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Brandýský Labyrint

28. březen 1592 je dnem narození Jana Amose Komenského.
Jednou z mnoha jeho životních zastávek byl východočeský
Brandýs nad Orlicí, kde také vznikl spis, jenž „není báseň, ačkoli
básně podobu má“, Labyrint světa a ráj srdce. Občanské sdružení
„Brandýs ve světě“ nám Komenského připomíná mj. každoročním
zářijovým festivalem „Mámení“, průběžným výtvarným projektem „Poutníkova cesta“ a skutečným Labyrintem – přírodním bludištěm v Brandýse. Labyrint je unikátní „stavbou“, objektem
zahradní architektury, sousedícím s pomníkem Jana Amose. Je
tvořen stěnami z (oproti fotografii již vzrostlého) habru obecného. O otevírací době labyrintu, festivalu Mámení i aktivitách sdružení se dozvíte na www.brandys-ve-svete.cz.
VD
„Tu uslyší poutník za sebou hlas:
„Navrať se!“ – Ale nikoho nevidí,
ani vůdce Všezvěda, neboť i ten ho
již opustil. Ale hlas volá po druhé
a po třetí: „Navrať se, odkud jsi
vyšel, do domu srdce svého a zavři
po sobě dvéře. Kdeže jsi byl, synu můj? Čehos v světě hledal?
Potěšení? I kdežs ho hledati měl než
v Bohu? A kde Boha než v chrámě
jeho? A který chrám Boha živého,
než chrám živý, kterýž on sobě sám
připravil – srdce tvé vlastní? Přivedl
jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda.
Nebo tady jsem sobě zvolil palác
k bydlení svému, chceš-li tu bydliti
se mnou, najdeš tu, čehos v světě
darmo hledal: pokoj, potěšení, slávu
a sytost všeho.“
...
„A ozval se mu zprostřed trůnu Pán
Ježíš: „Nebojž se, milý můj, já

s tebou jsem, tvůj Vykupitel, já
Utěšitel tvůj, neboj se.“ „…měj
mysl ke mně co nejvýš vždycky
zdviženou, k bližním co nejníž
skloněnou; zemských věcí, dokud
tam jsi, užívej, v nebeských se
kochej; buď povolný mně, odporující a odbojný světu a tělu; ostříhej
uvnitř ode mne udělené moudrosti,
zevně tobě ode mne poručené prostoty; měj hlasité srdce, tichý
jazyk. K bídě bližních buď citlivý,
k snášení vlastních křivd otrlý; duší
služ mně samému, tělem, komu
můžeš aneb musíš; coť poroučím,
čiň, co na tě vzkládám, nes; k světu
buď neochotný, ke mně vždycky se
vinoucí; v světě buď tělem, ve mně
srdcem. Tak budeš-li činiti, blažený
jsi a dobře bude tobě.“
Jan Amos Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce

Cestou půstu
Pane a Vládce života mého,
chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně,
služebníku tvému.
Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.
Postní modlitba Efréma Syrského
A nedomnívej se, milý, že jen toto je půst. Neboť správně žije nejen
ten, kdo se zdržuje pokrmu, nýbrž půst bude přičten tomu, kdo se zdržuje každého zlého skutku.
Neboť jestliže se postíš a neostříháš svá ústa, aby nemluvila zlá slova,
a nevyhýbáš-li se hněvu, lži a křivé přísaze, pomlouvání svého bližního, jestliže takovéto věci vyjdou z úst postícího se, nic nezíská,
nýbrž celá jeho námaha je marná.
Athanasios Alexandrijský
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500 let na cestě
28. března je tomu pět set let od sovaný biskupovi v Ávile, ale urče- Evangelium není pytel olova,
narození Terezie z Ávily, známé ný všem, kdo mají ke sv. Terezii který obtížně vlečeme, ale pramen
také jako Terezie od Ježíše, špa- blízko. Mimo jiné se v jeho posel- radosti, který naplňuje srdce
Bohem a vede je ke službě
nělské mystičky a reformátorky ství píše:
karmelitánského řádu. Terezie mj. • „Jakými cestami nás po stopách bratřím.“
• „Mystická zkušenost ji neizolonáleží ke klasikům španělské lite- sv. Terezie a ruku v ruce s ní chce
vala od světa ani od starostí lidí.
ratury a po Cervantesovi jsou její Pán vést?
Naopak ji motivovala a povzbuzoRád
bych
připomněl
čtyři
cesty,
které
díla dodnes nejčtenější. Jmenujme
se mi osvědčily: cesta radosti, modlit- vala k činnosti a každodenním
alespoň Hrad nitra, Knihu o zaby, bratrství a přilnutí k vlastní době.“ povinnostem, protože „Pán je také
kládání klášterů a Cestu k doko• „Světice nám dnes, a obzvlášť mezi hrnci“. (Zakládání 5,8).“
nalosti.
mladým, říká stejně jako kdysi • „Terezie nám dnes říká: Více se
Terezie patří k osobnostem výraz- jednomu ze svých klášterů, který modli, abys pochopil, co se děje
ně nadkonfesního významu. Řím- měl problémy: „Nepřestávejte ve tvém okolí, a tak lépe jednal.
skokatolická církev ji svatořečila být radostní.“ (Dopis 284, 4). Modlitba vítězí nad pesimismem
a plodí dobré iniciativy (srov.
a v roce 1970 jako první ženu
Příbytky VII. 4,6). To je realismus
jmenovala učitelkou církve. Její
sv. Terezie, požaduje skutky naknihy četl pravoslavný konstanmísto emocí a lásku namísto
tinopolský patriarcha Atheiluzí, je to realismus pokornagoras I., který prohlásil,
né lásky tváří v tvář
že jsou jeho nejčastější
úpornému asketismu.
duchovní četbou, stejSvětice někdy zkraně jako protestant
cuje své dopisy
větou: „Jsme na
bratr Roger z Taizé.
cestě“
(Dopis
Ten o ní napsal:
469, 7.9) jako
„Byli lidé, ktevýraz naléhaří stáli oběma
vosti pokračonohama v lidvat v zapoském životě a součatém díle až
časně dosáhli
do konce.
plnosti nazíráKdyž je svět
ní. Sv. Terezie
v plamenech,
kupovala ponení možné
zemky, vyjednáztrácet čas podružnými zálevala, psala a soužitostmi.
časně vedla svůj
Kéž všechny naživot nejužšího
kazí svým svaspojení s Bohem.
tým spěchem, abyPrávem je tato žena
chom kráčeli po
klasickým příkladem
cestách naší doby
kontemplativního čloTerezie z Ávily:
s evangeliem v ruce
věka.“
„Nejlepším východiskem na cestě je,
a Duchem svatým
budete-li sebe hodnotit jako Maří Magdaléna
U příležitosti výročí narov srdci!“ (Zdroj citátů
ve chvíli, když se pokorně složila k nohám
zení sv. Terezie napsal
papeže Františka:
Ježíšovým.“
papež František dopis adreLA
www.karmelitky.cz)
(Obraz Françoise Gérarda: Terezie
z Ávily, foto: Wikipedia)

