Český zápas

Ročník: 95
číslo: 18
3. května 2015

Týdeník Církve československé husitské

Svědectví
Koncem 2. světové války roku 1945 probíhala horečná jednání různých politických skupin, jejichž cílem bylo zajistit si
v očekávaném mírovém jednání a uspořádání politickou anebo jenom fyzickou - existenci a vliv. Politické pozadí tvořila tehdy ještě v pražském obzoru nevyjasněná otázka, zda
v Československu a ve střední Evropě převládne vliv Západu nebo Sovětského svazu. Ta byla spojována s osvobozením Prahy buď Američany, eventuálně za účasti československých letců v Anglii a motorizované brigády gen. Aloise
Lišky, anebo Sověty. Jevilo se jako pro tehdejší válečnou
situaci přirozené, že v čase blízkého příchodu osvoboditelů
dojde k víceméně spontánnímu českému povstání.

Cena: 8 Kč

Patriarcha Církve československé husitské a Ústřední rada CČSH
společně s Náboženskou obcí CČSH v Praze 10-Vinohradech
si vás dovolují pozvat na shromáždění u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války,
které se uskuteční v pátek 8. května 2015
v Husově sboru v Praze 10-Vinohradech, Dykova 1.

ve 14 hodin

Program:
 Bohoslužba za účasti patriarchy a biskupů;
kázat bude Mgr. MUDr. Rudolf Göbel, biskup olomoucký
 Slavnostní otevření putovní výstavy Martina Jindry
„Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji“
 Pozdravy a projevy
hostů u pamětní desky
 Státní hymna

V přípravách na vhodný okamžik, a tím i uchopení mocenského vlivu, se uplatňovaly v podstatě tři složky, zčásti spolupracující. Historik F. Kurfürst je charakterizuje jako podzemní
organizace komunistů, různé organizace, mající přímé či nepřímé spojení s československou vládou v zahraničí a konečně
některé vyšší protektorátní kruhy úřední, spolu s částí četnictva, policie a vládního vojska. Povstání bylo pravděpodobně
vyvoláno jednou z těchto složek, a to o něco dříve proti původnímu plánu (Druhá světová válka, Praha 1947, str. 179).
Mezi organizace, doufající v obnovení předválečného demokratického systému, a proto napojené na Londýn, patřila skuZ vinohradského Husova sboru
pina, vedená národně-socialistickou poslankyní Fráňou Zemívysílal Československý rozhlas
novou. Její strana zaplatila za svobodu popravou senátorky F. Plaběhem Pražského povstání
mínkové, pobytem v koncentračním táboře Dr. Milady Horákove dnech 6. - 9. května 1945.
vé a primátora Petra Zenkla a dalších. V zahraničním odboji se
uplatnili např. legionář Jožka David nebo žurnalista František
Klátil. Zemínová organizovala svoji skupinu podle politických německý důstojník, stojící v autě s pistolí v ruce, najížděl až do
rezortů, takže mohla představovat jakousi „stínovou vládu“. pasáže filmového klubu, i na skutečnou přestřelku u Českého
Zasedali 5. května 1945 dopoledne ve sklepní místnosti ve rozhlasu. Střety nabývaly na urputnosti a krutosti.
středu města a projednávali datum a postup vyvolání povstání Když byla v neděli 6. května budova rozhlasu letecky bomtak, aby v procesu osvobození přišly ke slovu československé bardována a poškozena, přesunulo se vysílání do prostoru,
demokratické síly. Režisér Otakar Vávra – zřejmě na podkladě kde byly stálé rozhlasové linky. To bylo Národní divadlo,
dochovaných zápisů a fotografií – ve filmu Němá barikáda
zobrazuje toto zasedání docela věrně. Vybral vhodnou herečku
pro zpodobnění Fráni Zemínové, již jsem od dětství znal, i mé
maminky, která jednání zapisovala a jejímž hlavním rezortem
bylo školství. Maminka se po osvobození stala místopředsedkyní kulturní komise Ústředního národního výboru hl. města
Prahy, pod níž spadalo školství v celé Praze. V únoru 1948
byla ze své kanceláře akčním výborem doslova vyvedena.
Když jednání 5. května odpoledne skončilo a účastníci se
z úkrytu rozcházeli domů, bylo povstání k jejich údivu v proudu. Navečer byla vyhlášena
Česká národní rada v čele s univ. prof. Albertem
Pražákem. Ten působil
na Univerzitě Jana
A. Komenského v Bratislavě. Přebýval u svých
sester v domě v Heydukově ul. 27, kde jsme
Hlasatel Zdeněk Mančal a režisér Miloslav Disman (foto vlevo);
o dvě patra výš měli
Z. Mančal (foto vpravo)
byt. Znali jsme ho jako
ušlechtilého vlastence - přednášel českou literaturu - který se Smetanova síň v Obecním domě, stadion Sparty na Letné
profesionálně nezabýval politikou. Politickým motorem ČNR byl a Husův sbor na Vinohradech, odkud se vysílaly varhanní konkomunista Josef Smrkovský, který se stal známým jako reformní certy. Tehdejší varhaník byl pracovníkem Českého rozhlasu.
politik roku 1968.
Zprvu se vysílalo z kůVýzvy a instrukce k poru, kvůli bezpečnosti se
Vysílání z vinohradského sboru
vstání nejprve tlumočil
později vysílání přeneslo
pražský městský rozhlas, V kronice vinohradského sboru, kde vysílal rozhlas v dramatických do sklepa, který byl hlípotom Český rozhlas, umí- květnových dnech, je zachován tento zápis: „Jsme naplněni čistou dán ozbrojenou stráží.
stěný v bývalé poštovní radostí, že se Husovu sboru dostalo možnosti této služby. Nevidíme Udělit svolení k vysílábudově na (za 1. republi- v tom jen náhodu, že pod věží s husitským kalichem, vysoko nad ní bylo spojeno se smrky) Fochově třídě, dnes Prahou vztyčeným, v blízkosti pomníčku Mistra Jana Husa byly telným rizikem, a proto
Vinohradské ulici. Pama- koncipovány plamenné výzvy povzbuzení bojovníkům na bariká- nebylo jednoduché nadách, poděkování pražským ženám, poctivé informace o událostuji, jak se na budovách
lézt k tomu konsensus.
tech a účinné dovolávání se spojenců ve chvílích nejkritičtějších.
Národní třídy vyvěšovaly
Stojí za zmínku, že
Žádný chrám na světě neměl nikdy tolik posluchačů jako náš sbor
československé vlajky, jak
prvotní výzva zněla
ve dnech revoluce, kdy hlasu z něho naslouchala rozechvěle celá
na Jungmannově náměstí naše zmučená vlast, ale i celá Evropa, ba svět daleko za mořem…“ PRAHA VoLá LonDýn
a byla v angličtině.
na nás, skupinku chlapců,

