v so-

botu 13. prosince od 16 h v Malovaném sále borovanského zámku.
• Ve čtvrtek 18. prosince budeme
mít tradiční vánoční oběd pro zaměstnance a klienty Nazaretu. Pozváni jsou také další hosté a poté bude

hrát muzika k poslechu a tanci.
• Na prahu nového roku 2015 nás
čeká už tradiční benefiční koncert
novoroční, a to v sobotu 3. ledna
v Husově sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. fil

V pátek 14. listopadu proběhla v prostorách „Podzámčí“ presentace stolního kalendáře Nazaretu na rok 2015.
Má název Český rok J. V. Sládka a obsahuje 53 básní od tohoto českého básníka. Na každý týden jsme vybrali jednu báseň, přičemž jsme
dávali přednost básním dětským a takovým, které přinášejí zklidnění
a krásu a občas
i svérázný humor.
Myslím, že to
v dnešním světě
potřebujeme
možná víc než
generace před
námi. Zvláštní je
také výtvarná
stránka nového
kalendáře. U každé básně je ilustrace – kytička z českých luhů a hájů.
Jedná se vlastně o herbář, který ovšem není zachycen fotoaparátem,
ale je naskenovaný. Herbář vznikal v uplynulém půlroce a podílelo se
na něm poměrně dost lidí. Do přírody pro kytičky vyráželi i klienti
našich sociálních služeb – například vozíčkáři.
Při presentaci kalendáře nám zazpívali táta s dcerou – Rosťa
s Adélkou. Zajímavé na jejich vystoupení bylo to, že zhudebnili
a zazpívali nám i básně obsažené v novém kalendáři. Byly to příjemné chvíle pozdního odpoledne. Po oficiální části jsme měli možnost zůstat a při sklence vína a malém pohoštění si popovídat se známými (i neznámými) přáteli Nazaretu.
Dodejme ještě, že v prodeji je nyní i nástěnný kalendář Nazaretu
Broučci, který je pozoruhodný tím, ž každý jeho exemplář je originál
a obsahuje obálku s překvapením. Každý dvacátý kalendář pak vyhrává keramickou lucernu z produkce našeho keramického kroužku pro
děti. Cena obou kalendářů je 150,- Kč. V případě zájmu je možno
kalendáře objednávat na e-mailové adrese našeho obchodu:
nazaretdilna@seznam.cz.
(fil)

Vzdělávání v náchodském vikariátu
Dvakrát do roka koná náchodský vikariát vzdělávací setkání členů rad starších
a zájemců z náboženských obcí. Kdo přijede, nelituje. Dozví se mnoho zajímavého, občerství duši. V sobotu 8. listopadu jsme se v Náchodě sešli k jednomu
takovému setkání. Tentokrát mezi nás zavítal br. farář L. Bujna ze Sokolova
s přednáškou o eucharistickém životě.
Promluvil o základech svátosti večeře Páně, o opoře v biblických textech, ale
i o praktických hlediscích, o tom, jakými proměnami procházela svátost v čase.
Někdy nebyla téměř vysluhována z obavy před zevšedněním, v současnosti se
zpravidla vysluhuje při každých bohoslužbách. Letošní rok je významný 600.
výročím znovuobnovení přijímání podobojí způsobou. Bratr Bujna kladl důraz
na realitu Kristovy přítomnosti ve svátosti, která sjednocuje společenství v jeho
mystické tělo a vede k solidaritě s chudými, ba uzdravuje vztahy. Zdůraznil
úzkou souvislost mezi eucharistií a službou. Citoval J. Madára: „Přijímáme
Krista nejen pod způsobou chleba a vína, ale i bratra a sestry.“ Pravidelný svátostný život přirovnal br. Bujna k péči o květiny – je třeba neustále „zalévat“.
Dále se podělila o poznatky, načerpané na říjnové náchodské konferenci o paliativní péči, sestra kazatelka Anna Holínská. Přiblížila hospicové hnutí, jeho přínos a zaměření. Jde o kvalitu života v jeho závěrečné fázi, kde se dbá o ztišení
bolesti i spirituální potřeby. Ty má každý člověk, i když o nich třeba nechce mluvit nebo nenachází slova či se sám teprve objevuje. Přicházet za nemocným
a doprovázet ho neznamená vnucovat mu svou víru, ale být mu čitelný, naslouchat, postarat se o to, na čem mu záleží. Pomoci mu najít nutné odpuštění a přijetí života, jaký byl; být ochotný mluvit o strachu, vyslechnout vzpomínky – to
vše v úctě k člověku a s respektem k životnímu příběhu. Zpravidla to znamená
vlastní poučení. „Křesťan ví, kdy o Bohu mluvit a kdy mlčet. Kdy má mluvit láskou.“ (Aleš Opatrný, pastorální teolog)
V nemoci je dobré člověka připravit na obě možnosti: Budu žít – i – nebudu žít.
Nechat ho mluvit o jeho strachu. Vyčítající svědomí působí tou dobou nemalé
utrpení, podobné depresi. „Jaký život, takové umírání.“ Proto je dobré zavčas
„investovat“ do vztahů, ty se pak stanou dobrou pomocí a obranou proti osamění v těžkých chvílích. A. Holínská skončila své poutavé svědectví větou
MUDr. Marie Svatošové: „Je třeba „doprovázet do nebe, ne do hrobu.“
JW