Noc kostelů v brněnské diecézi
Milé sestry a bratři!
Letošní Noc kostelů se koná 29. května. Poslední možnost se přihlásit je 31. března.
Pokud tedy o svém přihlášení uvažujete, neváhejte a rozklikněte si příslušný odkaz na
www.nockostelu.cz. Ten vás již zavede na správnou cestu. Pokud byste si nevěděli s čímkoli rady, kontaktujte
nejlépe paní Pospíšilovou (z Římskokatolické církve), která má Noc kostelů v brněnské diecézi na starosti.
Je velmi ochotná a ráda vám poradí, kontakt najdete na stránce. Brněnské sbory, které se do Noci kostelů
zapojí, mají navíc možnost zadat svůj program do společné brožurky. Právě ta vám zajistí, že se do vašeho
sboru přijdou lidé podívat. Program musíte zadat do konce března, pak už půjde brožura do tisku.
K programu:
Rozhodně se nebojte zapojit se. Nikdo po vás nechce nákladné koncerty, divadelní představení apod. Naše
sbory poutníci při Noci kostelů rádi i „jen tak“ navštěvují, protože mají málo možností do nich běžně
nahlédnout. Je však velmi vhodné naše sbory otevřít právě v letošním roce, kdy si připomínáme velké
husovské jubileum. Na diecézi vznikne letáček s přehledem všech husovských akcí, které se během jara
a léta budou letos konat. Právě tento letáček by si měli všichni poutníci z našich sborů odnést. Program
Noci kostelů by měl také na Jana Husa odkazovat. Je zcela na vás, jak jej pojmete, podle svých možností. S Českou televizí jsme již dojednali možnost promítnout při Noci kostelů v libovolném počtu našich
sborů nový film Jan Hus. Ten bude shodou okolností Česká televize právě 29. května vysílat. My ovšem
dostaneme disk, který budeme moci volně distribuovat po našich sborech. Pokud tedy máte možnost
zapůjčit si plátno a projektor, můžete při Noci kostelů promítnout zbrusu nový film o Janu Husovi.
Jednáme také o možnosti promítat pohádky pro děti z dílny České televize – konkrétně devět dílů série
Dějiny udatného českého národa (o Husovi, husitech, Petru Chelčickém a Jiřím z Poděbrad). Na takové
promítání můžete do sboru přilákat na konkrétní čas děti. Srdečně vás zdravím, pokud byste měli nějaký
dotaz, prosím pište nebo volejte, rád vám pomohu.
Mgr. Michal Horák, Brněnská diecéze Církve československé husitské
mediální prezentace: 774 64 32 05, http://ccshbrno.cz; https://www.facebook.com/husitebrno
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Drúzové se již tisíc let
žení a vdávají mezi sebou
Z genetického průzkumu, který mezi drúzy provedla čtyři univerzitní
a lékařská střediska, vyplynulo, že jde o samostatnou etnickou skupinu. Drúzů je okolo 1,5 miliónu a žijí především v Libanonu, Sýrii
a Izraeli. Mají tajné náboženství, tradované pouze ústně. Od jeho vzniku v jedenáctém století, za šestého chalífy z egyptské dynastie
Fátimovců, se mezi drúzy neobjevila žádná „čerstvá krev“. Podle
předpisů své tradice uzavírají sňatky jen v rámci svých rodinných
klanů a nikdo „zvenčí“ k tomu nemá přístup. Průzkum proběhl u sto
dvaceti představitelů čtyřiceti drúzských rodin ze severu Izraele
a z Golanských výšin, vědci do něj přibrali i výsledky uveřejněných
studií z Libanonu. Ukázalo se, že se drúzové vyznačují velkou genetickou podobností, čímž se výrazně liší od jiných skupin a společenství na
Blízkém východě. Badatelé měli možnost sledovat tuto podobnost
u dvaadvaceti až sedmačtyřiceti pokolení zpětně až do jedenáctého století, délku jedné generace měřili přitom různě. Konstatují, že společenství drúzů tvoří stále jen několik stovek rodin, které se asi před tisíci lety připojily k novému náboženství. Dále objevili, že se již v sedmém
století, tedy v době založení islámu, vytvořilo jádro rodin, z nichž
v jedenáctém století povstali drúzové.
© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová, www.wilberforce.cz