Pak byla výzva, obrácená na Východ, v ruštině. Když 13. června
1945 do Prahy zavítala československá motorizovaná brigáda
a její část se ubytovala ve vinohradské sokolovně, seznámili jsme
se s jejími vojáky. Nebyli o mnoho starší než pár gymnasistů
z Dvořákovy ulice na Žižkově. Vojáci slyšeli volání Prahy, byli
odhodláni zasáhnout, ale nedostalo se jim svolení, tak jako letcům v Anglii. Z politických poměrů v osvobozeném Československu byli nesmírně smutni; aby se vyloučily kritické situace,
byly jim odebrány náboje.
Církev československá na Žižkově se aktivně zúčastnila odboje,
zejména zpravodajskou a sociální službou, i pražského povstání. Z aktivních účastníků se zbraní v ruce na barikádě u Pražačky
zemřel mládežník Jaroslav Bočinský; Jaroslav Kučera a další
prošli ohněm zdraví.
Zdeněk Kučera

Jan Parkán

– farář odsouzený na smrt
Během nacistické okupace zahynulo v koncentračních táborech a káznicích sedm duchovních Církve československé
(husitské): Rudolf Babula, Jaroslav Bendl, Václav Falta,
Linhart Hodík, František Janků, Jan Parkán a Alois Tuháček. Jediný z nich byl odsouzen k trestu smrti. Dne 16. dubna
uplynulo 70 let od jeho popravy.
Jan Parkán se narodil 8. prosince 1905 ve Dvorcích u Jihlavy jako
syn železničáře. Matka, zbožná katolička, si přála, aby syn po
absolvování jihlavského gymnázia odešel do semináře a stal se
knězem. Syn však pomýšlel spíše na učitelskou dráhu. Osudné setkání s československým farářem Pavlem Sochrem ho ale nakonec
přece jenom nasměrovalo na kněžskou dráhu, nikoli však jako
kněze římskokatolické církve, ale faráře CČS(H).
Farář Pavel Sochr na své první setkání s dvacetiletým mladíkem po
letech vzpomínal s úsměvem: Potkal jsem ho na silnici od Jihlavy
s housličkami pod paží, neboť po skončení maturity zdokonaloval
svůj houslový „kumšt“, aby mohl nastoupit jako učitel na obecné
škole. Jan Parkán se tedy nakonec rozhodl pro katechetskou službu v CČS(H). Na několika školách humpoleckého okresu začal
coby učitel československého náboženství působit od září 1926.
Vědom si potřeby dalšího vzdělávání, pustil se zároveň do studia
na Husově evangelické fakultě bohoslovecké. Staří humpolečtí
příslušníci ještě po letech vyprávěli jeho nástupci, jak ho vídali na
břehu rybníka či na kraji lesa a kolem něho vždy rozloženo
Pokračování na str. 3
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Události doby válečné
na Jičínsku 1934 -1945
Pokračování vyprávění
Miroslava Matouše z čísla 17
Jednoho lednového večera 1938,
roku ve znamení jednání představitelů evropských velmocí o osudu
naší republiky, se objevila nádherná
polární záře, zasahující svými zášlehy značnou část severní oblohy.
Temné nebe podél lipového stromořadí, směřujícího k Libosadu, skýtalo
úžasnou podívanou na proměnné
útvary barevných odstínů. Mluvilo se
o zlém znamení. V září pak byl za
naší neúčasti podepsán v Mnichově
diktát, přikazující odstoupení našeho
pohraničního území Německu. President Edvard Beneš abdikoval
a odletěl s chotí Hanou do Anglie.

Místo něho byl hlavou okleštěného
státu zvolen Emil Hácha, president
nejvyššího soudu, těšící se na
důchod.
Byly názory, že jsme se měli bránit.
I Karel Čapek morálně připravoval
národ na nutnost obrany dramaty
„Matka“ a „Bílá nemoc“. Byli jsme
připraveni, naše legie v první světové válce prokázaly odhodlání a statečnost. Stejně tomu tak bylo ve
druhé světové válce, jak prokázali
noví čeští a slovenští legionáři v pozemních a vzdušných útvarech. Ale
v dohodě velmocí byl takřka vysloven zákaz obrany. Kdyby k vojenské
obraně došlo, válka by se patrně
stejně rozšířila a Československo

Husovy stopy
Spolek České studny si klade za cíl obnovit duchovní dědictví našeho
národa. Angažuje se spolu s Nadací Etické dílny a Křesťanskou akademií mladých i v letošním husovském roce především ve čtyřech projektech:
1. Kniha citátů Jana Husa – výběr z Husova díla, převedený do současné češtiny.
2. Husovy stopy – kampaň pro školy a obchodní domy, která nabízí
velké nalepovací plochy s motivem letící husy a dvanácti husích stop
s dvanácti hodnotami Jana Husa. Jedná se o tyto hodnoty: víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění,
radost, láska, věčnost.
3. Interaktivní dílna „Hus, jak ho neznáte“ a „Tajemství husích stop“
– vzdělávací materiál pro učitele a lektory, kteří s ním projdou Husův
život netradičním způsobem a půjdou nejen k vnějším, obecně známým historickým faktům, ale k samotné podstatě Husova odkazu.
4. „Živý Hus“ – slavnost ve Valdštejnské zahradě o odkazu Jana
Husa. Připomene klíčové myšlenky Jana Husa zábavnou formou
divadelního vystoupení. Jan Hus oživne a přenese se přes šest století
až k nám a předá nám stejné poselství, které kázal ve své době svým
posluchačům v Betlémské kapli. Součástí slavností bude vystoupení
symfonického orchestru, jenž zahraje několik hudebních děl, složených k poctě Jana Husa. Na závěr zazní originální písně Jana Husa.
Projekt potřebuje modlitby, finanční podporu i jinou pomoc. Více
informací najdete na: www.husovystopy.cz, www.ceskestudny.cz

