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Týdeník Církve československé husitské

O Mistru Janu Husovi v Karolinu
Mezi významná setkání v rámci
oslav letošního 600. výročí smrti
Mistra Jana Husa se zařadila
konference, kterou v polovině
září uspořádaly Univerzita
Karlova společně s kostnickou
univerzitou.
Mezinárodní odborná konference, která připomněla osobnost
Husa coby děkana artistické
fakulty a rektora univerzity,

jeho reformní myšlenky i jejich
nezbytné filosofické a teologické pozadí, stejně jako řadu
aspektů souvisejících dobových otázek, zajisté přispěla
jak k dalšímu prohloubení odborného zájmu o Husovu osobu,
tak k dalšímu sbližování křesťanských církví v naší zemi.
Velké díky organizátorům.
redakce

Teologická konference v Taizé
Mnozí křesťané z Čech už jistě ekumenickou komunitu v burgundské
obci Taizé navštívili nebo si vybaví,
že byli její zástupci nedávno přítomní
na Evropském setkání mládeže
v Praze na přelomu kalendářního
roku. Její songy se dostaly do zpěvníků řady církví také v české verzi.

letošní rok je pro komunitu jubilejní, protože si připomíná 100.
výročí narození svého zakladatele,
bratra Rogera schütze, a 10. výročí
jeho tragické smrti (16. 8.). Při této
příležitosti se v Taizé konalo několik
akcí, které nepatří ke zcela běžnému

životu mnišské komunity, přijímající tisíce a tisíce poutníků ze všech
kontinentů po celý rok.
Takovou událostí byla i Mezinárodní
teologická konference, která probíhala od 31. 8. do 6. 9. a byla věnována
přínosu bratra Rogera teologickému
myšlení. Téměř dvě desítky filosofů,
a především teologů,
zástupci různých kontinentů a konfesních
tradic, zaměřili svou
přípravu na reflexi
Rogerova myšlenkového odkazu. Zachoval se především v jeho denících, ale také
v životě komunity,
kterou začal Roger
Schütz budovat již za
druhé světové války,
veden touhou po monastickém životě, přestože byl sám reformovaným farářem.
Jednou ze základních
otázek, která v nějaké podobě zaznívala v mnoha příspěvcích a s níž se
referenti museli potýkat, bylo samotné zařazení bratra Rogera, charismatického vůdce komunity, mezi teology a jeho myšlení do oboru teologie.

Migrant Ježíš

Na téma uprchlíků, jež
tam mluvil, byli Syřané hýbe českou veřejností
a většina z nich křesťané na
(aniž by většina Čechů
útěku před Islámským stánějakého uprchlíka kdy viděla na vlastní oči…), už tem. Všichni se dorozuměli anglicky. Myslím, že právě
bylo vysloveno mnoho „zasvěcených“ názorů od evropští křesťané by měli být vnímaví vůči bližnímu,
mnoha různých „odborníků“, jimiž se to na interneto- který se svým osudem podobá malému Ježíši na útěku.
vých diskusních fórech jen hemží. Nepřekvapuje mě, že Než si hrát na templáře či tábority, bude lépe přečíst si
nemálo lidí v naší poněkud uzavřené a leckdy do sebe biblický text o útěku Svaté rodiny do Egypta a vyvodit
zahleděné společnosti se k uprchlíkům staví s obavami, z něj praktické důsledky pro skutečně křesťanský
strachem či přímo nepřátelstvím.
postoj vůči uprchlíkům.
Spíše mě překvapuje, že strach a nepřátelství prosakují Což neznamená, že také nemám obavy. Často přemýšpo kapkách i do církevního prostředí. Takže i někteří lím, v jakém světě budou žít moje děti, až dospějí.
křesťané podléhají médii živené panice a hysterii a nej- Jestliže se však v dlouhodobém výhledu Evropa proměraději by snad šli v čele s prezidentem se zbraní v ruce ní v další Afriku či Blízký východ, nebude to vinou
bránit české hranice. Vidí se jako templářští rytíři či migrantů, nýbrž vinou nás Evropanů, kteří jsme dávno
jako husitští kopiníci na vozové hradbě. Nic nenamítám rezignovali na hodnoty evropské civilizace. Migranti
proti romantizujícím představám o středověkých bojov- nám nemohou vzít něco, čeho jsme se sami vzdali.
nících, ale v církvi nesmíme zapomínat na Kristovo A těžko můžeme po migrantech chtít, aby přijali evropevangelium, které nás vybízí
ské hodnoty a kulturu, když
k bratrské lásce a dobré vůli. Než si hrát na templáře či tábority, bude lépe ani nevíme, o jaké hodnoty
Uprchlík z válkou zmítané přečíst si biblický text o útěku svaté rodiny do a jakou kulturu vůbec jde.
Sýrie či Afghánistánu nesmí Egypta a vyvodit z něj praktické důsledky pro Kdo z nás ještě dnes tuší, že
být v mých očích barbarským
evropská civilizace vzešla
skutečně křesťanský postoj vůči uprchlíkům.
nájezdníkem či morovou nákaz židovského a křesťanského
zou, nýbrž bližním, jemuž jsem jako křesťan povinen náboženství, z řecké filosofie a z římského práva? Že
poskytnout pomoc materiální, ale i duchovní. Právě dnes právě z těchto zdrojů se po staletí napájela evropská
jsou znovu aktuální slova Ježíše Krista v Matoušově schopnost myslet a jednat, ale i soucítit a pomáhat?
evangeliu: „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl Nikde však není předurčeno, že Evropu postihne
jsem na cestě, a ujali jste se mě.“
katastrofa apokalyptických rozměrů kvůli proměně ve
V této souvislosti není od věci připomenout, že i sám složení obyvatelstva. Všecko může být jinak. To ale už
Ježíš byl „migrantem“ (nerad používám tento odlidšťu- záleží na nás Evropanech, především na nás evropských