Objev v západní Galileji: 55 tisíc let stará lebka
odhaluje původ dnešního člověka
Vzácný objev, který znovu zpřesní učebnice dějepisu, si připsali izraelští vědci z Univerzity v Tel Avivu a Ben Gurionovy univerzity v Negevu. Řeč je o nálezu lidské lebky, staré zhruba 55 tisíc let, která naznačuje, že lidská populace pochází z Afriky a že odtud přišla před 65 tisíci lety.
Nejstarší nález objevený mimo africké území podle vědců poodhaluje
tajemství utváření podoby člověka tak, jak ji známe dnes. Do výzkumu
objevu z jeskyně Dan-David Manot v západní Galileji se zapojila i řada
vědců z prestižních světových univerzit, jako je Weizmannův vědecký
institut, drážďanský Max Planck Institut, Harvard či Vídeňská
a Kolumbijská univerzita.
Zájem vědců o odhalení původu člověka odstartovala před více než 150
lety první publikace Charlese Darwina „O původu druhů“. Od roku
1980 došlo na poli antropologického výzkumu k převratným změnám;
dokonalejších výsledků lze v současnosti dosáhnout zejména díky inovacím v oblasti genetiky, které umožňují extrakci DNA z kostí a následné určení přesné datace. Jeskyně Dan David-Manot, z níž lebka pochází, byla objevena náhodou při stavebních pracích v roce 2008 a je jen
40 kilometrů vzdálená od slavných prehistorických jeskyní na hoře
Karmel. Naleziště je v současnosti rekonstruováno a v budoucnu by
mělo být přístupné návštěvníkům.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

Z kazatelského plánu
Květná neděle
Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!
Král izraelský! Hosanna na výsostech!
MATOUŠ 21,9
První čtení: Izajáš 45,21-25
Tužby postní:
2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že v tajemství utrpení svého Syna jsi nabídl všem
lidem spásu a věčný život. Shromáždi si nás kolem Kristova kříže a uchovej pro
den vzkříšení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista,
našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Filipským 2,5-11
Evangelium (Pašije): Marek 14,1 - 15,47
Verše k obětování: Žalm 22,28-29
Verš k požehnání: Marek 14,36
Modlitba k požehnání:
Bože, Vykupiteli, náš hlad po smyslu života jsi utišil duchovním pokrmem
a nápojem. Posiluj naši víru, abychom skrze smrt a vzkříšení tvého Syna dospěli do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 239, 240, 322, 326, 201

Události doby válečné
Milé sestry, milí bratři, zanedlouho si celý svět připomene velké
výročí – ukončení 2. světové války. I my bychom chtěli připomenout
pohnuté události válečné doby – a to prostřednictvím jednoho
z našich vzácných autorů, obdařených mimořádnou pamětí – bratra
Miroslava Matouše, který je prožil na Jičínsku. V několika následujících číslech nám, svým sobě vlastním způsobem, v němž nechybí
přes dramatičnost tématu ani humor a poezie, prozradí, jak vnímal
tyto věci ze své tehdejší perspektivy – jako mladý student, i jak je
hodnotil později, obohacený o cenné zkušenosti… A jak jsme si již
u tohoto autora zvykli, tak jako v jiných jeho dílech jakoby kdesi
v pozadí stála myšlenka, že Bůh své milé zná a neopouští…

události doby válečné
na Jičínsku
1934 – 1945
Úvod
V Lidových novinách vyšel onoho
roku článek od Karla Čapka pod
názvem „Zima 34“. Stojí v něm
psáno: „Asistujeme jednomu z největších kulturních debaklů v dějinách světa; jeden celý národ,
jedna celá říše přistoupila duchovně na víru v živočišnost, v rasu
a podobné nesmysly; prosím, celý
národ i s universitními profesory,
faráři, literáty, lékaři a právníky.“
Tak to vypadalo zvenčí, ale ne
všichni Němci byli takoví, jak se

později ukázalo. Koncentrační
tábory byly budovány nejprve pro
neposlušné Němce, teprve později
tam byli posíláni Židé a posléze i jiní, také Češi. Začal exil
vzdělanců.
Nacismus měl své ideové kořeny.
Patřily k nim, patrně především,
staré germánské hrdinné pověsti
(Heldensagen) s mythickou Walhallou, sídlem hlavního boha Wotana: byl to i bůh války. Jako znamení vytyčil Hitler hakenkreuz,
hákový kříž, svastiku, převzatou
z dávné Indie. Pozdrav vztyčenou
pravicí, provázený hlasitým „heil
Hitler“ (počeštěno na draj litr),
nebyl původně německý pozdrav.