Z kazatelského plánu
Čtvrtá neděle po Velikonocích
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil
před očima pronárodů svoji spravedlnost. Aleluja.
ŽALM 98,1.2
První čtení: Skutky 8,26-40
Tužby velikonoční (III):
2. Za duchovní probuzení v naší vlasti, za církev a její poslání ve společnosti, modleme se k Hospodinu.
3. Za naši věrnost biblickému poselství a horlivost v křesťanské službě,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, tvůj Syn je kmen a my jsme ratolesti. Prosíme tě, zachovej
nás při kmeni, ať vydáváme dobré ovoce! Osviť nás, Bože, svým svatým
Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Janův 4,7-21
Evangelium: Jan 15,1-8
Verš k obětování: Žalm 66,5.8
Verš k požehnání: Jan 15,5
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, ve svátosti večeře Páně jsme přijali tvou pravdu a sdíleli
tvůj život. Dej, ať rosteme v radosti a moudrosti tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 58, 103, 162, 110, 293, 294

by bylo prohlášeno za původce.
Naše spojení s Litvou bylo přerušeno, činnost spolku jsme tiše ukončili.
Ze Slovenska k nám přišel nový pan
profesor, Václav Mánek, rodák z Tatobit, jak nám sdělil. Měli jsme ho
na dějepis.
Hitlerovi nestačila oběť pohraničí.
O půl roku později, 15. března roku
1939, byl zřízen Protektorát Čechy
a Morava. Den předtím byl
JUDr. Emil Hácha vyzván Hitlerem
k jednání do Berlína. Přinutili ho po
dlouhém úmorném jednání a vyhrožování podepsat obsazení Čech
a Moravy a utvoření říšského území
pod názvem Protektorat Böhmen und
Mähren. Říšským protektorem se stal
von Neurath.
Nevěřili jsme, že to bude navždy: od
počátku se říkalo Protentokrát. (Opět
jsme u latiny: protego = chráním; odtud i protekce.) Slovensko se osamostatnilo a stalo se zdánlivě nezávislým státem. Řada Čechů (mnozí ještě
dříve) opustila vlast. Jistému počtu
českých vojenských pilotů se podařilo odletět do Anglie. Později byli
zařazeni do britské letecké armády.
Prvního dne okupace jsme z oken
třídy naší septimy ve druhém poschodí sledovali útvary německých motorizovaných jednotek. Byla právě
hodina němčiny, pravidelně zahajovaná pro osvěžení písní „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind
deine Blätter“. Naše třídní, paní profesorka Růžková, volila toho dne
s naším bouřlivým souhlasem četbu
z povídek rakouského spisovatele
Petera Roseggera, ačkoli Němci
Schiller a Goethe za nic nemohli.
Motorová vozidla podle nařízení
musela neprodleně změnit stranu
jízdy z levé na pravou jako v Německu. Není mi známo, zda někde

došlo k nějakým zmatkům.
V opuštěných kasárnách u lipového
stromořadí byla rozmístěna německá
posádka. Vojáci plenili krámy s potravinami, zřejmě se doma neměli nejlépe. Marka měla pro ně v přepočtu velice výhodnou hodnotu deseti korun.
Kolovala historka, nevím, zdali pravdivá, ale příznačná. V cukrárně poklepal občan na rameno německého
vojáka, pojídajícího plnými ústy dort:
„To se ti to u nás žere, viď, ty vole!“
Voják s pohledem na místo své šedozelené uniformy, kde spočinula občanova ruka: „Keine Wolle, das ist
aus Holz!“ (Žádná vlna, to je ze
dřeva!)
O nedělích vyhrávala na náměstí německá vojenská kapela namísto tradiční české, a pod podloubím mezi
korzujícímu studenty z vyšších ročníků bylo místy vidět zelenošedou
uniformu. Chodili tam ovšem jako
dříve i čeští vojáci, jejichž počet byl
mnohonásobně snížen do útvarů
„vládního vojska“. Když se okupanti
a naši míjeli, zdravili se salutováním
(Němci, pokud jsem si stačil všimnout, jako první).
Němečtí vojáci měli jen pro sebe
vyhrazené dny na koupališti rybníka
„Kníže“ a v městských lázních v blízkosti reálky. Nad městem občas
hřměla letadla s černými kříži na
spodku křídel. Jedno ohromné brázdilo nízká mračna, a ze skupiny vzhlížejících vojáků se ozývaly obdivné
výkřiky: „Gigant! Gigant!“ To byl
název dopravního letadla Luftwaffe
poslední módy.
Nápisy musely být ve dvou jazycích.
Na průčelí budovy jíčínské železniční stanice hlásal nápis Jitschin Jičín. Němci byli dvojjazyčně důslední: Kopidlno – Kopidlno (nahoře německy, dole česky).