Giotto Scrovegni: Útěk do Egypta
Zdroj: Wikipedie

Dokončení na str. 4

Na pomoc uprchlíkům
V úřadu biskupství evidujeme nabídky pomoci, které se týkají jak
hmotné pomoci, sociálního poradenství a dalšího. Tajemník diecéze
Richard Ferčík upřesňuje: „Do dnešního dne (pozn. red.: v půlce září)
máme v evidenci také více než dvacet vytipovaných míst pro ubytování uprchlíků.“ Jedná se o nabídky členů jednotlivých farností plzeňské diecéze. O dalším postupu bude podle br. Ferčíka samozřejmě rozhodovat výhradně náš stát, ale církve by měly být připraveny nabídnout konkrétní pomoc. „Ten, kdo chce cokoliv komentovat, by měl být
sám také připraven zapojit se do řešení,“ doplnil plzeňský biskup Filip
Štojdl. Vaše nabídky můžete posílat na adresu dieceze.plzen@ccsh.cz.
Za veškerou solidaritu a připravenost předem děkujeme všem našim
náboženským obcím.
Z webu plzeňské diecéze

jící výraz, za nímž nehledejme jakési beztvaré temné
zlo, nýbrž konkrétní lidskou bytost na útěku před násilím a bídou). Hned poté, co se narodil, Herodes usiloval o jeho život. Nechal vyvraždit nevinné děti
v Betlémě. Ježíšova rodina se zachránila útěkem do
Egypta. Měli štěstí, že na hranicích nepotkali těžkooděnce, kteří by Marii s děťátkem zkropili slzným plynem a Josefa přetáhli pendrekem po hlavě. Dále pak si
mohli gratulovat, že je nějaký lhostejný azylový úředník neoznačil za ekonomické migranty ze zaostalé
Galileje, pro které není v bohatém Egyptě místo,
a nevyhostil je nazpět do Herodova království.
I mezi dnešními uprchlíky je mnoho žen a dětí (nikoli
pouze „mladých mužů ve vojenském věku“), ale i starých a invalidních lidí, jak potvrdil náš plzeňský biskup
Filip Štojdl, který se osobně vypravil mezi uprchlíky na
maďarsko-rakouskou hranici. Většina z těch, s nimiž

křesťanech. Bude naším úkolem pomoci uprchlíkům
integrovat se. Neboť jedině skrze naši službu a naše svědectví poznají křesťanskou tvář evropské civilizace
s jejími hodnotami a zásadami. O jaké hodnoty a zásady
se jedná? Jsou to láska k bližnímu a solidarita s lidmi
v nouzi, ale také odpovědnost za sebe i za druhé a respekt
vůči zákonům a dobrým mravům. Ujasnil jsem si, že
nemá smysl udílet knížecí rady, co by měly v nynější
uprchlické krizi dělat evropské vlády či státy, jestli hranice zavřít či otevřít, uprchlíky přijímat či odmítat atd.
Přiznám se, že žádné rozumné řešení od našich politiků
ani neočekávám. Otázka spíše zní: co mohu za této krize
udělat já? A nejenom, co mohu, ale co musím, protože
mě k tomu zavazuje mé svědomí a moje víra? Není
a nebude v mé kompetenci uzavírat či otevírat státní hranice, ale zato se budu muset rozhodnout, jestli zavřu či
otevřu své srdce!
lukáš Bujna
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Zpráva ze života těchto dní
„Můj bezdomovec“ Míra Lojka se včera navečer vrátil. Byl ztracen,
a našel se. Šel do sebe, jako ten marnotratný syn v Písmu. Plakal
a prosil o odpuštění. Udělal jsem mu večeři, tentokrát jsme se spolu
modlili. Byl dva dny na pohotovosti a ležel na kapačkách v nemocnici
v Brně-Bohunicích a, jak se říká, „utekl hrobníku z lopaty“. Nesmí už
dostat finance do ruky, budou chodit na účet. A dokonce v tom stavu
před tím někoho „evangelizoval“. Zval jej do husitského sboru
v Králově Poli. Bůh se jej dotýká. Prosím Pána o trpělivost a moudrost, také aby si on vyřizoval své zdravotní a občanské záležitosti
(doklady, invalidní důchod). A já budu a mám čas na své sborové a služební povinnosti. Nastavili jsme si určitá pravidla. On by do Teen
Challenge nebo do Armády spásy nešel... Už jsem měl za 12 let dva
takové případy, Karla K. a Pepu M. Heslem je „bylo ti pomoženo,
pomáhej sám také“. Milosrdný Samaritán a jiné případy z Písma to
dosvědčují. Ale při tom si musí člověk dávat sám pozor na sebe, mít
rodinné a sborové zázemí, nepodléhat „vrtochům“ těchto lidí...
Pracoval jsem kdysi sám v Armádě spásy. Určité zásady, formy práce
s těmito lidmi znám. Jinak je Míra velice čistotný, pracovitý; ovšem
všelijak komplikovaný. Kdo z nás není? Spí u mne v kuchyni, a když
přijede ode mne někdo z rodiny, poskytne mu jeho rodný bratr, který
mu jinak nepomáhá, asi nocleh. Proto mě Pán vedl k tomu poskytnout
mu azyl – na dohodu, s podmínkami a na čas. Abyste si nemysleli, že
jsem nějaký hazardér. Sám potřebuji modlitby a jsem vděčný za svůj
sbor, mé kolegy a za bratry, kteří se mnou mají modlitební setkávání.
Církev je Tělo! Tělo Kristovo. My jsme údy. A jak to v těle bývá, všelijak také nemocné údy. Navzájem se potřebujeme! Také vycházíme
z tohoto těla ven, myšleno mezi lidi, a voláme je ke Kristu. Za týden
přijde za mnou jeden mladík na vyučování o křtu. Chce být pokřtěn
(35 let) a chce se připojit ke sboru. Dva cizí mladí lidé na doporučení,
chtějí být oddáni mnou. Takové milé překvapení... Pomalu jakoby se
někteří vraceli. Však to bylo a je modliteb za sbor a církev. Nedávno
seděl v poslední lavici mladík (asi 22 let ) s tím, „že se přišel podívat
na husitský sbor...“ V říjnu, 25. oslaví náš sbor 90 let života. Byl to
první husitský kostel nejen v Brně, ale i na Moravě. Stojí a bude pevně
stát, maják v srdci Králova Pole. Musím připravit oslavu a vůbec,
různé nové programy. Život jde dál. Stále mě někdo žádá o rozhovor,
modlitby. Jsme dělníci na Boží vinici. Všelijak neužitečně užiteční.
Ale... prostě to není naše věc, ale věc Boží! Zpíváme: „Tvá Pane
Kriste, věc to jest, jež nám je svěřena, a že je tvá a pro tvou čest,
nemůž' být zmařena!“ Takže tak, moji milí. Prosím, modlete se za
nás, mne, Mirka, za sbor a církev, Tělo Kristovo. Vím, že naše práce
není marná. Ať je Kristus oslaven! „To tajemství ... bylo zjeveno jeho
svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto
tajemství mezi pohany; tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje
slávy!“ (Kol 1,26-27). Je-li Kristus v nás, předávejme ho druhým!
P. S.: Míra už přivedl na bohoslužbu dalšího bezdomovce. Byl čistý,
oholený, v pěkném oblečení, hltal každé slovo v kázání. To jsou bezdomovci jiné kategorie, než ti s krabicovým vínem, ušmudlaní, agresivní... A tito nechtějí do Armády spásy ani na ubytovny, hledají jinou
možnost. Církev zde má široké pole. „Když nepřišli pozvaní, jděte
mezi ploty, na ulice, cesty a přiveďte každého,“ říká Písmo v jednom
podobenství. Mám dobré i špatné zkušenosti s těmito lidmi. Ale kdo
jiný potřebuje slyšet evangelium a přijmout Pána Ježíše Krista než
tito lidé dnes? A příští týden chce přivést jednu známou z těchto
kruhů. Takže mám pár skalních husitů, nějaké nové lidi a tyhlety bezdomovce. Ježíš řekl, Jan Křtitel nejedl a nepil, a Syn člověka jí a pije,
je „žráč a pijan vína“, stoluje s publikány a podivnými děvčaty...
Jistěže zde není nějaká záruka, ale semeno Božího slova se zasévá.
Někdo jde na ulici a tam s kytarou zpívá a svědčí, ano, je to dobré; já
jsem přijal jednoho člověka, Míru, protože měl jít na operaci očí,
která už úspěšně proběhla a nese to výsledky. Běh na dlouhou trať...
Pán je s námi, buď i s vámi.
Petr Mečkovský

