Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

do Betlémské kaple v Praze
na slavnostní bohoslužbu s ekumenickou účastí,
v den 601. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.
Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.,
spolu s plzeňským biskupem ThDr. Filipem Štojdlem
a Mgr. Libuší Roytovou.
Kázání pronese bratislavský biskup
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
Hudební spolupráce:
PaedDr. Zdeněk Kovalčík - varhany
Žestě Pražského hradu (úvodní chorál)
Pěvecký sbor „Jeroným“
s uměleckou vedoucí Mgr. Viktorií Dugranpere.
Bohoslužba bude vysílána v přímém
televizním přenosu (ČT 2). Prosíme účastníky,
aby zaujali svá místa 15 minut před zahájením.

PROJEKT VEŘEJNÉ ZAHRADY
POKRAČUJE
divadelní představení. Letní období
bude kritické pro nově zasetou trávu,
ale věříme, že vše dobře dopadne
a v září se zahrada otevře,“ říká
členka Okapu. Ve hvězdách je zatím
osázení novými stromy. Spolek má
plány zasadit odrostky, avšak jejich
pořízení mají zatím v rukách grantové komise... Již nyní je na zahradě
nová lípa, kterou pořídil a vlastnoručně zasadil Kamil Imríšek a to za
svého čerstvě narozeného synka.
Nové záhony a keře budou už třešinka na dortu, na které se vyřádí především ženská část dobrovolníků.
Zahradu mohou návštěvníci využívat k relaxaci, ale i pořádání venkovních akcí, ať už to jsou dětské hry,
jednorázové výstavy, jarmarky... Zároveň by měla být i zajímavou přírodní podívanou, protože v plánu je
vytvořit broukoviště, zasadit motýlí
keř, který by lákal okřídlené krasavce, a taky útočiště pro včelky. V tuto
chvíli probíhá jednání se dvěma sousedními základními školami, které
by mohly zahradu využívat v rámci
výuky. Přestože revitalizace už nějakou dobu trvá, spolek uvítá kohokoliv, kdo by chtěl podat pomocnou
ruku. Je jedno, jestli se přidají brigádníci nebo lidé, kteří chtějí přispět
finančně, radou či darem.
Edita Langpaulová
Kontakt: ledita@seznam.cz,
tel: 774 594 330
Lajkujte: Žijeme Podbořany
Buškův hamr

26. června 2016
Cena: 8 Kč

V červnu jsme si v Lužné na
Rakovnicku připomněli 90 let od
vzniku zdejšího Husova sboru.
Dopoledne 4. června se zde
konala slavnostní bohoslužba,
kterou sloužil bratr patriarcha
Tomáš Butta a pražský biskup
David Tonzar. Vystoupil zde
Pěvecký sbor Jakoubka ze
Stříbra z Příbrami a následoval
další program s pohoštěním
a prohlídkou zvonice.
Slavnost odpoledne pokračovala
jeronýmskou poutí. Pouť započala u pomníku Mistra Jana
Husa v Senomatech a pokračovala do Hostokryjí. Zde se konala bohoslužba se vzpomínkou na
Jeronýma Pražského u kapličky
nesoucí jeho jméno. Také zde
sloužili bohoslužbu br. patriarcha a br. pražský biskup.
Jak jsme již zmínili v Českém
zápase, ne náhodou sbor v Lužné připomíná sbor ve Vysokém
a na dalších místech – autorem
typizovaného projektu byl
ing. arch. K. Šašek. Sbor patří
mezi starší církevní objekty ještě
před ovlivněním funkcionalismem. Kaple v Hostokryjích byla
postavena v roce 1923. Její
pojmenování po Mistru Jeronýmovi a hlavně následné jeronýmské poutě jsou v národním
měřítku ojedinělé.
red