Poděkování za Listopad 1989
a broumovská diskuse
V neděli 16. listopadu jsme se radovali při bohoslužbách v kostele Vzkříšení
(Husově sboru) ve Velké Vsi. Přivítali jsme sestru Janu Šilerovou, emeritní olomouckou biskupku, která našemu shromáždění posloužila kázáním a večeří
Páně. Bohoslužby byly poděkováním a slavnostní připomínkou 25. výročí listopadové změny režimu v naší vlasti. Sestra Šilerová se v týdnu předtím účastnila konference 1. broumovské diskuse, která probíhala v broumovském klášteře
ve dnech 10. a 11. listopadu. Během dvou dní mohli zájemci debatovat s osobnostmi církevního či politického života: římskokatolickým biskupem Václavem
Malým, naší emeritní biskupkou J. Šilerovou, evangelickým farářem Mílou Vašinou, kardinálem Miloslavem Vlkem, s Alexandrem Vondrou, Romanem Jochem, Jiřím Paynem. Přeshraničním hostem byl poslanec sněmovny Dolnoslezského vojvodství Julian Golak. Diskusi vedla D. Brůhová z Českého rozhlasu.
Ještě před začátkem konference se v sále Infocentra sešli studenti gymnázia
i širší veřejnost, aby se dozvěděli něco o broumovském klášteru. Mnoho zajímavého o čase po 2. světové válce připomněl bývalý starosta Zdeněk Streubel,
svou vzpomínku na léta 60. a 70. přinesla farářka Jana Wienerová, o řeholním
životě pohovořili premonstrát br. Gereon a dvě představitelky dominikánského
řádu – sestry Dominika a Diana. Současné úsilí o opravu a znovuoživení broumovského kláštera vyvíjí ve spolupráci s břevnovským benediktinským arciopatstvím Kulturní a vzdělávací centrum klášter Broumov, díky jehož přispění
tato památka láká pozornost turistů zdejších i zahraničních.
JW
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PřIHLáŠKy NA HUSOVSKé SLAVNOSTI 2015 A POUť KOSTNICE – PRAHA 2015
Přihlašujte se prosím prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici
v náboženských obcích vytištěné i v elektronické podobě a jsou rovněž ke
stažení na stránkách www.hus2015.cz, na Husovské slavnosti 2015, jako
vyvrcholení akcí Roku Mistra Jana Husa 2015, které budou probíhat na
úrovni sborů, diecézí i celku církve po celý rok 2015.
Nenechte si ujít Husovské slavnosti 2015 v Praze 5. – 6. 7. 2015 s programy
na Staroměstském náměstí, Ovocném trhu, v okolních kostelích
a v Betlémské kapli. Můžete se přihlásit rovněž na Pouť Kostnice - Praha
2015, která pražskému setkání předsadí ještě program v Kostnici (odjezd 3.
7.). V Kostnici i v Praze zajišťujeme ubytování různého typu, do Kostnice
a z Kostnice do Prahy (5. 7. - s případnou zastávkou na Krakovci) budou
vypraveny autobusy. Podrobné programy Husovských slavností 2015 naleznete na stránkách www.hus2015.cz. Přihlaste se prosím co nejdříve kvůli
zajištění ubytování, děkujeme!
Hana Tonzarová