Devatenáctá neděle po sv. Duchu
Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.
žalm 90,1-2
první čtení: Genesis 2,18-24
tužby pro dobu po duchu svatém (v):
2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.
modlitba před čtením ze sv. písem:
Panovníku, Hospodine, stvořil´s nás jedny pro druhé, abychom žili v společenství našich rodin a sborů. Daruj nám opravdovou lásku a vytrvalou
víru, abychom ti důvěřovali jako děti a dělili se o každé požehnání, které
přijímáme z tvých rukou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: Židům 1,1-4; 2,5-12
evangelium: Marek 10,2-16
verše k obětování: Žalm 128,1.3
verše k požehnání: Žalm 8,5-6
modlitba k požehnání:
Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás posiluješ duchovním pokrmem
a nápojem. Zachovej nás ve své lásce, aby se v našich životech projevovala
radost ze spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
vhodné písně: 6, 47, 56, 78, 81, 154, 197, 198

Zamyšlení nad Desaterem
(Pokračování příspěvku br. P. Hýbla)
9. přikázání
nepožádáš manželky Bližního
svého

Předposlední přikázání nám má
pomoci, aby nás ve vztahu k ženatým a vdaným neovládala žádostivost. Pravděpodobně všichni z vlastní zkušenosti asi dobře víme, že ta
se týká především našich myšlenek
a pocitů, se kterými je někdy opravdu velmi těžké bojovat. Je proto
namístě opět několika myšlenkami
nabídnout pomoc a inspiraci, abychom i v této oblasti co nejčastěji
s Boží pomocí vítězili.
Ve vztahu k druhým lidem, zvláště
pak ženatým a vdaným, bývá příčinou žádostivosti příliš velké, ale
také příliš nečisté srdce. Základy
víry nás učí, že čistoty srdce člověk
dosahuje především ve spojení

s Bohem prostřednictvím modlitby
a při přijímání –
eucharistii, kdy po
zpřítomnění dostáváme v hostii a víně Kristovo tělo
a krev. Je potřeba
si uvědomit, že
čistota je jak
mravní ctnost,
tak i Boží dar.
Proto je pro každého z nás důležité cvičit se v čistotě sebeovládáním a současně prosit
Hospodina, aby nás chránil před
pokušením a posiloval v lásce.
Z toho plyne, že je tedy zapotřebí
jak naše úsilí, tak – a to především –
také Boží pomoc, bez které nic
nezmůžeme.
Vzpomínám si, že pěkný motiv pro
osobní úsilí a čistotu dal jeden

mladý člověk, když na otázku, proč
ještě nespal se svým děvčetem,
odpověděl: „Ještě nevím, jestli se
někdy ožením, a proto nehodlám už
dnes podvádět svou budoucí manželku.“
Rakouská spisovatelka Maria von
Ebner-Eschenbach, nazývána někdy také rakouskou Boženou
Němcovou, která je považována za nejvýznamnější německy píšící autorku 19. století
napsala: „Vláda nad okamžikem znamená vládu
nad životem.“ A ještě jedna krásná myšlenka: „Jakmile se
někde objeví láska, pohltí všechny
ostatní pudy a promění je v lásku.“
Na závěr je potřeba zdůraznit, že
čisté a opravdové lásce nás může
nejlépe učit Ten, který je láska
sama. A kdo to je? Evangelista Jan
píše: „BůH jE láSkA.“ (1. Jan 4,16).
-phDokončení v příštím čísle

Nad Písmem

„NECHtE

Děti přiCHáZEt KE MNě...“

Ježíš se na svých cestách setkával
s mnoha lidmi, evangelia vyprávějí
o tom, že kamkoli přišel, tam za ním
přicházely celé zástupy. Již tato skutečnost sama o sobě je velice důležitým poselstvím – to, s čím Ježíš přichází, není o jakémsi abstraktním
„náboženství“, nemáme co do činění
s pouhým novým učením, se systémem příkazů a zákazů, nebo dokonce se soustavou dogmat, ale vždy
a za každých okolností se životem.
Ježíš přichází do docela obyčejné
lidské každodennosti, do všech
jejích problémů, radostí i starostí. To
všechno je v první řadě nesmírně
osvobozující a právě v tom můžeme
vidět jeden z hlavních důvodů, proč
za ním lidé tak hojně přicházeli.
Do této kategorie příběhů patří i těch
pár veršů, které vyprávějí o tom, jak
byly k Ježíši přinášeny děti, aby se
jich dotkl, aby se za ně pomodlil,
vložil na ně ruce, požehnal jim.
Jednalo se o děti malé (byly přinášeny), Lukášova verze dokonce hovoří
o nemluvňatech.
V tomto okamžiku dochází ke
zvláštnímu rozporu – učedníci, kteří
Ježíše provázejí, těm lidem zabraňují, přímo jim zakazují své děti
k Ježíši přinášet. Je to docela zvláštní, především když si uvědomíme,
jak bylo tehdy v židovském národě
na děti pohlíženo. Písmo nám svědčí o tom, že děti byly v první řadě
pokládány za projev Boží přízně,
naopak neplodnost žen byla často
vnímána přímo jako Boží trest.
Péči o děti byla věnována veliká
pozornost; platilo, že nepatří rodičům, ale jsou dědictvím, jsou propůjčené od Boha. To pak samozřejmě předpokládalo nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu.