6. července 2016 od 15 hodin

Zkuste zavřít oči a představit si
rozkvetlou zahradu, kde šumí stromy, zpívají ptáci, lítají motýli, lidé
si spolu povídají ...
Přesně takhle viděli nadšenci z Podbořan donedávna zanedbanou zahradu u kostela Božího Spasitele. Spolek Okap Podbořany a místní náboženská obec se domluvily, že pomohou představu o relaxační zahradě
uvést v život. Obnova dostala impuls
loni, kdy Okap získal 58 000 z Nadace Via a následně přibyl příspěvek
20 000 z Fondu Logit. V tuto chvíli
spolek žádá další subjekty o dofinancování. Peníze ale nejsou všechno!
Zahrada vzkvétá hlavně díky lidem,
kteří soustavně pomáhají. Podnikatel
Leo Peterka stál u zrodu samotného
nápadu, přispěl zkušenostmi, nakonec i dobrovolnou prací. Bez techniky a jeho zaměstnanců by ze zahrady nezmizely zbytky pokácených
stromů a problematické by bylo ohrazení staré studny. Dříve nebezpečná
studna se tak díky němu stala zajímavým prvkem. Studna, jejíž stáří
zatím neznáme, je funkční a bude
sloužit k zavlažování. Momentálně
je na zahradě též nový trávník a probíhají přípravy k položení chodníků.
A co dalšího organizátory revitalizace ještě čeká? „V příštích týdnech se
bude na zahradu instalovat variabilní altán, který bude sloužit k odpočinku, pro žáky ze sousedních škol
k výuce a dá se využít pro menší

číslo: 26

Jubileum v Lužné
a jeronýmská pouť

Ústřední rada Církve československé husitské Vás srdečně zve

která se koná

Ročník: 96

Orientální církve II.
Autonomní starobylé východní církve vznikly z christologických sporů 5.–7. století. Mají odlišné liturgické a teologické tradice, ale shodují se v odmítnutí christologického učení chalkedonského koncilu o dvojí přirozenosti
v osobě Krista. Dnes se uznává, že spor vznikl kvůli rozdílným formulacím, a ne kvůli podstatě víry v Krista. Řada
z nich je v poslední době ohrožena válečnými konflikty, některým hrozí po mnoha staletích nelehké existence
úplný zánik. Uvádíme na pokračování jejich přehled z pera br. Ivana Jirovského. Zasvěcený všeobecný úvod do
spirituality orientálních křesťanů publikoval br. Jirovský v teologické revui Plzeňské diecéze CČSH Preface
1/2016. Aktuální i starší čísla Preface najdete na www.plzenskadieceze-ccsh.cz v rubrice Aktuality a Ke stažení.
KoPTSKá oRToDoxní cíRKEV
Založení církve v Egyptě je úzce
spjato s evangelistou Markem, jenž
byl podle tradice umučen v Alexandrii. Egypt se postupně stal křesťanským a Alexandrie velmi důležitým teologickým centrem. Byli to
právě egyptští mniši, kteří jako
první uvedli do církve modely křesťanské mnišské tradice. Egyptská

církev odmítla christologické učení
chalkedonského koncilu. Byl to
také výraz odporu proti vládě
z Byzance. Perzekuce, jež měly
vynutit jeho schválení, pouze utvrdily odpor. Postupně se tak vydělila Koptská církev s vlastní teologií
a liturgickou tradicí. Po arabské
invazi se počet Koptů pomalu
zmenšoval, až se stali kolem roku

Tip na výlet a dovolenou
Blíží se léto a v tomto čase mnozí
z nás plánujeme dovolenou. V poslední době začíná být Česká republika zajímavá nejen pro zahraniční
turisty, ale i pro nás Čechy - nejen
kvůli bezpečí, které tady cítíme, ale
i pro její krásu – rozmanitou krajinu,
hravé řeky a malebné vesničky.
Přesně tak vypadají jižní Čechy.
Ráda bych vás pozvala na Buškův
hamr u Trhových Svinů, který
již čtvrtým rokem provozuje
Domeček - středisko pro volný čas

a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské.
Buškův hamr (z roku 1780) je
funkční technickou památkou a jedním ze čtyř nejzachovalejších hamrů v Česku, který krásně zapadá do
jihočeské krajiny. Je součástí mikroregionu Velešín - Pořešín - Žumberk - Trocnov - Buškův hamr. A co
vás zde čeká?
● Promítání filmu z roku 1949
z doby, kdy hamry na našem území
běžně fungovaly.