To se týkalo i reklam. Na krabičce
s lomnickými suchary bylo veršované upozornění „Pamatujte, že má
Jína / za patrona Antonína“ a v přebásnění „Vom Jína ich verrate, dass
Anton hiess sein Pate“ (O Jínovi prozrazuji, že jeho kmotr byl Antonín.)
Jednadvacáté výročí vzniku naší
republiky 28. října se stalo v Praze
podnětem manifestačního průvodu vysokoškoláků. Německá policie
brutálně zasáhla. Výstřelem byl těžce
zraněn medik Jan Opletal a po několika dnech v nemocnici zemřel. Pohřeb byl určen na 17. listopad. Toho
večera se konal po skončení tanečních kursů závěrečný večer v sále
jičínské sokolovny. O pozdní hodině
vtrhlo několik vysokoškoláků se
zprávou (přijeli vlakem), že toho dne
po pohřebním průvodu vtrhli do studentských kolejí gestapáci a studenty pozatýkali. Vysoké školy byly
zavřeny.
Hitlerovo přepadení Polska nás zastihlo jako čerstvé oktavány. Vzápětí
vypověděly Německu válku Francie
a Anglie, avšak proti očekávání se nic
nedělo. Dalším rozčarováním bylo,
že náš slibný spojenec, Sovětský
svaz, si rozdělil s Německem polské
území. Obsadil východní část, obydlenou převážně Ukrajinci. Předtím
byla ustavena komise zastupující obě
strany pro upřesnění demarkační
linie. Anekdota vypráví, že linie
vedla přes obydlí a pozemek rolníka.
Co teď? Členové komise se po marném jednání dohodli, že rozhodnutí
nechají na usedlících. „Tak kde byste
chtěli bydlet? V Německu nebo
v Rusku?“ Slovo si vzala hospodářova žena: „Raději v Německu.“
„A proč?“ „My jsme slyšeli, že
v Rusku jsou tuhé mrazy.“
Pokračování příště

Nad Písmem

PáN

NeCHCe zůStat Sám

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten
nese hojné ovoce; neboť beze mne
nemůžete činit nic. Kdo nezůstane
ve mně, bude vyvržen ven jako
ratolest a uschne; pak ji seberou,
hodí do ohně a spálí.
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten
nese hojné ovoce…“ Tato slova
a ještě další pronáší Pán Ježíš v evangelním textu evangelisty Jana, který
letos čteme o čtvrté neděli po
Velikonocích (Cantate).
Pán Ježíš hovoří o vinném kmeni, tj.
o révě. Réva byla v představách
Izraele Bohu blízká, neboť víno
označovalo v izraelské bohoslužbě
radost z Hospodinova vysvobození.
Pýchou izraelského hospodáře byl –
podobně jako na Moravě – vinohrad.
A proto vůbec nepřekvapí, když je
na mnoha místech Starého zákona
Izrael přirovnáván k vinici a vinnému kmeni, o který se Hospodin s láskou stará. Izrael je jeho pýchou, je
něčím zvláštním mezi národy, stejně
jako réva mezi plodinami. Dokonce
i Mesiáš je přirovnáván k výhonku,
proutku vinné révy, který ponese
ovoce. V Janově evangeliu čteme
Ježíšova slova: „Já jsem vinný kmen
a vy jste ratolesti…“ Pán nechce
zůstat sám, chce mít mnoho svých
ratolestí, v nichž se bude projevovat
síla jeho života. Mimo něho není

skutečného života, ale v něm je
všechno, co chce Bůh svému stvoření dát. My jako jeho ratolesti máme
nést hojné ovoce. Nést hojné ovoce… Jaké jsou vůbec předpoklady,
aby člověk nesl dobré ovoce? A k tomu v dnešní době, v dnešním světě
plném zla, násilí, sobectví, pokrytectví a prospěchářství? Žijeme vůbec
z něčeho, z nějakého kmene?
Na tom totiž vše záleží. Ježíš nám to
jasně říká… Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni, tak nemůžeme ani my
nést ovoce dobra, nýbrž jen usychat,
nežijeme-li z něho. Pak nemůžeme
přinášet žádný užitek, nejsme k ničemu a nezasluhujeme si nic jiného,
než být odřezáni a vhozeni do ohně.
Bez něho nemůžeme nic, opravdu nic
dobrého a užitečného vykonat. Vše
totiž záleží na tom, jak žijeme z Krista. Jen tak můžeme splnit svoji úlohu
jako církev, jako křesťané, jako společenství sester a bratří, lidé. To bychom si jako křesťané měli uvědomit.

J 15,1-8
Ježíš nebyl a není žádný filozof,
žádný politický vůdce ani žádný
guru… Naše křesťanství nestojí na
lidských kvalitách Ježíše z Nazareta, na jeho humanitě, ideálech,
přikázáních, i když to přirozeně také. To rozhodující je, že naše křesťanství spočívá v tom, že Ježíš je
Syn, Syn s velkým S, ve kterém je
život, láska jeho Otce, a že těm, kdo
v něho věří, se tento život, tato láska
sděluje. My nejsme křesťané jen
tím, že věříme v křesťanské pravdy,
že se snažíme Ježíše následovat
jako ideál člověka. I to je správné
a nutné. Ale tím, že žijeme z něho,
jako žije ratolest ze životodárné
mízy vinného kmene. Ani samo přikázání lásky není uskutečnitelné
bez tohoto předpokladu. Ano, zůstávat při kmeni, mít Krista ve svém
životě, nebo jak píše apoštol Pavel… „Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus“…pak můžeme nést hojné
ovoce.
Jitka Pokorná

Pane a Otče náš,
tvůj Syn nám řekl, že bez něho nemůžeme činit nic,
co by před tebou obstálo.
Proto tě prosíme, sešli nám všem svého sv. Ducha,
aby nás stále více spojoval s Kristem, naším kmenem,
abychom byli dobrými křesťany
a jako dobří křesťané nesli hojné ovoce,
ovoce Božího Ducha. Amen.
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Nevybuchlá bomba v kostele