Toho všeho si byli určitě učedníci
vědomi, přesto zakazovali lidem,
aby k Ježíši své děti přinášeli.
Důvodem nebylo to, že by děti vnímali jako něco druhořadého, či
dokonce podřadného, to jistě ne;
pravděpodobně se obávali, že to může Ježíše obtěžovat – obrací se přece
k dospělým, kteří jsou schopni jeho
slovům rozumět. Děti jsou svěřeny
svým rodičům, ať tedy oni sami jim
předají to, co se u Ježíše naučili.
Ježíš ale říká pravý opak: „Nebraňte
jim!“ „Neodpírejte jim přicházet ke
mně!“ A dokonce dodává: „Takovým patří království Boží.“ A ještě
více: „Amen, pravím vám, kdo
nepřijme království Boží jako dítě,
jistě do něho nevejde.“
Dává tedy svým učedníkům dítě za
příklad. Pro jeho vlastnosti, pro
výbornost či dokonalost? To jistě ne,
ani děti nejsou ušetřeny náchylnosti
ke zlému, toho si byl dobře vědom
již Starý zákon. Přijmout království
Boží jako dítě – to není ani o vlastních zásluhách, ale ani například
o nějaké naivitě a podobně. To, co
dává Ježíš za příklad, je otevřenost
a důvěra, s jakou jsou právě děti
schopny přijímat vše nové a všechna
možná poučení. Tato schopnost, žel,
často s přibývajícím věkem odchází,
ale Ježíš chce, aby si ji jeho učedníci
znovu připomněli a v sobě obnovili.
Možná to byla právě ztráta té zmíněné schopnosti, co bylo důvodem,
proč učedníci bránili přinášet k Ježíši
děti. Ztráta schopnosti důvěřovat,
bytostně, z celé duše, bez jakýchkoli
pochybností a vedlejších myšlenek.
Zkrátka schopnosti důvěřovat jako
dítě. Ti učedníci si to prostě již ani
nedovedli představit. A proto zabraňovali, a proto také Ježíš říká

MK

10,13-16

„nebraňte jim, neodpírejte jim to“.
Nemůže být tato ztráta či neschopnost přistupovat k Ježíši jako děti
také jedním z projevů slábnoucí,
vytrácející se víry? Anebo naopak
(asi jako v případě učedníků) její
nedospělosti? A není snad tím nejvýstižnějším výrazem pro skutečnou
a hlubokou víru právě slovo důvěra?
„Nebraňte jim,“ nabádá Ježíš.
Nejspíš bychom očekávali, že řekne
například „přivádějte je ke mně“, že
tedy bude působit v podstatě „misijně“. Ale on říká prostě jen to „nebraňte jim“. Neklaďte jim do cesty
vůbec žádné překážky. Ať už je to
vaše slabá víra anebo různorodé
předsudky, kterými se necháváte
svazovat. Ničím takovým nebraňte
těm, kteří přicházejí s čistým a dychtivým srdcem.
Možná právě tohle může být také
jedním z problémů naší doby.
Ostražitost nejenom vůči církvím,
ale vůči náboženství vůbec, je silnější a silnější. Díky událostem, o kterých se prakticky dnes a denně
z médií dozvídáme, začíná dávat čím
dál větší procento lidí rovnítko mezi
pojmy náboženství a fanatismus.
A pak se zkrátka brání přicházet...
Víra je samozřejmě dar, o tom nemá
pochybnosti nikdo, kdo opravdově
uvěřil. Víru si nemůžeme vypěstovat
anebo přikázat, my se pro ni můžeme pouze rozhodnout, to je náš
vlastní podíl. Víra je Božím darem
a jde nám vstříc skrze Božího Syna,
Ježíše Krista. Ale právě to zmíněné
rozhodnutí je pak již pouze na nás,
my sami se musíme rozhodnout,
odhodlat tento dar přijmout – nebránit, odstranit zábrany a předsudky
a s dětskou důvěrou jej přijmout.
miroslav kubíček

Svatý Bože, ty chceš, aby k tobě přišli všichni lidé.
Poslals svého Syna, aby skrze něho mohl každý poznat tvoji lásku a tvou milost,
poslals ho, aby on sám celým svým životem otevíral zaslepené oči i všemožně zakalenou mysl
a otevřel tak naplno cestu k tobě.
Odstraň, prosíme tě, mocí svého Ducha všechno, co by mohlo být překážkou v tomto svatém díle.
I my sami jsme mnohdy takovou překážkou.
Pomoz nám proto, abychom v první řadě my dokázali přijmout zvěst o tvém království
s naprostou důvěrou
a abychom takto pomohli tu cestu k tobě otevírat.
Amen.
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Divná dovolená
tři staří kněží se procházeli kolem
poutního kostela a povídali si. „to
je zvláštní skupina,“ říká svým
kolegům jeden z nich. „představte
si: jsou tady na dovolené a celý
týden mlčí. divná dovolená!“ ta
poznámka se týkala nás.
Lidé tráví letní dovolenou různě.
Někdo u moře, jiný na horách. Jeden
si užívá odpočinku a lenošení, druhý
věnuje čas a energii poznávání
nových věcí, další zase absolvuje trénink v oblíbeném sportu...
Patřím ke skupině přátel, kteří spolu
prožijí vždy jeden prázdninový týden
v tichu kláštera či podobného místa
na kurzu kontemplativní modlitby.
Každý účastník se dobrovolně podřizuje určitým pravidlům a dennímu
řádu. Jedním z požadavků je zachování tichosti po celou dobu kurzu –
až na vzácné výjimky. Stává se, že
jsme svým mlčením až nápadní, že
i duchovní osoby se diví našemu
počínání, tak jako tehdy na Hostýně.
Naše Sdružení pro kontemplaci
a meditaci vystřídalo za dobu existence už několik pobytových míst.
Letos to byl klášter v Želivu, kde se
nás sešlo víc než čtyřicet z různých
koutů republiky i z různých církví.
Jednou z výhod mlčenlivosti je
absence teologických disputací a rozporů. Nad hladkým průběhem duchovního cvičení bdí po celou dobu
lektor se svými asistenty. Na něj se