850 v Egyptě menšinou. Islámská
správa se vyznačovala dlouhými
obdobími útisku, ale také obdobími
relativní svobody, během nichž církev znovu vzkvétala a vytvářela
vynikající teologická a duchovní
díla. Koptové jsou dnes nezanedbatelnou menšinou obyvatelstva
Egypta. V současnosti tam probíhá
sílící obnova monasticismu.

● Prohlídka hamernického nářadí s praktickou ukázkou práce bucharu, brusu a měchu.
● Prohlídka muzea o životě hamerníků – ve spolupráci s Jihočeským muzeem se nám podařilo oživit obrazovou část muzea (fotky, obrázky od
místního dentisty Karla Hlubučka).
● Ukázky dobové doublebské keramiky a nábytku.
Zpestřením prohlídky jsou holandské
kozičky, které neoddělitelně již několik sezón patří k hamru. Věřte, že
tato inteligentní a milá zvířátka
Pokračování na str. 4
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Duchovní putování sester a bratří
církve husitské
K jednomu z pokladů dávných časů směřují společné kroky naší
farní pouti Laškovskými lesy k posvátnému místu – „Husovu
kameni na Světince“. Tak jsme jej nazvali a za své přijali.
Slunce na cestu nám svítí, nad hlavami ptáčkové pějí. Čistý
a svěží vánek líbá zemi českou, tenhle kraj, jenž skýtá mnoho
krás. Bzukot včelek medonosných na rozkvetlých lučinách a stráních šíří se kol, stejně tak vůně jehličí a boroví vítá nás.
Zemský ráj to na pohled!
U cíle poutě ztichne náš hlas. Dýchá na nás dávný čas. S úctou
a vděkem v modlitbě skláníme svoji tvář u „Husova kamene na
Světince“. V údivu se naše nitro ptá: Kdože jej právě na toto
místo na věčnou paměť uložil? Čí ruce kalich víry a pravdy do
něj s láskou vytesaly?... Nám neznámý zůstává. Kdybyste vy
Laškovské lesy tak mohly vyprávět…
Mlčky tu stojíte
blíž k nebi vzhlížíte
za noci jasné na něm hvězdy sčítáte…
První paprsek slunce a nový den vítáte
i píseň starodávnou ve větru zpíváte
když koruny stromů k Boží zemi skláníte.
A když na poli zlátnou lány obilí
a zrno dá plný klas
naše ústa vysloví:
Toť země česká, domov náš.
Nenechme nikdy tohle místo v opomnění, vracejme se, postůjme, společně vzpomeňme odkazu otců našich a předávejme jej
budoucím. Tak nejlépe uctíme „Husův kámen na Světince“ a na
něm vytesaný kalich Kristovy oběti, milosrdné lásky, pravdy,
smíření a odpuštění.
Uchop bratře i Ty sestro
vždy s úctou do svých dlaní prapor
odkaz předků našich
na němž rudý kalich v tmavém poli září
světlem víry, mocí svou
s láskou v srdci jej svým zrakem pohlaď
vždy nes jej s láskou, s hlavou vztyčenou
dvě slova z něj přečti: pravda vítězí!
Vše dobré, ať vám slunce svítí ve vašich srdcích i duši.
Vaše spolusestra v Kristu Mája Dosedělová