Zavedl jej v Itálii fašistický duce
Mussolini, jenž snil o obnově římské říše, zahrnující kdysi celou
oblast Středozemního moře. Byli
to urození Římané, kteří se zdravili šikmo vztyčenou pravicí.
(Vybavuji si původ slov z latiny:
nacismus – nacionalismus – natio
= národ; duce – dux = vůdce;
fašismus – fascis = svazek.
Svazek prutů byl odznak římského konzulátu.)
Nacisté horovali pro germánskou
rasu. Ujali se ideálu nadčlověka
(Uebermensch) podle učení filosofa Friedricha Nietzscheho. Kulturním vzorem se jim stal hudební
skladatel Richard Wagner pro okázalou oslavu dávných německých
legend (opera Lohengrin).
Měli své, odtud pocházející náboženství, kterým naočkovali i křesťanství. Dali ustanovit církevní
odnož bez Ježíše a židovství.
Církev (protestantskou), která vytrvala, se neodvážili zakázat, ale někteří duchovní byli mezi těmi, kdo
skončili v koncentračních táborech.
Hitler sám se odvolával na boha;
domníval se být vyvolen prozřetelností. Je známo, že se oddával
okultismu a černé magii.
Pokračování v čísle 15

Nad Písmem

VýtržnOSti u LVí Brány
KOntrOVErzní „rABín“ OPět PrOVOKuJE!
(OD

nAšEhO zVLáštníhO zPrAVODAJE V

Včera v odpoledních hodinách
došlo na Olivové hoře a následně
před významnou jeruzalémskou
branou k neohlášenému srocení
lidí. Příčinou byl opět další povedený kousek známého kontroverzního
kazatele a samozvaného lidového
vůdce Jošuy z Nazareta.
Tento za vydatné pomoci svých
„kamarádů z galilejské mokré čtvrti“ zinscenoval mohutný provokativní happening, kdy z Olivové
hory přijíždí na neosedlaném mladém oslu (který ho tak tak unese)
a nechává se od lidí vítat a oslavovat jako král. Přitom řeznými
nástroji dav poničil přilehlý palmový háj, aby pak ratolesti použili
jako mávátka a tato bez ladu pohodili na komunikaci. Dále se dopustili přestupku odhalování při pokládání plášťů na zem a jejich znečištění, jakož i následné dopravní problémy pro povozy i pěší účastníky
provozu. Po průjezdu branou došlo
k tlačenici, zmatkům a drobným
potyčkám a dle svědectví zúčastěných několik osob bylo málem
ušlapáno. Vážnější zranění naštěstí
nejsou hlášena. Protektorátní správa ústy osobního mluvčího protektora incident zatím komentovala
jen stručně těmito slovy: „No comment.“
Oslí mládě navíc bylo podle svědků
„zapůjčeno“ od nejmenovaného
chovatele, jehož identitu redakce
zná. Jsme zvědavi, zda bylo zvíře
též majiteli řádně vráceno. Je nabíledni, že nedospělý osel se svou
tělesnou konstrukcí nemůže unést
váhu dospělého muže. Jak se

JEruzALéMě. MArEK 11,1-11)

k tomu postaví naše Judejská liga
pro ochranu zvířat?
Ideová náplň výše popsané provokace však nutí k hlubšímu zamyšlení. Dav skandoval a zpíval části
posvátných žalmů, kterými naši
předkové vítali v Chrámu již krále
Šalomouna! (Žalm 118,26). A veselý příjezd na oslátku do Svatého
města není jen nevinná legrace, jak
se s námi o tom v rozhovoru podělil nedávno zvolený velekněz br.
Kaifáš: „Na osličím mláděti vjede
do svatého města náš Mesiáš, až
přijde, budiž pochválen, jak nám to
líčí svaté proroctví Zachariášovo
(9,9). Oslátko přivázané k vinné
révě je pak symbolem vlády kmene
Judova, jak mu to požehnání v Tóře
dal náš praotec Jákob (Genesis
49,11)! Pakliže se tento Jošua
dopouští jakési znevažující parodie
těchto textů, dopouští se tím i urážky svatých Písem a celé naší víry!
A pokud ho navíc zfanatizovaná

Všemohoucí Bože,
všechno pevně držíš ve svých rukou.
Prostřednictvím Ježíše Krista
nás ujišťuješ,
že ať se děje cokoliv,
všechno směřuje k poslednímu cíli,
který jsi stanovil: tvému království
spravedlnosti, lásky a pokoje.
Posiluj nás svým Duchem.
Opatruj nás v těžkostech.
Chraň nás v pokušeních, abychom
pevně vytrvali na Kristově cestě
až do konce. Amen.