pochopitelně nevztahuje zákaz mluvení, ale i tak je on sám ve svých promluvách a radách úsporný.
Jaký je asi denní program takového
kurzu? Vstává se brzy a ještě před
snídaní se celá skupina sejde k ranní
modlitbě, k tichému sezení, které je
po 20 minutách prostřídáno krátkou
meditativní chůzí. Tato sezení se
konají ve velké, k tomu účelu upravené místnosti. Sedí se na klekačkách
(podobných těm z Taizé), na polštářcích nebo i na židlích. Vedoucí někdy
dává pokyny, na co se zaměřit, jindy
probíhá vše v tichosti. Dopolední
blok je podobný rannímu, ale navíc je
v něm zařazena přednáška, která má
spíše motivační charakter. Nejde tedy
o přísun informací, jako spíš o naladění na správnou vlnu. Vnímání přítomnosti, o ticho vnější i vnitřní, kdy
ustanou rušivé myšlenky a člověk je
připraven naslouchat Božímu hlasu.
Nejen tiché sezení, ale i veškerá činnost během dne je součástí cvičení.
Společné jídlo probíhá bez řečí a je
orámováno tichou modlitbou a úklonou. Příjemným doplňkem bývá společný zpěv (nejčastěji písně z Taizé)
a společná četba z Bible či poezie. To
jsou chvíle, kdy výjimečně zapojíme
i hlasivky. Pro nové účastníky jsou
zařazeny krátké rozhovory v sousední místnosti, při kterých mají lidé
možnost zeptat se lektora na cokoli,
co s kurzem souvisí. Vedle duchovní
práce se nezapomíná ani na tělo. Ono
totiž bývá po celodenním sezení/klečení bolavé, ztuhlé, a tak mnozí

Můžete si přečíst
Marco politi:
František mezi vlky

(Barrister & Principal 2015, 263 stran)
Knížku Marca Politiho o současném římském biskupu
Františkovi neseženete v církevních knihkupectvích, spíš
ve světských či přímo u nakladatele Barrister & Principal.
Proč? To vám napovědí už názvy některých kapitol:
Vůně oveček; Konec imperiální církve; Kráčet spolu
s těmi, kdo nevěří; Utajované farářky; Svatý Petr neměl
konto v bance; Františkovi nepřátelé; Válka mezi kardinály; Papežství na dobu určitou atd. Co je nám sympatizantům z neřímsko-katolických církví na římském bisku-

pu Františkovi (který si nechce nechat říkat papež nebo
Svatý otec) blízké, je možná naší „medvědí službou“
v očích konzervativních římskokatolických kruhů. A je
jich dost. I u nás. Škoda! Kdo se orientuje v nedotažených důsledcích Druhého vatikánského koncilu, ví,
o čem píšu. Jen jsem čekala, kdy bude Františkovi vyčten
populismus a levičáctví. Směšné nálepky podsouvané
nedovzdělanými hlupáky všeho druhu! František se jen
snaží vrátit k evangeliu Kristovu. Jak prosté! Ovšem jak
nestravitelné v očích imperiální církve! Ostatně kniha je
palčivým zrcadlem všem křesťanům. Čtěte, budete se
taky smát skrze slzy.
jš

účastníci uvítají odpolední možnost
zacvičit si pod vedením lektorky –
nejlépe v klášterní zahradě. Chvíle
volna nejsou dlouhé, ale stačí ke krátké procházce či k odpočinku. Možná
se divíte, ale tento druh tréninku bývá
někdy hodně namáhavý.
Večerní blok má obzvlášť krásnou
atmosféru. Začíná obvykle zpěvem
Šalom, a to zvláštním způsobem, kterému se říká tónování. Sporé osvětlení, plamen svíčky, vůně kadidla i laskavá slova vedoucího na dobrou noc
navozují pocit klidu a bezpečí.
Čím to, že se v dnešní době na jedné
straně vyprazdňují kostely tradičních
církví, a na straně druhé roste zájem
o různé formy meditace či kontemplace? Touha lidí po duchovním rozměru života nevymizela. To jen formálnost a stereotypy mnohých „zaběhnutých“ křesťanů odrazují upřímně hledající. Někteří ani nevědí, že

tradice vnitřní modlitby není výsadou
jen východních náboženství, ale že
sahá do nejranějších dob křesťanství.
Mystické cestě se věnovali dříve jednotlivci, poustevníci či obyvatelé
klášterů. Někteří se v dobách inkvizice pohybovali na hraně oficiálně
uznávaného proudu. Zanechali nám
sice několik spisů, ale pouhé studium
v této oblasti je málo platné. Je nutná
osobní zkušenost, která je do určité
míry nesdělitelná. Teolog Karl Rahner je autorem snad až prorocké věty:
„Křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec.“
Myslím si totéž, co Karl Rahner. Jeden týden v létě strávený v tichém
rozjímání není zdaleka ztraceným časem. Pro lidi teprve hledající víru to
může být nalezení harmonie, uzdravení neuróz, východisko z chaosu
a přepracovanosti, poznání dosud
netušených hodnot. Pro mě a pro mé

přátele je to něco jako „nabíjení baterek“ pro zbytek roku. Nevyhledáváme žádné extatické stavy, žádnou senzaci či zázraky. Vedle již zmíněného
pocitu bezpečí je to naděje, pokoj
v duši a radost – to vše člověk zakouší a načerpá při takové dovolené.
Někdy se mu otevře nové pochopení
určitého oddílu Písma. Naučí se lépe
rozumět sám sobě. A také pozná přátele, s nimiž si rozumí bez mnoha
slov. Jistěže se této praxi věnujeme
i během všedních dnů... Co dodat
závěrem? Kdo už zkusil například
modlitbu Taizé nebo se účastnil ignaciánských exercicií či praktikoval
meditaci jiného směru, ten jistě
pochopí, co se tu snažím zpřístupnit.
Ostatním bych poradila slovy neznámého autora: „Ještě jsi nikdy nejedl
jablko? Nevíš, jak chutná? To ti
ovšem nikdo nevysvětlí. Musíš ho
okusit sám.“
Radana a. váňová