zpRávy
Program Divadla Mana
• ne 7. 12. v 16 h: Vánoční dárek –
pro děti. Činoherní představení
plné koled, tradic a vánočních
zvyků pro celou rodinu.
• pá 12. 12. v 19 h: Vzestupy, střety
a pády civilizací. Komponovaný
večer se světově uznávaným
egyptologem, ředitelem Českého
egyptologického ústavu a vysokoškolským pedagogem profesorem Miroslavem Bártou. Dozvíte
se mnohé nejenom o jeho práci
v Abúsíru a nejnovějším výzkumu, ale především uslyšíte paralelu mezi vzestupy a pády dávných civilizací a naší současností. Duchovní úvaha David Frýdl.
• so 13. 12. v 19 h: Robin Hawdon
– Dokonalá svatba
Adresa a kontakt: Husův sbor Vršovice, Moskevská 34/967, Praha
10-Vršovice.
red

Bohoslužba v rozhlase
V neděli 21. prosince, o 4. neděli
adventní, proběhne v Českém rozhlase 2 - Praha přímý přenos rozhlasové
bohoslužby CČSH z Husova sboru
v Českých Budějovicích. Začátek je
v 9 hodin. Bohoslužbu vede vikář
Lubomír Zíta.
red

Tři vánoční
v Litomyšli

představení

Během letošního prosince můžete
v Husově sboru na Toulovcově náměstí uvidět a uslyšet divadelně zpracované vánoční evangelium o narození Ježíše Krista ve třech podobách.
Nejprve k nám přijedou ve čtvrtek 11.
prosince Víťa Marčík ml. a Adam
Berger z divadla „Já to jsem“ a v 18 h
budou hrát i za pomoci dřevěných
loutek svůj „Vánoční příběh“. Kdo
jste je viděli v „Kolotoči pohádek“
nebo v „Pinocchiovi“, jistě tušíte, na
co se můžete těšit, a vy ostatní se
nechte překvapit.
Dalším naším předvánočním hostem
bude v pátek 19. prosince v 18 h
výtvarnice a herečka Hana Voříšková
z Chocně, která tu již pro děti hrála
„Oříškovou chaloupku“ a svým kresleným divadlem doprovázela koncert
moravských lidových písní v podání
manželů Vedralových „V širém poli
hruška“. Tentokrát přijede se svým
originálním stínovým loutkovým divadlem. V představení „Pokoj vám“
zazní vánoční evangelium v překladu
Bible kralické a vánoční písně z Moravy a Slezska v nahrávce Komorního orchestru Leoše Janáčka a Hradišťanu. Toto divadélko má komor-
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nější charakter a vyžaduje úplné
zatemnění. Proto proběhne v menší
modlitebně. Kdo by se nevešel na
první představení od 18 h, bude mít
možnost účasti na dalším v 18.45
a může si mezitím prohlédnout výstavu betlémů v předsálí nebo se
v Husově sboru zúčastnit souběžného
vánočního zpívání.
Třetí divadelní pozvání pak platí na 2.
svátek vánoční - prvomučedníka Štěpána 26. prosince v 9 h dopoledne,
kdy nám zde opět po roce zahrají děti
a mládež svou vánoční hru, tentokrát
„O Kristově narození podle Lukášova
znění“. Vstupné na všechna představení je dobrovolné. Výtěžek z posledního bude věnován na diakonickou
práci. Za NO v Litomyšli vás srdečně zve
Štěpán Klásek

Koncerty u sv. Mikuláše
• 8. 12. - 19 hodin
Bach, Michna, Charpentier,
Světové vánoční koledy
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus - varhany
• 9. 12. - 19 hodin
Bach, Händel, Dvořák,
Mendelssohn, Bartholdy
J. Kalfus - varhany,
Y. Škvárová - mezzosoprán
• 10. 12. - 19 hodin
Buxtehude, Verdi, Bach, Händel
J. Prokop - varhany,
M. Laštovka - trubka
• 11. 12. - 19 hodin
Caccini, Bach, Vivaldi, Mozart
Z. Němečková - varhany,
V. Likérová - soprán
• 12. 12. - 19 hodin
Händel, Mozart, Ryba,
České vánoční koledy
ČVUT Mixed Choir Prague
Komorní filharmonie Smíchov
J. Vondráček - dirigent,
L. Vondráčková - varhany
• 13. 12. - 19 hodin
Händel, Mozart,
Ryba, České vánoční koledy
ČVUT Mixed Choir Prague
Komorní filharmonie Smíchov
J. Vondráček - dirigent,
L. Vondráčková - varhany
• 14. 12. - 19 hodin
Schubert, Gounod, Mozart
Světové vánoční koledy a lidové
písně
Cancioneta Praga
L. Jindřich - dirigent,
L. Navrátilová - klavír,
M. Laštovka – trubka