Z kazatelského plánu

Šestá neděle po sv. Duchu
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně.
Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.
ŽALM 47,2-3
První čtení: 1. Královská 19,15-16.19-21
Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):
2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi
Kristově, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží
se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, tobě patří nebe i země a od tebe pochází vše dobré.
Prosíme tě, uděl nám ducha pravé zbožnosti, aby oživil to, co je v nás dobrého, a zachoval to pro věčnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať
slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Galatským 5,1.13-25
Evangelium: Lukáš 9,51-62
Verše k obětování: Žalm 16,1-2
Verše k požehnání: Lukáš 9,56.60
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, chválíme tě, že mezi námi rozděluješ poklady své
milosti. Pozvedni nás do nového života a učiň z nás ochotné nositele
radostné zvěsti tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 75, 77, 87, 104, 143, 294, 303

Jehudim mešichim v izraeli iii.
Pokud mesiánští židé dodržují obřízku, nedělají to proto, že by se domnívali, že tím dosáhnou spravedlnosti.
Jde prostě o součást smlouvy Abrahamovy, kterou židovský lid dodržoval po tisíciletí. („Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou,
buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe
kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím… Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského
pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený
za stříbro od kteréhokoli cizince... Tak
bude má smlouva na vašem těle
smlouvou věčnou.“ (Gn 17,1-2; 1013; Lv 12,3)
V kázání na hoře Pán Ježíš připomíná
přikázání Tóry, a sice ta, která se
dotýkají vztahů k Hospodinu a mezilidských vztahů. V určitém smyslu je
ještě zpřísňuje, neboť je neomezuje
jen na vnější projev, ale mluví
o postoji srdce. Milost odpuštění
skrze jeho oběť na kříži rozhodně
není chápána jako svoboda „dělat si,
co chci“! Diskuze v Novém zákoně
pramení z toho, že v židovského
Mesiáše uvěřili pohané na základě
zvěsti, kterou jim přinesli Židé. A co
dál? Musí jako věřící z pohanů, kteří
se stali spoludědici biblických zaslí-

bení daných izraelskému lidu, začít
dodržovat vše, co dodržují židé?
Apoštolský koncil rozhodl, že se mají
zdržovat modloslužby a smilstva
s tím, že: „Mojžíš má odedávna po
městech své kazatele, kteří čtou jeho
zákon v synagogách každou sobotu.“
(Skutky 15,21)
V Listu Židům je citován Jr 31,31-34,
kde Hospodin domu izraelskému
a domu judskému zaslibuje novou
smlouvu oproti první zastaralé smlouvě. Matoucí je označení Bible jako
Starý a Nový zákon nebo Stará
a Nová smlouva. Písma, která připomínal Pán Ježíš, když se opakovaně
ptal náboženských vůdců Izraele:
„Copak jste nečetli…“, byla Tóra,
proroci a spisy. Tak je také nazývají
mesiánští židé. Jako by Pán Ježíš
tušil, že dojde k tomuto křesťanskému omylu, varoval své učedníky:
„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit
Tóru a proroky...“ Při proměnění na
hoře s ním hovořil Mojžíš, zástupce
Tóry, a Elijáš, zástupce proroků.
Která biblická smlouva je tedy ta zastaralá oproti nové? List Židům to
v osmé kapitole vysvětluje jasně: Jedná se o sinajskou smlouvu z Ex 24,78. Izraelský lid se tu zavazuje dodržovat Boží příkazy a Mojžíš na zname-

ní smlouvy pokropí lid se slovy: „Hle,
krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá
Hospodin podle všech těchto slov.“
Ovšem nikdo kromě Božího Syna
přes všechna předsevzetí nebyl schopen dodržet všechna Boží přikázání.
Krev býčků, kozlů a beranů nemohla
odstranit hřích (Židů). Mojžíšova
slova přeložená „krev smlouvy“ jsou
doslova „smlouva v krvi“. Když Ježíš ustanovuje večeři Páně, používá
stejný výraz – smlouva v krvi a doplňuje zájmeno „mé“. Smlouva ze
Sinaje byla smlouva v krvi býčků.
Nová smlouva je smlouva v Ježíšově
krvi. Ustanovil novou smlouvu při
slavnosti, kdy si Izrael připomínal
a připomíná vyvedení z Egypta.
Název „pesach“, jehož zvuk zaznívá
především v řeckém, ale i ruském
názvu Velikonoc „pascha“, připomíná, že anděl smrti, jenž pobil v Egyptě
vše prvorozené – „pasach“ – minul
izraelské domovy, jejichž veřeje byly
potřeny krví beránka. Jak v Ježíšově
době přesně slavnost probíhala, nevíme, ale dozvídáme se z Nového zákona, že se žehnalo nad chlebem
a vínem, namáčelo se v misce a že
Ježíš se svými učedníky po večeři
zpíval chválu „halel“, což je vše
dodnes součástí židovské oslavy.
© K. Gerloffová, www.wilberforce.cz
Pokračování příště