z DoPiSů NašiCH ČteNářů
Nejen křesťanská nebo židovská periodika
Je docela samozřejmé, že různé listy,
věstníky, týdeníky, měsíčníky či
občasníky, jejichž editorem je některá
z církví, hovoří o Bohu, hlásají na
svých stránkách morální zásady, informují o obětavé činnosti v rámci
církve i mimo ni, připomínají významná data naší minulosti a ušlechtilé činy světoobčanů, snaží se působit proti bezduchým trendům konzumní společnosti. Kdo jiný by to
také měl dělat.
A přece. Vyskytují se také časopisecké tituly s docela konkrétním odborným zaměřením, které nemají v „popisu práce“ informace o nějakých formách služby Boží či něco jako návrat k masarykovským postulátům
mravnosti, ale ten duch slušnosti a oceňování opravdových lidských hodnot
je někdy přítomen v tolika příspěvcích, že je to až nápadné. Nebudu
mluvit v jinotajích a řeknu rovnou, že
mám na mysli zejména poslední číslo
čtvrtletníku Vltava (1/2015), vydávaného pro posluchače a příznivce stejnojmenné rozhlasové stanice.
Tak třeba letošní bachovské jubileum
– 330 let od narození velkého Mistra,
připadající na 21. březen – to bychom
snad ani nemohli oslavit bez duchovní hudby a bez zdůraznění, že hluboce věřící Johann Sebastian neskládal
pro svou prestiž ani pro světskou
slávu svých chlebodárců, ale k oslavě
Boží, a že mezi jeho vrcholnými díly
převládá duchovní hudba (čemuž
také odpovídala skladba programu na
české stanici pro náročné posluchače
právě kolem jarní rovnodennosti).
A velmi hezky o tom mluví na stránkách Vltavy sopranistka Hana Blaží-

ková, která patří k našim nejžádanějším mladým interpretům staré hudby.
To jsou, řekla bych, takové „zabudované“ odkazy, plynoucí více méně
samozřejmě z profilu stanice a jejího
časopisu. Ale najdeme tam také například článek Sestra ve zbrani o velmi
neobvyklé a odvážné mladé ženě,
který by byl ozdobou každého církevního periodika. Nadporučík Gabriela
Horáková, manželka a matka, vystudovala Evangelickou teologickou
fakultu a k tomu lékařskou psychologii na UK. Třináct let byla farářkou
v Křížlicích a rok v United Reformed
Church v Británii. Jako první česká
kaplanka je vyslána Českobratrskou
církví evangelickou k vojenské službě a dokončuje výcvik ve Vyškově
pro zahraniční nasazení. Ví dobře, že
ji nečeká nic lehkého.
Editoři si zřejmě vytkli za úkol připomenout letošní sedmdesáté výročí
skončení II. světové války. A tak se
dočteme o nepříliš známém hrdinovi
s kulatými brejličkami a s kněžským
kolárkem, o bytostném pacifistovi,
pod titulem Duch a síla aneb farář
v battledressu. Londýn, Francie, ústupové boje, Dunkerque. Za válečný
kříž byl p. Hugo Vaníček posléze vyznamenán komunistickým vězením.
Ale dožil se jako farář nastolení svobody. Dosloužil Bohu a farníkům
v roce 1990.
V obsahu čísel Vltavy zpravidla bývají judaika, jen tentokrát už asi nebylo místo. Ale je tu aspoň obrazová
připomínka. V článku o evropských
metropolích je Londýn zastoupen
zcela netradičně – stařičkou typickou
synagogou s pozadím vysoké zástav-

Jan Parkán
Pokračování ze str. 1
množství knih. S jeho příchodem
nastalo nejen na školách, ale i v humpolecké náboženské obci, která byla
dosud administrována z Německého
Brodu, radostné oživení. 29. června
1928 byl Jan Parkán v Praze druhým
patriarchou CČS(H) dr. Gustavem
A. Procházkou vysvěcen na kněze
a od září 1928 byl ustanoven prvním
farářem v Humpolci. Prožil zde čtyři
a půl roku služby, během které si od
věřících vysloužil přezdívku „zálesácký farář“, jak stále putoval po odlehlých místech humpolecké náboženské obce. V Humpolci také poznal
svoji ženu Marii, rozenou Šafaříkovou, se kterou uzavřel sňatek v srpnu
1931. R. 1932 se manželům Parká-

Jan Parkán
Zdroj: Archiv pražské diecéze
novým narodil jediný syn Pavel.
V lednu 1933 Jan Parkán odešel jako
pomocný duchovní a katecheta na
exponované místo do Kolína. Bydlel

Bojovník od tobrúku
V řadách naší zahraniční armády na Středním východě bojovaly desítky věřících CČS(H). Mezi nimi byl i jeden náš bratr farář. Jeho jméno
málokomu něco řekne. Přesto by nemělo být zapomenuto. neboť jeho
nositel se nechlubil věcmi a činy tohoto světa, ale chlubil se jako apoštol Pavel toliko křížem Ježíše Krista.
Evžen Rein (Rokos) se narodil 25. července 1899 v maďarské Rákospalotě.
Středoškolská studia úspěšně zakončil v květnu 1917 maturitní zkouškou
na gymnáziu v Budapešti VI.

Ve městě na Dunaji pokračoval ve
studiu na Vysoké škole technické.
V roce 1920 přestoupil do Brna, kde
na České vysoké škole technické získal titul doktora přírodních věd. Po

by. A pak je v čísle také reminiscence
z první světové války. Jeden ze zapomenutých – plukovník Josef Jiří Švec
– to je článek, který se dobře hodí
k letošnímu zvýrazněnému tématu na
stanici ČRo 3, neboť právě probíhá
RoK HRDIny. Ostatně jde také o záslužné úsilí pozvednout racionální,
neromantizující a upřímné vlastenecké sebevědomí, které v nás skomírá.
Neměla bych ovšem nechat stranou
ani grafickou stránku čtvrtletníku
Vltava. Je skvělá a novátorská – bez
samoúčelných schválností. Sám formát na šířku (v jazyce počítačů
„landscape“), s šikmo seříznutým
titulním listem, signalizuje odvahu jít
nevyšlapanými cestami. Výborný
dvoubarevný tisk a kvalitní papír, což
je z hlediska formátu patrně nezbytnost, o dobré nápady není nouze.
Na závěr příspěvku by mi neměl chybět nějaký podstatný postřeh. V této
souvislosti bych ráda připomněla
číslo Českého zápasu věnované hudbě. Takový typ náplně, o jakém referuji, by sotva mohla vytvořit redakce
periodika věnovaného nějakému běžnému oboru. Stanice Vltava uvádí
samozřejmě i slovesné pořady a osvětové informace širokého záběru, ale
hudba má – zajisté podle přání posluchačů – určitě dominantní postavení.
Ve zmíněném specializovaném „hudebním“ čísle Českého zápasu rozvedlo několik velmi povolaných autorů úvahy o zušlechťující a povznášející funkci dobré hudby. Udělali to
mnohem lépe, než bych to svedla
sama. Ano, dobrá hudba je vskutku
jedna z cest k Bohu. Zaplať Pán Bůh
za ni.
Pavla Váňová