ťanství – zvěst o vzkříšeném Ježíši
a jeho vládě. Konkrétně citovaná část
novozákonního textu popisuje situaci,
do které evangelium vstoupilo – jako
zjevení Boží spravedlnosti (Ř1,183,20). Pavel zde směruje k „zjevení“
jiného druhu spravedlnosti, než je
běžné právo viny a trestu, zásluhy
a odplaty, neboť podle tohoto práva
stojí člověk před Bohem „bez omluvy“ (Ř1,19; 2,1). O člověku hovoří
v návaznosti na starozákonní židovské vidění světa a člověka v něm.
Tento Pavlův výklad není nezávislým
a vyváženým antropologickým či
sociologickým zkoumáním, na jehož
základě by bylo zjištěno, v čem spočívá nouze člověka a jaké by mělo být
evangelium, které by ji odstranilo.
Pavel uvažuje tak, že v Kristu přichází skutečná pomoc do nejhlubší
nouze lidské existence. S tím souvisí
jistá schematičnost a tendenčnost
jeho výkladu o lidské nouzi. Pavel
vede svůj výklad tak, aby vzbudil
obecný souhlas, jeho pohled zde není
originální, nýbrž zobrazuje skutečnost tak, jak ji viděli i mnozí jiní.
Třeba v první části užívá motivy
známé z kritik pohanství v apologetice helénského židovstva – Filón,
kniha Moudrosti, jednak z kritiky
náboženství formulované stoickou
filozofií. Podobně v části druhé věnované židům svoji obviňující argumentaci opírá o přesvědčení v Izraeli,
obecně přijímané: Bůh soudí „každého podle jeho skutků“, tedy nestranně
(2,2.6). Boží hněv zde označuje Boží
jednání v židovské apokalyptice
v souvislosti s posledním soudem.
V části věnované pohanům, která je
bezprostředním kontextem zmínek
o homosexualitě, jej vykládá jako

vnitrodějinně se projevující důsledek
bezbožného jednání. Hřích je tu charakterizován jako svévolná záměna
pravého za nepravé, pravdy za lež
atd. (1,23.25.26) Tedy vlastně sebeklam, jehož počátek je v záměně pravého Boha za bohy nepravé
(1,21.23).
Boží hněv je popsán jako „vydání“
člověka tomu, po čem touží.
(1,24.26.28) Nemravnosti v této souvislosti jmenované (1,26-31) pak
nejsou chápany jako vina, nýbrž jako
trest; nikoli jako příčina, nýbrž důsledek či projev Božího hněvu. Je nepochybné, že v 1,26n se o homosexuálních stycích hovoří. Popis sice není
zcela explicitní, avšak dostatečně zřetelný. O sexuálním chování žen
a mužů je tu pojednáno zvlášť. Už
tím Pavel naznačuje, že sex přestal
být pojítkem mezi ženou a mužem,
jejich společným vzájemným vztahem a stal se vlastní věcí, žena a muž
jsou subjekty sexuálního jednání
každý odděleně! Žití „proti přirozenosti“ je výraz známý ze stoické
řecké filozofie. Nejdřív text pojednává o ženách a pak mužích, který
zaměnili přirozený styk za protipřirozený. Převrácenost v sexualitě souvisí s propadnutím k „hanebným vášním“. Pavel tu tedy opisuje homosexuální chování jako důsledek toho, že
lidská sexualita obecně se dostala do
vleku pudů a vášní, poklesla na zvířecí, smyslovou úroveň. Jinak řečeno,
když heterosexuálové ve své „hanebné vášni“ zatoužili po homosexuálním styku. Kořenem hříchu je podle
Pavla záměna Boha pravého za
nepravé „hodnoty“, vyrůstá jako
důsledek jednání aktivovaný Božím
„vydáním“, jímž člověk, propadlý

sobectví, nakonec míří sám proti
sobě. Pavlův pohled na homosexualitu je zřetelně určen dobovou situací
a mluví tu s obecně židovským pohledem. Homosexualitu vidí jednoznačně jako akt lidské libovůle. O genetické podmíněnosti homosexuality
nic nemůže vědět. Proto tento biblický text nepovažuji za protiargument
k mému předešlému článku; vůbec
nesouvisí s homosexualitou, o které
jsem psal, jakožto vrozené, genetické
dispozici, neměnném stavu, tudíž
Stvořitelem daném jedinci. Dokonce
i Pavlem užitý pojem „přirozenost“ –
ř. „fysikos“ se neshoduje s pojmem
„vrozený, geneticky určený“. Pavel
se svým pojmem „přirozený styk“
nestojí v přímém konfliktu s poznatky moderní vědy – medicínské antropologie. Na druhé straně ovšem nelze
předpokládat, že by to, co se prokáže
jako „vrozené“, bylo v Pavlově pojetí nutně hned přijato jako „přirozené“.
Prohlášení homosexuality za hřích je
v tomto biblickém textu nepřiměřené,
protože neodpovídá tomu, co Pavel
říká! Tento text je třeba chápat v souvislosti celého jeho výkladu! Problém
homosexuality není tematizován,
nýbrž slouží jen jako ilustrace.
O podstatě hříchu v Pavlově chápání
jsem už psal výše. Ten varovný hlas
zní do situace, kdy se člověk mylně
domnívá, že si může dělat, co chce.
To se ovšem týká lidské sexuality
obecně!!! Ve svém článku jsem mluvil o genetické určenosti člověka, co
se týče homosexuality a že my jako
křesťané nemáme právo geneticky
danou homosexualitu – jako Bohem
danou, a tak pro homosexuály přirozenou, prohlašovat za převrácenost
a hřích.
j. B. k. lauko

Z názorů našich čtenářů
Autor článku „pochod gayů“
Jsem autorem článku „Pochod gayů“,
který vyvolal diskuzi prvotně danou
článkem „Proč mlčíme a čeho se
bojíme“ – autorem je kněz Jan
Lauko. Z jeho článku je evidentní, že
nepochopil můj důvod, proč jsem
psal. V žádném případě jsem nechtěl
zahájit apologezi homosexuálního
vztahu. Tento problém jsem vůbec
neřešil. Je pro mě nepochopitelné
kupř. říct, že se homosexuálně orientovaný člověk narodil z Boží vůle. To
já nevím a něco takového tvrdit je
opovážlivost. Dále není možné globálně tvrdit, že homosexualita je
celoživotní, nezvolený a neměnný
stav. Pouze část homosexuálně orientovaných lidí za to skutečně nemůže
a mají to ve svém „genetickém
kódu“. Existuje však i homosexuální
vztah, který je vztahem „rozvernosti“, říká se mu také „římská homosexualita“. Pokud jsem si kladl otázku,
tak nešlo vůbec o odsouzení nebo
posuzování tohoto vztahu, a tak otázku znovu zopakuji: „Může v Církvi
československé husitské být zaměst-