Nad Písmem
SOUKROMÉ NáSLEDOVáNí KRiSTA?!
„Budu tě následovat, kamkoli
půjdeš.“… Jinému řekl: „Následuj
mne!“… A jiný mu řekl: „Budu tě
následovat, Pane.“
Cesta do života s Bohem začíná
vyslyšením Kristovy výzvy: „Následuj mne!“ Jedině tak a nijak jinak.
Následování znamená čin, akci, bezpodmínečnou poslušnost. Žádné
podmínky z naší strany nejsou přípustné. Jedině poslušnost a vykročení na cestu. Teprve na cestě
s Ježíšem se může něco odehrát, zde
můžeme něco zažít, něco uvidět
i uslyšet, něco se o sobě dozvědět,
být zasaženi a proměněni.
Pokud chce člověk v dnešní době
poznat pravdu o sobě, jak na tom je
před tváří Boží, nemá jinou možnost, než jít do společenství církve,
než jít do kostela. Je třeba již konečně skončit s tím mýtem o soukromém křesťanství, mýtem o tom, že
kostel nepotřebujeme. Ale jistě, že
potřebujeme! Kde jinde se mohu
setkat s Kristem než ve společenství
jeho učedníků? Jak jinak, než že bez
řečí a zbytečných vytáček a podmínek prostě půjdu v neděli ráno do
kostela? Kde jinde mohu skutečně
zaslechnout Boží Slovo než ve společenství dvou či tří shromážděných
v jeho jménu?
Ježíš volal k následování, to jistě
znamená následování ve smyslu
nápodoby, ale stále to neztrácí svůj
prostý význam ve smyslu jít s ním.
Jít s Ježíšem a jeho učedníky. Trávit
s ním čas, putovat, naslouchat jeho
slovům, vidět zázraky, které se dějí
jeho mocí. Kristus není mrtvou postavou minulosti, ale vzkříšeným
a věčně živým Pánem světa a hlavou
svého duchovního těla, to jest církve.
Církev, jako živé společenství lidí, je
tím místem, na kterém se uskutečňu-