zde i s rodinou na nové faře v Husově
sboru, kde byl také 25. března 1943
říšskou policií zatčen. Jeho uvěznění
předcházela spolupráce s kolínským
učitelem Václavem Kvardou, se kterým zkoncipoval a rozšiřoval ilegální
letáky, které byly tištěny v Bayerově
tiskárně v Kolíně. Stejně jako většina
členů skupiny „Zemanovci“ – dne 25.
března 1943 bylo společně s Janem
Parkánem zatčeno dalších 7 členů
této skupiny, již se scházeli v hostinci
u Zemanů – patřil k pravidelným posluchačům zahraničního rozhlasu, jehož zprávy dále šířil během svých
veřejných vystoupení, kterých si tak
začalo všímat gestapo. Posledním
impulzem k jeho zatčení se stal projev 21. března 1943 nad hrobem zemřelého školníka-legionáře.
(Pokračování v příštím čísle)
Martin Jindra

setkání s dr. Karlem Farským se rozhodl pro studia bohosloví. Husovu čs.
evangelickou bohosloveckou fakultu
navštěvoval v letech 1928–1930. Z této doby se nám dochovala vzpomínka
jednoho z jeho spolužáků Františka
Moce: „Je snadno pochopitelné, jak
mezi abiturienty gymnázií působilo
jméno dr. Rein (později Rokos). Právě
ten doktorát na nás působil vzrušivě
a nemohli jsme se po večeru, na němž
nás ředitel bratr dr. F. Kovář seznamoval, neptat, kdože to je mezi námi

Na sklonku války v roce 1945 procházela fronta Brnem, také jeho částí, Královým Polem a přes náš kostel. Ten už dvacet let sloužil církvi
a byl takovým majákem v této krásné části města.
Naše sborová kronika popisuje na
straně 164: „V Králově Poli se rozvinul boj v plné zuřivosti v každé
ulici. Když procházela fronta 26.
dubna, nejhorší to bylo odpoledne
a v noci, kdy bomby a dělové nálože
dopadaly v jedné túře na domy. Lidé
se chvěli hrůzou ve sklepích, strach
a panika byla strašná, zvláště když
dopadla bomba nebo dělová koule
na dům, který byl zničen... Ve Svatoplukově ulici proti policejnímu
komisařství vletěla bomba přímo do
krytu a usmrtila mnoho lidí. Rusové
pronikli a obsadili Královo Pole,
Němci se stáhli do lesů kolem Soběšic. Výsledky této kruté bitvy bylo
vidět po boji, kdy lidé už mohli vyjít
do ulic. Domy s velkými otvory ve
zdech, mnohé zničené střechy, okna
úplně vytlučená. Mnoho zraněných
a mrtvých.
Též náš sbor v Králově Poli byl
zasažen, střecha a strop do bohoslužebného sálu provrtány a nevybuchlá bomba se zavrtala do podlahy v sále právě před obětním stolem. Poněvadž nemohla být hned

odstraněna, musely se konat bohoslužby až další týden....“
Tolik kronikář. Jak říká žalmista,
Hospodin je dobrý, jeho oči sledují
lidské syny. On je oporou svého lidu!
Nedopustil, aby kostel byl zničen,
nebo silně poškozen výbuchem...
Sestry a bratři, to je Boží zázrak, který
ani neumíme docenit! Bomba nevybuchla! Hospodin Bůh neopustí svůj
lid, církev, on nenechá naše sbory
zničit bombami ateismu, sekularismu, apatie, nezájmu. Ano, úbytek
členů se zarývá v našich bohoslužebných sálech. Ale nálože budou odstraněny, sbory půjdou dál a noví
lidé přijdou. Přicházejí.
Pán nás ve své milosti vybízí k návratu k němu: „Roztrhněte svá srdce, ne
oděv, navraťte se k Hospodinu, svému
Bohu,“ říká prorok Joel. A pokračuje
„...nahradím vám, co po léta požíraly
kobylky a brouci.“ Jl 2,25.
Přece víme o tom, že Bůh je nad
dějinami, časem a prostorem, a nenechává své dílo zahynout. Různé
válečné fronty a společenské otřesy
procházely a procházejí naší společností a dotýkají se církve. Ani brány
pekel války Kristovu církev nepřemohou! Ten malý velký zázrak mě
vedl k této úvaze.
Bůh vám všem požehnej!
Petr Mečkovský

Rudná v průsečíku dějin
V Rudné se na sklonku války doslova odehrávaly malé dějiny Československa. Povstání v Rudné bylo zahájeno v ranních hodinách 5. května
1945 zatčením německých parlamentářů směřujících do štábu 600.
pěší divize Ruské osvobozenecké
armády (tzv. Vlasovců) v Suchomastech. Oběma vesnicemi v květnových dnech proudili nejen prchající němečtí vojáci a civilisté, ale
výraznou stopu zde zanechala i Ruská osvobozenecká armáda postupující na pomoc Praze či američtí parlamentáři. V noci ze 7. na 8. května
1945 Rudnou projížděl konvoj tzv.

velichovské mise, jejímž úkolem bylo
doručit do štábu skupiny armád Střed,
které velel polní maršál Ferdinand
Schörner, kapitulaci Německa.
Událostmi nabitý květen 1945 byl
v Rudné završen odhalením zachráněného pomníku prezidenta T. G.
Masaryka v zahradě Husova sboru
a příjezdem československé samostatné obrněné brigády, se kterou se
domů vrátil asi nejslavnější místní
rodák – účastník druhého odboje,
štábní kapitán Jan Holeček, jehož
tank již během bojů ve Francii zdobil nápis „Hořelice“.
Martin Jindra

Na počest Přemysla Pittra
Slavnostní shromáždění na počest 120. výročí narození humanisty
Přemysla Pittra a u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové
války s názvem „Záchrana židovských dětí (a nejen jich) po osvobození – květen 1945“ proběhne 14. května od 14 hodin v muzeu
Jana Amose Komenského v Praze (Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská 20, www.npmk.cz).