lůza považuje a prohlašuje za
Mesiáše, pak to už je za hranou
slušnosti a dobrých mravů...
Je třeba vážně se zamyslet, jak
takovým nekorektním urážkám
proroků a víry předejít a zamezit,
vždyť svoboda není bezbřehá anarchie bez odpovědnosti a má své
meze! Nejsme si navíc jisti, zda
tato podvratná skupina nebude ve
svých populistických provokacích
dále pokračovat a stupňovat je,
například teď o svátcích, kdy naše
město praská ve švech... Musíme se
ptát: „Jaký cíl tím sledují?“
Naše náboženské svobody jsou
výdobytky zaručené naší osvícenou
protektorátní správou a laskavým
svolením císaře. Nesmíme dovolit,
aby je tyto nekalé živly zneužívaly.
Svobodu si rozvracet nedáme, chceme klid na naše modlitby, pořádek
pro všechny poctivé lidi. Proto se
jemu a všem podobným „nazaretským“ musí postavit pevná hráz!
Závěrem chci tímto vyzvat naši
veřejnost, aby se semkla a vystoupila jako jednotná fronta proti takovým narušitelům a rozvracečům.
Informujte nás o jejich pohybu,
zapisujte jejich rouhavé výroky,
narušujte jejich spiklenecké sítě
a plány... Za sebe mohu též všechny uklidnit, že jejich chvíle slávy
už pominula a bez pomoci svých
chlebodárců se brzy ocitnou na
smetišti dějin.
Naše blasfemická sekce proti výtržnického týmu v rámci Chrámové
policie už má tahle individua náležitě rozpracována.“
František Tichý
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Slyšíš mne?
Už roky se modlím, aby požehnání
našich otců, které po svém vyhnání
i dobrovolném vystěhování z vlasti
roznesli jako misionáři do celého
světa, se vrátilo zpátky do naší
země. Nenapadlo mne, že to budou
i semináře o naslouchající modlitbě, jejichž tak trochu otcem je potomek Českých bratří Brad Jersak.
Přikládám kousek o tom z jeho
vynikající učebnice „Slyšíš mne?“
Ludmila Hallerová
ZnOVU VyKOPAT sTAré sTUDny
Loni jsem po delší dobu prosil Pána
Boha, aby uvolnil některá požehnání
mého duchovního dědictví. Modlil
jsem se, aby „znovu vykopal staré
studny“ tohoto duchovního dědictví
(srov. Ex 20,5b-6). Podobenství
o vykopávání starých rodových
studní najdeme v G 26,18-19: „Izák
znovu kopal studně, které vykopali
za dnů jeho otce Abrahama a které
po Abrahamově smrti Pelištejci
zasypali. Pojmenoval je stejně jako
jeho otec. Izákovi služebníci kopali
v tom úvalu a přišli na studnu pramenité vody.“ Je to příklad, jak byla
Hospodinova smlouva s Abrahamem znovu obnovena s jeho synem
Izákem a s dalšími generacemi
(G 26,1-5).
Když jsem se Hospodina tázal na
požehnání v mém rodokmenu, vzpomněl jsem si na své kořeny v České
republice. Když jsem zavřel oči,

Co mně,
starci,
bylo dáno vidět
Touž moudrost Kristovu, jedno potřebné,
doporučuji i Tobě, můj
lide moravský, i sousedním Čechům, Slezanům, Polákům a Uhrům, od nichž jsem byl
pohostinně přijat v době vyhnanství a zakusil
dobrodiní.
Nechť vám dá Pán
odměnou ono potřebné, to je, abyste byli
moudří, abyste výtěžků šťastných svých zemí dovedli užívat, nikoli zneužívat.
Přepych Čechy zahubil, řekl moudrý severský král, jemuž se
přepych zprotivil. Ale
totéž bude nutno brzy
říci i tobě, Polsko, nepřijdeš-li včas k jednomu potřebnému, totiž
střídmosti.
Neboť počátkem nepravostí Sodomy byla
pýcha, sytost chleba
a hojnost pokoje.
(Ezechiel 16,49).
Jan Amos Komenský

viděl jsem obličej Jana Amose
Komenského, biskupa a učitele ze
17. století, o kterém jsem věděl, že
byl duchovním otcem také rodin
mých předků. Cítil jsem, že mám
prosit o čerstvou vodu ze studnice
Komenského.
V té době se mi ve snech opakovaně
vracely různé labyrinty. Kreslil jsem
labyrinty, zabýval se jimi, četl
o nich. Pak za mnou přišla jedna
z mých přímluvkyň a řekla: „Já
nevím proč, ale cítím, že ti mám dát
tohle,“ a vtiskla mi do ruky tři dětské
hračky, labyrinty přesně takové, jaké
jsem vídal ve snech. Věděl jsem, že
jak Komenský, tak ty labyrinty mají
něco společného, že mají něco společného s mými modlitbami o požehnání od mých předků, ale prostě
jsem ty dvě a dvě nedokázal nijak
spojit. Ještě toho večera jsem zavolal
tatínkovi a vyprávěl mu o svých
modlitbách za požehnání po předcích, o Komenském a o labyrintech.
Co jsou to za symboly a co znamenají? Tatínek to za mne vyřešil: Ke
konci 17. století byl Komenský jako
poslední biskup Jednoty bratrské
vykázán z vlasti do Polska. Rodiny
Jersákova a Markova, z nichž pochází Jersákova rodina po otci a po
matce – odešly s Komenským
a ostatními „husity“ do Polska. Když
se pak po 300 letech mohli vyhnanci
vrátit do své původní vlasti, vrátili se
i moji prarodiče a usadili se v moravském Suchdolu přímo pod oním starým stromem, pod kterým kdysi
kázával Komenský. Tradice vypravuje, že vyhnanci s sebou nesli jen
dvě knihy: Bibli kralickou a Komenského Labyrint. („Nevzali jsme
s sebou nic, po všem byla veta, jen tu
Bibli kralickou a Labyrint světa.“)
Jedná se o spis J. A. Komenského
„Labyrint světa a ráj srdce“. Je to
Komenského vize jeho duchovní
cesty. Labyrint se silně podobá
Bunyanově „Cestě poutníků z města
zkázy na horu Sión“. V obou je hlavní postavou poutník, ale Komenského Labyrint byl napsán pět roků
před narozením Johna Bunyana.
Aby otec poctil můj objev, poslal mi
k narozeninám překlad Labyrintu.
Snad si dovedete představit, jak jsem
žasl, když jsem viděl, že ten starý
spis pojednává o tom, co jsem měl
v úmyslu napsat v této knize, totiž
jak se můžeme setkat s Pánem
Ježíšem ve svém srdci.
Moje myšlenky vůbec nebyly nic
nového, ale pohyboval jsem se
uvnitř zapomenutých pravd svého
dědictví! Vykopával jsem staré studnice. Když jsem to vyprávěl na
rodinném setkání Marků, poukázal
otec na mého prastrýce Josefa
Marka, který byl studnař – opravdu
hezká malá „náhoda“! A v poznámkách ke kázáním mého dědečka,
který byl laický kazatel, našel z roku
1936 nadpis: „Jan Komenský – učitel národů.“
Pán Bůh použil tu současnost symbolu vnitřního a venkovního labyrintu, aby mne vlákal do této duchovní
pokladnice pokoje.
(Úryvek z knihy Brada Jersaka,
USA, Slyšíš mne? /Can You Hear
Me?/ v překladu Ludmily Hallerové;
informace o autorovi a knize
a kontakt k objednání knihy v angličtině: www.bradjersak.com)