je život s Ježíšem. Místem, kde
máme zažívat vzájemnou lásku,
povzbuzování, posilu, radu, pomoc,
naději, víru, oporu. Cesta do života
s Bohem začíná vyslyšením Kristovy výzvy: „Následuj mne!“ Jedině
tak a nijak jinak.
To první, co musí každý udělat, je
přijít do kostela. Přijít mezi věřící,
mezi učedníky Kristovy. Málokdy se
jistě hned stane zázrak, že po prvním
setkání s církví, jako plamen,
vyšlehne víra v srdci člověka. Ale
člověk postupně po té cestě jde. Žije
s církví. Snáší lépe či hůře složitou
liturgii, často dlouhá a nezajímavá
kázání, nesrozumitelné modlitby,
řád, který je mu cizí, pozná hádky
a rozmíšky uvnitř církve, že i zde je
svár a nenávist, ale pokud to vše
vydrží, pokud vytrvá, pokud bude
naslouchat Božímu Slovu, které zní
nejen z kazatelny, ale i z jednání těch
nejnepatrnějších bratří a sester,
začne se něco dít. Začne poznávat,
že zde vládne jiný Duch, že zde má
váhu jiné Slovo, že zde se prostřednictvím lidí setkává s Tím, kterého
tak dlouho hledal. Pociťuje naplnění, po kterém tak dlouho toužil, spočívá v klidu, který mu nemohl dát
svět. Byť by to bylo i v tom nejnepatrnějším sboru na zapadlé vesnici,
kde se setkávají dvě babičky a stařičký farář. Když se zde sejdou
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k nedělní bohoslužbě, děje se něco,
čeho rozměr a vážnost nedá se vyložit. V tom nepatrném jednání církve,
která již dávno ztratila svou slávu
i lesk. Zde potkává Boha.
Celé to může znít jako idealistický
patos, ale právě tím to není. Snad
jsme si odvykli, snad je někdy cesta
příliš těžká a kamenitá, ale když
padneme do prachu, ve chvíli, kdy
máme pocit, že je to vše jen zbytečná dětská iluze, je nám podána ruka.
Ne nějaká abstraktní, ale naprosto
konkrétní ruka bratra či sestry, kteří
jsou Duchem puzeni k tomu nám
pomoci zpět na nohy. Kteří nám
dodají naději, a tak i smysl. Tato
podaná ruka, tato pomoc, tato opora
není ničím menším než setkáním
s Bohem skrze druhého člověka.
A tehdy jsme zasaženi a proměněni,
posíleni k další cestě. K dalšímu
putování při následování Ježíše
Krista po cestě Boží. A takto vírou
proměněni a v naději otevřeni pro
jeho příchod jsme připraveni celému
světu hlásat tu radostnou zvěst, že
Hospodin se sklonil k člověku a je
stále s ním. Že je s námi a že nás
vede do svého Království. A tak až
se vás bude někdo ptát na Boha, nic
mu nevysvětlujte, stejně to nepochopí, ale zprostředkujte mu Kristovo
slovo o následování, prostě řekněte:
„Pojď do kostela.“
Filip Sedlák

Pane Ježíši Kriste, tys řekl,
že tam, kde jsou shromážděni dva nebo tři ve jménu tvém,
tam ty jsi uprostřed nich. Dej, abychom tomu skutečně věřili,
abychom se shromažďovali jako společenství tvých učedníků
a následovníků, jako tvá církev, a v bratrství a naději se radovali
z tvé přítomnosti a očekávali tvůj příchod,
abychom rostli v lásce jedni k druhým,
byli podle tvého vzoru pravými služebníky,
a tak i světlem světa a solí země,
abychom se ve společenství církve setkávali s tebou,
a tak v Duchu svatém měli společenství s Otcem v nebesích. Amen.
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Lesk a bída utrakvismu ii.
Úvaha nejen nad utrakvismem
Dokončení z minulého čísla
PoMěRy V cíRKVI
Poměry církevní jsou ještě žalostnější. Církev utrakvistická, jež sobě
vydobyla na církvi všeobecné jediné
výsady, kalicha, lpí jen na ní jako na
symbolu, jenž však při úpadku
mravů kněží zůstává jen pustým
symbolem. Stále poníženě prosí
u papežských legátů, nunciů a biskupů o zachování starých práv a o svěcení kněží, vyjadřujíc ochotu splynout s církví svatou za předpokladu,
že se jí ponechá tato mírná odchylka. Zbožnost kněží, jakož i jejich
vzdělání, klesá. Farnosti jsou přidělovány tomu, kdo o ně požádá.
Někteří kněží neznají liturgii, někteří si zavádějí často vlastní, obskurní
obřady. Úřad faráře se stává světským zaměstnáním, v němž jde především o jakýs takýs ubohý plat, bez
něhož by ovšem těm výtečným
mužům, nezvyklým práce ani modlení, nezbylo než jít o žebrotě...
Takové je asi počtení v Denisových
knihách. Čtenář Denisova „Konce
samostatnosti české“ se tak nemůže
ubránit dojmu, že nástup Habsburků
na český trůn po dlouhém bezvládí
a po nešťastné smrti mladého nadějného krále Ludvíka znamenal pro
naši zemi konec chaosu, podobně
jako o sto let později bitva na Bílé
hoře, o níž Denis nakonec prohlásí,
že byla vlastně štěstím po dvou sto-