nán duchovní, který žije v homosexuálním vztahu? Může vykonávat
povolání kněze?“ Další otázka zní:
„Zvládli by to naši věřící?“ A zásadní
otázka: „Dovoluje něco podobného
biblický přístup?“ Článek podepsaný
Romanem Zejdou je reakcí, která
hodnotí skutečný stav. A má pravdu,
že nejdříve musíme začít u Božího
slova. Biblický text zcela zapovídá
homosexuální vztah. Tak jako slepý
člověk má jistý přetěžký handicap
a nemůže vykonávat všechna povolání, tak i homosexualita může být
z pohledu biblické zvěsti handicapem
pro výkon povolání duchovního,
pokud takto orientovaný duchovní
nežije v celibátu. Má to ve svých
rukou. Chce-li být duchovní, nemůže
„na faře“ žít ve vztahu s člověkem
stejného pohlaví.
To se týká jak vztahu muž-muž, tak
vztahu žena-žena.
A nyní se musí církev k věci vyjádřit.
Který z názorů je ten, za který se
postaví? Ne jenom duchovenská část
církve, ale i laici.
jan hradil

Reakce na článek „proč mlčíme...“
V první řadě chci poděkovat za názor
br. Zejdovi. Ano, Slovo Boží nemlčí,
ale oživované Duchem svatým k nám
stále živě a aktuálně promlouvá. Jen
je třeba jej správně pochopit pomocí
exegeze. Co se týče zmínky o homosexualitě konkrétně v Novem zákoně,
je třeba poznamenat, že se vyskytuje
jen okrajově; objevuje se až v pavlovské tradici. To souvisí s dobovým
kontextem Ježíšova působení a textů

NZ v souvislosti vstupu křesťanství
do řeckého světa. Chci však podotknout, že bratrem citovaná slova
z Ř1,18-32 o scestí bezbožnosti,
(a takových míst v Bibli je více) vůbec nehovoří o homosexualitě – jako
geneticky daném neměnném stavu,
o které jsem se zmiňoval ve svém
předešlém článku. Pojďme tedy
k věci: Ap. Pavel v Ř 1-11 kap. podává výklad toho, co je obsahem křes-
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teologická konference v taizé

Zprávy
památník bitvy u domažlic
14. 8. 1431 zvítězila husitská vojska pod vedením Prokopa Holého nad V. křižáckou výpravou v bitvě na návrší Baldov u Domažlic. Husitům prý k vítězství pomohl zpěv písně
„Kdož jsú boží bojovníci“. Přestože výsledek bitvy ovlivnil další historický vývoj,
v Domažlicích bitvu nepřipomínal žádný památník. Počátek snah o vybudování památníku
je v r. 1926, kdy byl založen „Výbor pro postavení pomníku na oslavu vítězství u Domažlic
z r. 1431“. Výboru se podařilo vypsat architektonickou soutěž na pomník. 14. - 16. srpna
1931 byly položeny základy podstavce pomníku ze základních kamenů a prsti pocházející
z nejslavnějších husitských bojišť. Ale vývoj v Evropě vše zmařil a na Baldově zůstal
pouze podstavec. V r. 2009 byla založena „Společnost pro památník bitvy u Domažlic“.
Jejím hlavním cílem bylo navázání na snahy před 2. světovou válkou a vybudování důstojného památníku. Již v počátku bylo rozhodnuto o jeho podobě: tvar kalichu. Společnost
začala spolupracovat s vedením města Domažlice. V r. 2014
zastupitelé rozhodli o umístění kalichu na původní podstavec
a o financování celého díla. Realizace kalichu byla zadána klatovskému sochaři Václavu
Fialovi. Slavnostní odhalení proběhlo 14. srpna 2015 ve výroční den bitvy, a také v souvislosti s připomenutím Mistra Jana Husa, za velké účasti veřejnosti. Jedním ze slavnostních řečníků byl i plzeňský bratr biskup Mgr. Filip Štojdl. Byl také jednou ze čtyř
osobností, které památník odhalily. Na závěr slavnosti opět zazněl na Baldově husitský
chorál v podání můžů z pěveckého sboru Čerchovan a souboru z Postřekova. Žulový
kalich je 6 metrů vysoký a je zřejmě největším kalichem v Evropě. libuše matějková

pobožnost a konference
na křivoklátě
Pod vedením bratra biskupa pražského doc. ThDr. Davida Tonzara,
Th.D., se v neděli 13. září na hradě
křivoklátě uskutečnila pobožnost se
vzpomínkou na významného evropského badatele, českého archeologa
a kastelologa prof. PhDr. Tomáše
Durdíka, DrSc., a jeho dceru Annu.
Pobožnost otevřela jednodenní
interdisciplinární setkání (konferenci) s tematickým zaměřením na
české hrady v době husitské.
NO křivoklát, Bk

Bohoslužba s brigádou
Zveme všechny členy a příznivce na
vzpomínkovou bohoslužbu k připomínce slavného českého husitského
vojevůdce Jana Žižky z Trocnova
a Kalicha, a to na neděli 11. října
od 10 h v kostele Božího Spasitele
v Podbořanech. Po bohoslužbě, přibližně od 10.30 h se bude konat
beseda na aktuální téma „Nebezpečí

islámského radikalismu pro křesťany“. Odpoledne se můžete přidat
k úklidové brigádě spolku OKAP na
zvelebení kostela. Bližší informace na
e-mailu: ledita@seznam.cz. Předem
přihlášení pomocníci dostanou občerstvení, dobrý špekáček k opékání a na
zapití pivo.
ivo kraus

tradiční setkání k žižkovu
jubileu v sudoměři
Církev československá husitská
společně s obcí Čejetice a s Armádou ČR, zastoupenou 25. protiletadlovým raketovým plukem
„Tobruckým“ Strakonice vás srdečně zvou k již tradičnímu setkání
při příležitosti 591. výročí smrti
Jana Žižky z Trocnova u Památníku
Jana Žižky v Sudoměři v sobotu
3. října od 14.30 h. V programu
pozdravy a projevy a bohatý doprovodný program. Podrobné informace najdete na webu církve:
www.ccsh.cz v rubrice Pozvánky.
red

pRo Děti A MláDEž

JEžíš A Děti
amen
Bůh
děti
dotyk
nechat
objímat

Pán
pravit
přijmout
přinášet
rozhněvat
učedníci

Řešení z minulého čísla: Sůl nesmí ztratit slanost.