husův areopág – březen 1415
Chladný březen toho roku v Kostnici byl svědkem celé řady dramatických situací.
Již 4. března navštívil Jana Husa
v jeho cele dobrý přítel mistr Křišťan
z Prachatic. Tento slovutný lékař,
matematik a farář u sv. Michala
v Praze patřil mezi první muže, kteří
zaváděli přijímání pod obojí způsobou v Praze. I proto byl ihned po vstupu do Kostnice napaden žalobnými
články z pera bezectného Michala de
Causis a jen na zásah Zikmunda
Lucemburského nedošlo k jeho odsouzení. Ještě před 20. březnem proto
opustil Křišťan z Prachatic Kostnici.
Mistr Jan zatím prožil mnoho bezesných nocí, neboť jej trápily žlučové
kameny, přidaly se bolesti a zvracení.
To vše se odehrávalo ve vězení, kam
také vyděšení strážní přivolali lékaře
samotného papeže Jana XXIII.,
neboť ani Husovi nepřátelé si nepřáli,
aby Jan Hus zemřel takto „banální“
smrtí. Samotný papež však měl brzy
poté zcela jiné starosti, neboť ani
darování zlaté posvěcené růže Zikmundovi neusmířilo jej s panovníkem. A tak v noci z 20. na 21. března
papež nedůstojně prchá z Kostnice do
blízkého Schaffhausenu. Jeho cílem
byl azyl, který mu měl poskytnout
francouzský král. Ten však byl ještě

příliš daleko, a tak se papež Jan
XXIII. ukryl u rakouského vévody
Fridricha IV., nepřítele Zikmundova.
Janu Husovi v nastalém zmatku vzešla naděje. Petr z Mladoňovic to
zachytil takto: „20. března, o třetí
hodině noční, papež Jan XXIII. v přestrojení uprchl tajně z Kostnice...
Dvořané jeho utekli za ním a strážcové mistra Jana odevzdali klíče od
žaláře králi.“ Dokonce nastala situace, že dveře cel zůstaly otevřené,
strážci zmizeli a Jan Hus byl takřka
volný. Tragikomickou situaci komentuje v jednom ze svých listů: „Již
strážcové moji všichni odcházejí
a nebudu mít co jísti a nevím, co se se
mnou stane v žaláři. Prosím, obraťte
se s jinými pány na krále, aby udělal
se mnou nějaký konec... Biskup kostnický mi poslal list se zprávou, že nic
se mnou nechce míti. Totéž učinili
kardinálové. Máte-li rádi ubohou hus,
postarejte se, aby mi král dal strážce
od svého dvora, anebo aby mne
vysvobodil ze žaláře dnes večer.“
Zikmund však již sledoval své vlastní
plány, nehledě na českého mistra.
Vždyť mu dalo mnoho práce, aby
celý koncil nepadl. V jednom dni
dokonce samotný slovutný Zikmund,
jedoucí na koni, obracel zpět z Kostnice prchající preláty, teology, řemesl-

Za sestrou PhDr. Zlatou Fořtovou
Jsou lidé, u nichž si nepřipouštíme,
že stárnou. Tak tomu bylo u sestry
Zlaty Fořtové. Její elán byl až do
posledních dní jejího života obdivuhodný. Před nedávným zasedáním Kulturní rady Církve československé husitské, jejíž členkou
byla od r. 1993, mně sdělila, že má
připravený další cyklus přednášek
zaměřených k jubilejnímu roku
Mistra Jana Husa a i k jubilejnímu
roku T. G. Masaryka. Na své oblíbené setkání k výročí narození T. G. M. v Parlamentu však již
nepřišla.
PhDr. Zlata Fořtová byla dcerou
legionáře, účastnila se II. odboje,
Pražského povstání v r. 1945 a byla
i členkou III. odboje. Vystudovala
konzervatoř (harfa, klavír), Filosofickou fakultu University Karlovy – obory hudební věda, historie, filosofie, a Pedagogickou

fakultu University Karlovy – obory
český jazyk, dějepis, hudební
výchova. Doktorát získala v oborech historických věd, estetiky
a filosofie.

Sestra doktorka Fořtová na setkání
v Parlamentu ČR v roce 2008

níky, lékaře, vyslance i směnárníky.
Obrovská vůle Zikmundova i úsilí
dvou zbylých kardinálů, Pierra
d´Aillyho a Francesca Zabarelly
zabránily naprostému rozkladu koncilu, jehož konec by tolik vyhovoval
uprchlému papeži Janu XXIII. Jak by
řekl klasik: „Dějiny a věky i doby
a nadějné epochy lidské leží i vlají lhouce o žitých ideálech.“
Zikmund nehodlal Husa pustit, naopak. Nechal jej pod přísným dohledem převést do cely na hradě
Gottlieben. Dva dny na to, 26. března,
vyhlásil kardinál Zabarella, že koncil
bude pokračovat. Absentující biskupy
nahradily hlasy teologů a právníků,
kteří pomohli Zikmundovi a kardinálům d´Aillymu a Zabarellovi zachránit pokračování koncilu. To byl
i konec nadějí na osvobození Husovo.
Snahu o radikální reformu církve
nyní postupně nahradí „případ Hus“ .
A Jan Hus se stane nedobrovolným
„hlavním a smutným hrdinou“ evropskými národy sledovaného divadla.
Divadla předraženého, honosného,
pyšného, triumfalistického, na němž
budou vystupovat vedle lidí vzdělaných i hlupci bez rozumu...
Před sebou mají těžký úkol. Zlomit
pokorného, zbožného kněze, jemuž
nelze v otázce morálních vytknout
absolutně nic. Jakkoli tento kněz ztratí život časný, stane se nesmrtelným.
Narozdíl od svých soudců.
MCH