onen nositel akademického titulu…
Fascinoval svou tichostí a pokorou.
Vzděláním a zkušeností byl sice vysoko
nad námi, ale dovedl se stát ‚menším
a ještě menším‘… Museli jsme přemýšlet o tom, proč při svém vysokém
vzdělání se rozhodl pro studium bohosloví, a snad tenkrát poprvé jsme se
směli podivovat Kristovu volání a církvi jako útočišti, kde je třeba právě pro
toto utěšení maximální sebezapření.“
Dne 17. února 1929 byl v PrazeDejvicích patriarchou dr. Gustavem
A. Procházkou vysvěcen na kněze.
Vzápětí byl jmenován duchovním
v Chříči u Kralovic na Plzeňsku.
Čtyřměsíční působení naplnil mnoha
cestami po okolních vesnicích, kde
sloužil bohoslužby nebo vyučoval
náboženství. Jako zdatný malíř přibli-

žoval dětem pomocí kreseb obrazy
z Ježíšova života nebo ze Starého zákona, a získal si tak jejich přízeň. Na
druhou stranu fyzicky náročná služba
– „Cestoval jsem z jedné školy do
druhé denně šest až osm hodin. Třikrát jsem zapadl do sněhových závějí, takže mi jen vyčnívala ze sněhu
hlava. Vše bylo zde jako na Sibiři.“ –
bratra faráře přiměla k podání žádosti o přeložení.
S pomocí dr. Františka Kováře byl
1. července 1929 přeložen do Votic.
V náboženské obci, která v té době čítala na 2000 členů, sloužil přes dva roky. Poznal se zde se svojí budoucí
manželkou Annou, roz. Kubíčkovou,
se kterou uzavřel v dubnu 1932 sňatek. V srpnu 1931 pražská diecézní
Pokračování na str. 4
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Dokončení ze str. 3

medaile k Husovu roku 2015

Církev československá husitská vydala při příležitosti
letošního 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa
pamětní medaili. Medaile je bronzová o průměru 4 cm. Je
prodávána v obalu – „knížečce“ s kalichem a Husovým citátem. Medaili můžete získat (i pro vaše přátele) za 180 Kč při
osobním nákupu v prodejně Blahoslav ve Wuchterlově ul. 5
v Praze 6 (poštovné výslednou cenu výrazně zdraží). Uvažujeteli o pěkném dárku, můžeme jubilejní pamětní medaili doporučit.

Slavnostní večer
v obecním domě
Církev československá husitská společně s Českobratrskou církví evangelickou připravují slavnostní večer
k 600. výročí Mistra Jana Husa, který se koná ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze 1 v pondělí
6. července od 19.30 hodin.
V programu:
• Píseň o pravdě – píseň z doby husitské
• pozdravy, projevy
• Slovo Mistra Jana
• Kázání na hoře – část oratoria „Ten, který jest“
Jaroslava Krčka
• Credo Mistra Jana (pražská premiéra)
- kantáta „K poctě Mistra Jana Husa“ Jaroslava Krčka
• Představení zlaté mince ČNB, vydané k 600. výročí
M. J. Husa
• Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany.
Účinkují: Symfonický orchestr hlavního města Prahy
FOK pod vedením dirigenta Národního divadla Davida
Švece, Kühnův smíšený sbor – sbormistr Marek
Vorlíček, sólista Roman Janál, Alfred Strejček
Cena vstupenky pro náboženské obce: 150,- Kč
Postup pro zaplacení vstupenky:

Svoji žádost o vstupenku/y/ zašlete:
• na: vstupenky@ccsh.cz
(Objednáte-li vstupenky e-mailem, uveďte zřetelně, zda
uhradíte platbu prostřednictvím elektronického bankovnictví /v tomto případě vám zašleme č. konta a var. symbol/ nebo pokud jej nepoužíváte, poštovní poukázkou,
kterou vám zašleme)
nebo
• písemně na adresu: Církev československá husitská, „vstupenky“, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6.
Vždy uveďte poštovní adresu pro zaslání vstupenek.
Pro zaplacení vstupenky:
• elektronickou cestou vám sdělíme číslo účtu a variabilní symbol - částka 176,- Kč (150,- Kč vstupenka
+ 26,- Kč poštovné)
• pokud nedisponujete „elektronickým bankovnictvím“,
zaplatíte vstupenku a poštovné na účet CČSH poukázkou, kterou vám zašleme poštou – částka 189,- Kč. (150,Kč vstupenka + 39,- Kč poštovné - 1x obyčejné 13,- Kč,
1x doporučené 26,- Kč). Jakmile přijde platba na účet,
vstupenku zašleme. Vstupenky objednejte co nejdříve,
nejpozději však do 7. května t. r.; CČSH má k prodeji
pouze 500 vstupenek. Doporučujeme hromadné objedred
návky z náboženských obcí.