vejít
vidět
zakazovat
žehnat

tradiční setkání v liberci
CČSH a její NO v Liberci společně
s Armádou ČR, zastoupenou 31.
plukem radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci zvou k již
tradičnímu setkání u příležitosti
591. výročí smrti Jana Žižky
z Trocnova. Setkání se uskuteční
dne 8. října od 18 hodin ve slavnostním vestibulu Severočeského
muzea v Liberci, Masarykova tř. 11.
V programu pozdravy, esej „Jan
Žižka v hudbě“ a hudební vystoupení. Podrobnosti najdete na webu
církve v rubrice Pozvánky.
red

Dokončení ze str. 1
Všichni se shodli v tom, že bratr Roger nebyl univerzitním teologem, nevypracoval myšlenkový systém, přesto je správné označit ho za teologa a jeho
myšlení za příspěvek k tomuto oboru. Bylo reflexí víry sytící se z Božího slova
v Písmu, v němž hledal živého Krista. Témata, jimiž se zabýval a jimž se věnovali také účastníci konference, vždy souvisela s jeho životem, se situací církve
i společnosti, v níž žil.
Pojmy, jako je naděje, důvěra, láska jako milosrdenství a milosrdenství jako
láska, odpuštění, spravedlnost, mír, jednota církve nebo radost zaznívaly v jednotlivých příspěvcích. Bylo velmi zajímavé sledovat přínos bratra Rogera
např. pro teologii jižní Afriky vzhledem k útlaku, jímž tato část světa prošla.
Pro její teologii jsou proto smíření srdce, radost a naděje velmi důležité. Stejně
tak bylo přínosné vnímat Rogerovu snahu o odpověď na Kristovu výzvu:
„…aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,
aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (J 17,21) promítnutou do bohaté a bouřlivé diskuse o eucharistii a možnosti intercommunia v katolické církvi, která
následovala jednak po vystoupení profesorky Dorothey Sattler z Münsteru,
jednak po přednášce kardinála Waltera Kaspera na téma „Milosrdenství a ekumenické směřování bratra Rogera“, jež celou konferenci uzavírala.
Zvláště kolegové z Německa, ale i z dalších zemí, kde je zastoupena jak Římskokatolická církev, tak protestantské církve, ve svých dotazech volali po
uznání platnosti eucharistie vysluhované v protestantských církvích ze strany
Římskokatolické církve. Objevila se také otázka po možnosti podávat eucharistii v římskokatolické církvi partnerovi evangelického vyznání, který žije
v manželství s katolickým partnerem. Tato praxe byla již dříve v Německu
zavedena, nicméně s příchodem nové generace kněží prakticky zanikla.
Přestože kardinál Kasper, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, poznamenal, že „není prorok“, aby uměl říct, „kdy“ k touženým změnám
dojde, dokázal přítomné shromáždění povzbudit ujištěním o své naději na jednotu jako pluriformitu, která bude dílem Ducha svatého, nikoliv dílem lidským. Za první krok k jejímu dosažení označil přátelství.
Celá konference se odehrávala ve velmi příjemné atmosféře komunity Taizé,
k níž patří liturgie s typickými zpěvy i rozhovory s lidmi z různých zemí světa,
prožívání jediné církve v mnohosti tradic, jednoty, k níž jsou pozváni všichni
křesťané kdekoliv na světě, aby v ni nejen věřili jako v eschatologickou skutečnost, ale aby ji uskutečňovali a žili už tady na zemi.
helena smolová

orlicko-kladský varhanní festival
Až do neděle 11. října se můžete
zaposlouchat do tónů varhan řady
uměleckých slohů a epoch. Na obou
stranách kladského pomezí v těchto
dnech probíhá již devatenáctý ročník česko-polského Orlicko-kladského varhanního festivalu. Jedná
se o přehlídku interpretací i varhanních nástrojů z různých dílen a různých období v oblasti od Trutnova,
Kladska a Vambeřic až po Králíky.
Iniciátory festivalu byli varhaníci
M. Novenko a V. Uhlíř. Festivalu se
tradičně účastní i sbory naší církve.
Přehled o koncertech můžete najít
na: www.ok-organfestival.eu
red

Účastníci konfrence v Taizé

Z ekumeny

prožitkový seminář

jana krajčiříková

NO CČSH Holešovice pořádá prožitkový seminář osobnostního rozvoje s prvky arteterapie, relaxačních
a meditačních technik, a to od
5. října 2015. Začínáme v 18 h
v Sainerově sálu (mezanin, Farského 3, Praha 7). Seminář je určen
pro ty, kteří se chtějí poznávat
zevnitř, svou duchovní krásu, svou
kreativitu, své úžasné svobodné
vnitřní dítě, svou jedinečnost…
Přínosem může být pro pomáhající
profese, ale i pro všechny, kteří se
chtějí zastavit a zapomenout na
stres.  Těší se na vás Mgr. Simona
Žižková Procházková (V žádném
případě nezáleží na tom, zda si myslíte, že neumíte kreslit či malovat!).
Přihlášky na: sim6@seznam.cz.
mm

zpRáva světové Rady cíRkví (sRc) a konfeRence evRopských
(cec) o stavu a situaci upRchlíků v evRopě
Světové ekumenické organizace s ohledem na probíhající migraci uprchlíků
vydávají opětovně prohlášení a vyzývají k odpovědi z perspektivy církví
a ekumenických organizací, které jsou zasaženy vývojem událostí a soucítí
s lidmi, kteří jsou touto krizí postiženi – s lidmi, kteří přicházejí do Evropy
po zážitcích utrpení a nebezpečí. Správní rada Konference evropských církví (CEC), ve svém prohlášení s názvem „Nezapomeň ukázat pohostinnost
k cizinci“ ze dne 3. června 2015 požádala církve v Evropě, aby pokračovaly
v modlitbách za ty, kteří prchají před konflikty, válkami a ničením, připomínaly ty, kteří přišli o život na cestě do Evropy, pokračovaly v práci na řešení
základních příčin nuceného vysídlení, vybudovaly ubytovací kapacity pro
uprchlíky, poskytovaly místa, k diskusi nad otázkami obavy z příchodu
cizinců a další a kde lze projednávat konstruktivní řešení situace, spolupracovaly při změně politiky migrace v EU a přidružených států, včetně spolupráce s CCME v rámci projektu „bezpečný průchod“ a aby církve oslovovaly národní vlády a příslušné orgány v členských státech EU, aby byla podpořena migrační politika mající ohled na člověka ve smyslu evangelia:
„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl
jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25,35).
dle dokumentu SRC a CEC, www.oikoumene.org, www.ccme.be

cíRkví
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