Škála vzdělanosti PhDr. Zlaty
Fořtové byla obdivuhodná. Byla
Bohem obdařená pedagožka, která
dokázala témata z oblasti českých
dějin, dějin umění a zvláště hudby,
vždy přednést tak, že její posluchači ani „nedýchali“. Byla velmi známou osobností, neměla nikdy nouzi
o účastníky svých přednášek, výstav,
setkání, která pořádala v Praze i po
celé naší republice. Její „osvětová“
činnosti na půdě církve i mimo ni,
byla, jak sama uváděla, zaměřena
„k obnovování duchovní kultury
v naší společnosti“. Styčným tématem jejích přednášek a výstav byly
československé legie a vznik Československé republiky. Byla členkou Československé obce legionářské. Sestra doktorka získala významnou cenu Český patriot 2011;
byla vybrána ze 182 nominovaných. Na sestru doktorku Zlatu
Fořtovou vzpomínáme s úctou
a s láskou.
Jiří Vaníček
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Putovní výstava pro děti
v Českém Krumlově
Městská knihovna
v Prachaticích měla šťastnou ruku,
když navázala spolupráci s Církví československou husitskou a přizvala zkušenou ilustrátorku dětských knih Zdeňku
Študlarovou a historika profesora Petra
Čorneje k vytvoření putovní výstavy
pro děti a studenty k připomenutí
600. výročí upálení
Mistra Jana Husa v Kostnici.
Výstavu tvoří kresby ilustrací, které se
vyznačují řadou ojedinělých kvalit.
Do 17. dubna k vidění
v Městské galerii v Českém Krumlově
vždy v pracovních dnech (kromě středy) od 13 do 17 hodin.
Více se o této putovní výstavě dočtete
na:
http://www.prachatickonews.cz/zpravy/zpr3858.htm
red

Vyhledávací řízení na pozici
knihovníka pro úřad ústřední
rady CčsH
Církev československá husitská
hledá pracovníka/pracovnici do
oddělení knihovny úřadu ústřední rady na pozici knihovníka/knihovnice.
Kvalifikační předpoklady:
• VŠ vzdělání – obor knihovnictví,
případně archivnictví nebo historie
• znalost práce s elektronickými knihovními katalogy
• duchovní zakotvení v CČSH vítáno
• dobrý fyzický stav
nabízíme:
• služební/pracovní poměr v CČSH
• částečný úvazek, v budoucnu
s možností plného úvazku.

Předpokládaný nástup od května 2015
Žádost s životopisem zašlete do
7. 4. 2015 na adresu Církev československá husitská, personální
oddělení, Wuchterlova 5, 160 00
Praha 6; nebo mailem na adresu
personalistika@ccsh.cz.
red

O výtvarníku Janu Znojovi
Literárně dramatický klub Dialog na
cestě vám přiblíží sochaře, malíře,
keramika a pedagoga Jana Znoje
(1905 - 1950) po stránce umělecké
i po stránce lidské. Dozvíme se příběhy z jeho života, začteme se do
sochařova deníku. Uvědomíme si
smysl jeho tvorby, ze které k nejvýraznějším počinům patří reliéfy ve
sboru na Vinohradech. Vyprávět vám

PrO Děti A MLáDEž

VJEzD DO JEruzALéMA
Poznáte, která slova v textu chybí? Pomůže vám text Mk 11,1-8.
napište slova podle čísel do doplňovačky a v tajence vám vyjde, jak
lidé o Květné neděli vítali Ježíše. Když se blížili k Jeruzalému, řekl
Ježíš dvěma svým učedníkům: „Jděte do nejbližší (5) a jakmile do ní
vejdete, (6) u plotu přivázané (3). (7) ho a přiveďte. Kdyby se vás
někdo ptal, co to děláte, řekněte, že Pán je potřebuje.“ Učedníci oslátko přivedli, (1) přes ně své pláště a Ježíš se na ně (2). Mnozí lidé před
něj na cestu rozprostírali své pláště nebo zelené (4).

(Řešení z minulého čísla: Následovat.)