letích hlubokého úpadku.
Co by asi psal přítel československého národa dnes o našich novodobých dějinách od dob znovunabyté
samostatnosti a o CČS(H), kdyby
byl dnes naším současníkem?
Ideová návaznost CČSH na utrakvismus se nám ukazuje jako problematická. Předně zde chybí kontinuita. Kolem roku 1600 církev utrakvistická přestává samostatně existovat, respektive „živoří“ (Krofta),
ve všem podřízená arcibiskupovi, až
do obnovení konsistoře na základě
Majestátu. Poslední administrátoři
se podrobili církvi katolické. Nejprve sami počali v soukromí z rukou
jezuitů přijímat pod jednou způsobou, ačkoli kalich v jednání s nunciem nakrátko ještě zachránili pro
laiky, avšak výměnou za to, že se
přestane každoročně slavit výročí
upálení Jana Husa a nebudou bránit
obsazování far katolickými kněžími.
Později se veřejnou přísahou zavázali, že budou smýšlet podle nálezů
sněmu kostnického a dospělé budou
nabádat k přijímání pod jednou způsobou. Poslední podrženou vymožeností utrakvismu tedy nebyl kalich,
ale manželství kněží. Strategie kompromisů se v běhu na dlouhou trať
dějinami církvi katolické vyplatila
a katolická historiografie se může
chlubit, že rekatolizace Čech byla
z větší části dokončena ještě před

Myšlení Rudolfa Christopha Euckena
jako inspirace pro dnešek
německý filosof, pedagog a myslitel, držitel nobelovy ceny za literaturu
z roku 1908, u nás žel není příliš znám. A to i přesto, že v první generaci
církve se na něj odvolává morální teolog a filosof Karel Statečný.
(centrální otázky věrouky církve československé. naše dílo. 1. Praha,
1927, s. 7-50; odvolává se na první vydání německého originálu, dnes je
bohužel k dispozici pouze třetí rozšířené vydání tohoto Euckenova díla).
Rudolf christoph Eucken jako hledač Života, jeho hodnoty, smyslu
a pravdy, nám podle mého názoru může být i dnes v mnohém nápomocen.
V druhé polovině devatenáctého století byl Eucken vytržen ze své práce
na Aristotelovi – jeho filosofii a jazyku – znepokojující současností.
Zejména pak úsilím rozvíjejících se
přírodních věd a s nimi spojených
exaktních metod o přivlastnění celého člověka přírodní nutností. Myslitele nenechávalo chladným ani
směřování jednotlivce i lidstva jako
celku k podmaňování předmětů
a neutuchajícímu rozvoji síly. V tomto odvratu od nitra spatřoval hrozbu
ztráty smyslu a cíle lidského života
ve své „moderní“ době. Když tato
i mnohá další nebezpečí zaregistroval, nesložil ruce do klína, ale pustil
se do práce jakožto hledač pokladu,
jímž rozuměl smysl a hodnotu lidského života, života lidstva jako
celku i světa. Z jeho rozsáhlého hledání bych ráda upozornila na několik
aspektů, které mě zaujaly, a domnívám se, že i dnes mohou být jakýmsi ukazatelem cesty.
Eucken je přesvědčen, že život lidstva je neoddiskutovatelně spjat
s dějinami. Člověk žijící v přítomnosti nemá být k dějinám lhostejný,