ZPRáVA O ZASEDáNí CíRKEVNíHO ZASTUPITELSTVA 22. LISTOPADU 2014
Úvodní pobožnost br. patriarchy ThDr. Tomáše Butty na text Ga 5,13 byla
věnována hodnotě svobody v souvislosti s 25. výročím listopadových událostí
roku 1989.
Jednání se účastnilo celkem 38 členů CZ s hlasovacím právem z celkového
počtu 49.
Ve své zprávě se br. patriarcha stručně vrátil k 6. zasedání VIII. sněmu CČSH,
které se konalo 17. – 18. října 2014 a VIII. sněm jím byl zakončen. Br. patriarcha připomněl významná výročí roku 2014 a informoval o přípravách oslav
600. výročí M. J. Husa v příštím roce, s nimiž souvisí také rekonstrukce
Centra Mistra Jana Husa v Husinci. Br. patriarcha zmínil také jednání se státem ve věci restitucí a finanční náhrady. Uvedl, že 12. září 2014 se uskutečnila návštěva bratra patriarchy a bratří biskupů a zástupců ústřední rady
v Bratislavě. V závěru své zprávy uvedl bratr patriarcha několik doplňujících
údajů k duchovní zprávě.
Církevní zastupitelstvo se dále seznámilo se zprávou místopředsedkyně ÚR
ses. Ivany Macháčkové o činnosti ústřední rady v období červen – říjen 2014,
se zprávou bratra biskupa Jana Hradila o CČSH na Slovensku a se zprávou
HTF UK, která byla předána ve formě písemné Výroční zprávy za rok 2013.
Vzhledem k rezignaci br. M. Palčoviče na členství v Právní radě zvolilo CZ
ve druhém kole volby br. Mgr. Richarda Ferčíka členem Právní rady. CZ také
konstatovalo, že je neplatná druhá věta § 1 Statutu Právní rady ve znění
„Každá diecéze musí být zastoupena minimálně jedním členem.“, protože je
v rozporu s Organizačním řádem CČSH, § 56, odst. 4.
Církevní zastupitelstvo vzalo na vědomí písemné zprávy Právní rady, CKV a
Diakonie a misie a schválilo zřizovací listiny dvou nových diakonických středisek – střediska Domácí hospic Athelas v Písku a střediska Kabinet Trojzemí
v Hrádku nad Nisou.
CZ obdrželo podrobnou zprávu o přípravě Husova roku 2015, připravenou
předsedkyní Husovské komise Hanou Tonzarovou, kterou vzalo s poděkováním na vědomí, stejně jako zprávu o průběhu obnovy Památníku M. J. Husa.
Dále vzalo na vědomí zprávu CRFV a na jeho doporučení schválilo výsledky
hospodaření ústředí CČSH v ČR za rok 2013 a rozpočet na rok 2015.
Schválilo také výsledky hospodaření DR Bratislava za roky 2012 a 2013
a rozpočet na rok 2015 s vypuštěním částky 7.000.000,- Kč (příspěvek ústředí církve v ČR) na straně příjmů i výdajů. CZ vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření IEP v roce 2013 a rozpočet na rok 2015.
Církevní zastupitelstvo pověřilo biskupský sbor, vedení HTF UK, vedení
HITS a br. dr. Jana Rokytu k setkání a projednání koncepce vzdělávání duchovních a pracovníků CČSH. Výsledek jejich jednání bude předložen příštímu
zasedání CZ. CZ vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření HITS.
Dále zastupitelstvo schválilo celocírkevní akce a sbírky na rok 2015, jakož
i výši příspěvku člena CČSH v ČR na hospodaření církve pro rok 2015 v částce 400,- Kč. Vzhledem k novým daňovým předpisům je třeba dbát na to, aby
v účetnictví tyto příspěvky nebyly vykazovány jako „členské příspěvky“,
které nově podléhají zdanění, ale jako „církevní příspěvky“.
V závěru jednání byly schváleny dohody mezi ústředím církve a diecézemi
v České republice o postupu při poskytování finančních prostředků poskytnutých jako finanční náhrada podle § 15 zák. č. 428/2012 Sb. o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR
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