rada přeložila bratra faráře E. Reina
(Rokose) do Brandýsa nad Labem. Vyměnil si tak místo se svým nástupcem
Pavlem Kaboněm. V letech 19341938 působil v Chebu, od listopadu
1938 do března 1939 v Peruci.
Bezprostředně po nacistické okupaci českých zemí si vyžádal neplacenou studijní dovolenou, která
mu byla diecézní radou poskytnuta.
Začal se připravovat na odchod do
zahraničí. Přes Jugoslávii se v dubnu
1941 dostal do Istanbulu. V řadách československé zahraniční armády byl prezentován od 12. dubna 1941. V té
době mu bylo již 42 let. Přesto se s Československým 11. pěším praporem –
Východním zúčastnil všech bojů včetně bitvy o Tobrúk. Po onemocnění
malárií a vleklých problémech se sluchem byl 31. prosince 1943 superarbitrován v Jeruzalémě. Ani zde nezahálel a v Domově čs. vojenských invalidů
začal pracovat jako hospodář, přednášel, kázal, publikoval v čs. zahraničních
periodikách. Své články publikoval pod pseudonymem Karpatský-Kyjovský
například v týdeníku „Naše osvobození“ v Jeruzalémě. Do vlasti se vrátil
s prvním transportem invalidů z Afriky. Doma na něho čekalo překvapení:
„Při příležitosti Tvého návratu do osvobozené vlasti, kladou si členové „Čs.
domova“ v Jeruzalémě za svoji povinnost, poděkovat Ti za obzvláštní ochotné a kamarádské služby, které jsi pro nás vykonával.“ Ocenění se mu dostalo rovněž ze strany státu. Za svoji činnost byl vyznamenán Čs. vojenskou
pamětní medailí a Čs. medailí „Za zásluhy“ II. stupně. V srpnu 1946 nastoupil jako farář do své bývalé náboženské obce v Chebu, kde působil přes tři
roky. V říjnu 1949 ve věku 50 let na službu v CČSH rezignoval a odešel na
odpočinek. V pondělí 1. dubna 1974 se s bratrem farářem přišli rozloučit
všichni duchovní a zástupci náboženských obcí karlovarského okrsku do krematoria v Karlových Varech. Přišli poděkovat za život, který nebyl ani pohádkou ani idylou, ale daleko spíš dramatem.
Martin Jindra

Slavnostní uvedení zvonohry
Slavnosti Mistra Jana Husa
v Horních Počernicích
Otevíráme pro vás a vaše děti
„magickou zahradu“! 14. 5. od 16
hodin – CČSH Náchodská 382/171.
PROGRAM:
• Putovní výstava plastik soch „Jan

Hus – cesta ke smíření“ studentů
Střední průmyslové školy sochařské v Hořicích
• Výstava fotografií dětí z DM
Divizna a ZŠ praktické a speciální
• Sympatické setkání všech církví
• Zapálení hranice Pravdy

Nabízíme občerstvení – opékání
buřtů, sladkosti, pití, hudbu, zábavu.
Těšíme se na vás!
Církev Československá husitská
a středisko Divizna. Projekt podporuje MLUVME SPOLU.
EC

Májové pobožnosti
v Rokycanech
V modlitebně evangelického sboru
vždy ve čtvrtek v 15.30 hod. Kážou:
7. 5. ses. farářka Petra Vítková
14. 5. ses. farářka Jaroslava Švábová
21. 5. br. farář Daniel Majer
28. 5. ses. farářka Jitka Wendlíková
Srdečně zveme k účasti.
JŠ

PRo Děti a mláDež

ViNNý kmeN a RatoleSti
najdete mezi devíti obrázky dva stejné?

Setkání rodin s dětmi
Koná se 22. - 24. května v křesťanském středisku Zahrada (Lipová
166/26, Brno). Na programu budou
hry a povídání nad Biblí pro děti, rozhovory o víře i o partnerství pro rodiče, společné dětské modlitby, divadlo
pro malé i velké, nedělní dětská bohoslužba, hry, dětský koutek a mnohé
další. Příspěvek na stravu: dospělý:
400,-; dítě starší 2 let: 200,-; dítě
mladší 2 let (s vlastním jídlem): 0,-;
dobrovolník/ice (od 12 let): 200,-.
Přihlašujte se do 17. května na adrese
www.ccshturany.cz na příslušných
odkazech. Více informací:
irena.kosickova@gmail.com.
SK

100. výročí narození br. Rogera

(Řešení z minulého čísla: Dávám svůj život.)
Jana Krajčiříková

Modlitba se zpěvy z Taizé při příležitosti 100. výročí narození bratra
Rogera z Taizé proběhne 12. května
v 19.30 hodin v kostele sv. Ignáce
red
(Karlovo náměstí, Praha 2).

S radostí vám oznamujeme, že se podařilo odlít dalších pět zvonů pro budoucí
koncertní zvonohru, která bude instalována ve věži Sboru kněze Ambrože
v Hradci Králové. Slavnostní uvedení těchto zvonů, které opět vzešly z dílny
zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška, se uskuteční v pátek
8. května na Den vítězství v 19 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci
Králové za účasti bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty a bratra biskupa
Mgr. Pavla Pechance. Symbolicky se tak stane v den, kdy si s vděčností budeme připomínat 70 let od
konce 2. světové války v naší
zemi. Za války se bohužel
zvony ničí a přeměňují ve
zbraně. Bohu buď dík, že žijeme v čase, kdy můžeme odlévat zvony nové, aby zněly
Bohu k chvále i lidem pro
radost. Touto pěticí již dovršíme počet dvaceti největších
zvonů z plánovaných padesáti. Ponesou jména Jeronýma
Pražského, Jakoubka ze
Stříbra, Mikuláše z Drážďan,
Mikuláše z Pelhřimova
a Ambrože z Hradce.
Poděkování patří i štědrým
dárcům, jejichž jména se též
na zvonech objeví: společNa snímku voskový model jednoho ze zvonů
nosti Sovis, Ludmile Vlasákové, Jitce Volfové
a Ing. Ivanu Freiburgovi. Slavnostního uvedení zvonů se též zúčastní pan primátor MUDr. Zdeněk Fink a iniciátoři projektu z řad hudebníků: hudební skladatel a náš nejlepší zvonohráč Radek Rejšek a varhanice Jiřina Dvořáková
Marešová, kteří ho doprovodí svým uměním. Ještě nejsme u cíle, ale radujeme
se z dalšího důležitého kroku na cestě k uskutečnění první koncertní zvonohry
v naší republice, která bude vyhovovat mezinárodním standardům. Proto chceme upozornit, že stále pokračuje sbírka na královéhradeckou zvonohru, na kterou můžete přispět jakoukoli částkou na transparentní účet NO CČSH v Hradci
Králové č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s. pod variabilním symbolem
329. Kdyby měl někdo zájem věnovat i celý zvon, jejich ceny se nyní pohybují mezi 40 a 50 tisíci korun. Za vaši minulou, současnou i budoucí přízeň a podporu hradecké zvonohry děkují a na slavnostní uvedení nových zvonů vás do
Hradce Králové srdečně zvou
Tomáš Altman a Štěpán Klásek
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