Jana Krajčiříková

o J. Znojovi bude i mistrova dcera
MUDr. Jitka Buttová, maminka současného patriarchy Tomáše Butty.
Setkání proběhne v úterý 31. března
v rámci Setkání 3. věku v PrazeKarlíně, Vítkova 13, v 15 h.
red

EKuMEny

POZVÁnKA nA EKUMEnICKý VíKEnD nA HOJEŠíně
Ve dnech 17. – 19. 4. pořádají v Hoješíně Školské sestry svatého Františka ekumenický víkend na téma Smíření, 600 let od smrti M. J. Husa. Program je naplněn modlitbami, ekumenickou bohoslužbou a přednáškami. Příspěvek za účast
je dobrovolný. Přihlášky S. Rita OSF do 13. 4., mobil: 604 244 341,
rita.osf@volny.cz. Více na webu www.ekumenickarada.cz a www.sestry-osf.cz
Dny Víry 2015 – EVAngELIZAční TýDEn V PrAZE
Cílem Dnů víry je oslovit a zaujmout obyvatele města Prahy, představit
život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Pražští křesťané se mohou zapojit mnoha způsoby – připojit se k některé ze stávajících skupin, nabídnout pomocnou
ruku přímo organizačnímu týmu nebo iniciovat vlastní program ve sboru
nebo náboženské obci. Všechny informace, včetně informativní brožurky,
o Dnech víry 2015 najdete na webu: http://dnyviry.evangelizace.cz
CEsTA nAŠí POUTI nEVEDE K VÁLCE!
Světová rada církví byla v osobě dvou členů ústředního výboru a prezidentky SRC pro Latinskou Ameriku zastoupena během 35. valného shromáždění Světového svazu křesťanských studentů, které se ve dnech 26.
února – 5. března konalo v Bogotě (Kolumbie, Jižní Amerika). Prezidentka
Gloria Ulloaová pozdravila delegáty, kterými jsou zejména studenti, a přednesla svou přednášku o zapojení a roli žen v mírovém procesu nejprve na přípravném shromáždění, kdy hovořila také o mottu ženského mírového hnutí,
které zní: „Společně jdeme za mírem“. Podobné motto „Pouť za mírem
a spravedlností“ naplňuje právě probíhající osmiletý program SRC, jejímž
členem je i naše církev. Kolumbie čelí dlouhotrvajícím válečným konfliktům
a prezidentka Ulloaová vysvětluje, že nejde jen o absenci války, ale zejména
o nastolení spravedlnosti a následný proces umíření, ve smyslu mj. zachování lidské důstojnosti. Vyřídila také pozdravy vedení SRC, které mladým
v povzbuzujícím dopise delegátům vzkázalo, že právě oni jsou generací

Velikonoce
v kostele sv. Mikuláše

• Květná neděle – Bohoslužba
s večeří Páně a svěcením ratolestí se
bude konat v neděli 29. března
v 10 h. Srdečně zveme na oslavu
Květné neděle, při které náš
Spasitel přijíždí do Jeruzaléma
a lidé jej radostně vítají ratolestmi
a palmovými listy.
• Zelený čtvrtek – Ve čtvrtek
2. dubna v 18 h vás zveme na oslavu Zeleného čtvrtku, kdy Ježíš
naposled večeřel se svými učedníky. Tuto událost si po biblickém
vzoru připomeneme formou společného setkání v modlitebně kolem
stolu podle pořádku sederové večeře a nad tradičními pokrmy.
• Velký pátek – na Velký pátek
v 18 h si připomínáme Ježíšovo
ukřižování a smrt na kříži prostřednictvím pašijového čtení.
• Bílá sobota – na Bílou sobotu se
západem slunce (4. dubna v 19.30)
začíná velikonoční vigilie – noční
bdění, při kterém očekáváme
radostnou událost vzkříšení Krista.
Církev již od prvních století slaví
velikonoční vigilie světelným průvodem. Této tradici zůstáváme
věrni i my. Obřad začíná před kostelem, kde se zapaluje velikonoční
paškál a všichni věřící si mohou od
něj zapálit svíce. Obřad pokračuje
zpěvem tradičního hymnu Exsultet
(Zajásej) a opakováním dějin spásy
stvoření světa v sedmi zastaveních,
která provázejí modlitby a zpěvy.
• Hod Boží velikonoční – K bohoslužbě ku příležitosti svátku
Vzkříšení Páně se sejdeme v 10 h
v neděli 5. dubna. M. Kopecká

Zleva: členka Ústředního výboru SRC Martina V. Kopecká, prezidentka
SRC Gloria Ulloaová a člen Ústředního výboru SRC Paul Gardner
s úkolem být „vyslanci míru a spravedlnosti v tomto světě“. O Světovém
svazu křesťanských studentů, který byl založen již v roce 1895 a v současné
době čelí finančním potížím i ideové krizi, přineseme další zprávy v následujících číslech.
Dle www.oikoumene.org zpracovala Martina Viktorie Kopecká
TEOLOGICKá KONFERENCE V BRATISLAVě
Dovoľujeme si vás informovať, že Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 23. - 25. apríla organizuje
štvrtý ročník „putovnej“ ekumenickej medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti teológie a príbuzných
disciplín In pluribus unitas - Jednota v mnohosti - Unity in Diversity IV.,
ktorá sa uskutoční pod záštitou dekana EBF UK doc. Ľubomíra Batku, Dr.
theol. Jedná sa o polytematickú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať
výsledky aktuálneho výskumu jednotlivých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ako aj vytvárať platformu pre nadväzovanie partnerstiev medzi jednotlivými teologickými pracoviskami. Minulé ročníky konferencie sa uskutočnili na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (2011), Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej Univerzity v Prešove (2012) a Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2014), pričom posledného ročníka sa
zúčastnilo približne 50 účastníkov zo 16 teologických a ďalších vedeckých
pracovísk. Podrobnejšie informácie o konferencii je možné získať na
novozriadenej oficiálnej stránke konferencie na facebooku (www.facebook.com/inpluribusunitas), alebo prostredníctvom e-mailovej adresy inpluribusunitas@gmail.com. Prihlášky na konferenciu je možné zasielať do 31.
marca. Za organizačný tím konferencie
Martin Kováč a Štefan Panuška, interní doktorandi EBF UK
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