má v nich – i přes nánosy lidských
konstrukcí a přehmatů – hledat duchovní hloubku, která přetrvá a může
se stát nosným prvkem přítomnosti
i budoucnosti. Filosof vyzdvihuje jako dějinný zdroj antiku a křesťanství.
Ježíše, jeho život a smrt opěvuje
a dává jí kosmický a světodějný
význam. Cítí se osloven Ježíšovou
niterností, pravdivostí jeho života,
vztahu k Bohu i vztahů k lidem, opěvuje jeho hrdinství tváří v tvář utrpení. Je nadšen tím, jak křesťanství přistupuje k utrpení, tímto paradoxním
přístupem, kdy se skrze utrpení
dochází slávy, od bolesti a smrti k životu. Ráda se nechám těmito jeho
důrazy znovu oslovit, pomohou mi
aktualizovat můj osobní vztah k Ježíši a jeho význam pro mne konkrétně. I pro dějiny každé jednotlivé
duše, řekl by Eucken.
I v dnešní moderní době – ještě o sto
let starší než době filosofově – jsme
podle mého názoru jaksi příliš zaměřeni na práci a výkon a nitro se nám
ztrácí a ruku v ruce s ním i smysl
všedního dne. Na tento problém
nalezl Eucken recept v podobě obra-

Bílou horou (J. Kadlec).
na co zde navazovat? Jaký dobrý
příklad si máme vzít z utrakvismu
16. století? Jeho zásluha jistě je, že
vedl k národnímu sebeuvědomění
a k rozkvětu češtiny. Nelze také
nevidět podíl na zachování náboženského míru v našich zemích po dobu
téměř dvou set let. Avšak za cenu
duchovního uskromnění až po vyhasnutí jakéhokoliv náboženského
zanícení, jež stálo u zrodu českého
opravného hnutí. V oblasti rozvoje
duchovního myšlení a života utrakvismus předstihla Jednota bratrská
a později i u nás se šířící německá
a švýcarská reformace.
Nevím, v čem hledat vzor. Navíc
zdůrazňování odkazu utrakvismu
nás dnes vzdaluje od nám blízkých
protestantských církví. Naše církev
vznikla odtržením od církve Římskokatolické, podobně jako Republika československá vystoupila z rakousko-uherské říše. Zakladatelé
chtěli vytvořit církev moderní, na
úrovni doby, jejíž učení neodporuje
vědeckému poznání a životu v demokracii. Jsme pevně zakořeněni v náboženském modernismu, v katolickém i Masarykově, ale i v romantickém nacionalismu. Jeví se proto jako
nesmyslné hlásit se dnes k utrakvismu, jenž se vždy hrozil odpadnutí
od církve Římskokatolické.
co DáLE?
Jako církev národní jsme za současné situace v nevýhodě. Poté, co se
nacionalismus stal náhražkou náboženství, jakýmsi náboženstvím nevěřících mas, které svou víru v sebe
Dokončení na str. 4

tu do nitra, nemyslel tím však rezignaci na vnější svět, myslel tím vztah
obdarovaného k Dárci, ke Zdroji
života. A tvůrčí spolupráci s tímto
Životem, jímž rozumím Boha.
To však nikoliv nezávisle na ostatních, bližních, ale ve spolupráci
s nimi. Eucken klade důraz na jednotu, zvláště pak na jednotu mezi lidmi
duchovní kultury, lhostejno, zda jsou
věřícími nějakého vyznání nebo
„pouze“ nevěřícími, uznávajícími
Neviditelného původce. Tuto společnou práci na jednotě staví jako protiváhu nesmyslnosti života a světa,
kterou vnímal jako roztříštěnost.
Myslitel heroicky povolává bojovníky za duchovní kulturu, všechny
bojovníky za duchovní kulturu, aby
přinesli obrodu a sjednocení.
Varovně příznačné mi pak připadá
Euckenovo srovnání náboženství
a duchovní kultury. Myslitel tvrdí, že
náboženství, respektive členové
církví, jsou tak zaměřeni na jednotlivosti, které je rozdělují, že nevidí to,
co je náboženstvím společné. Několikrát Eucken opakuje příměr rozdělujících jednotlivostí jakožto jednotlivých stromů a celku náboženství, který chápe jako les.
Jednotlivé denominace jsou, rozumím-li Euckenovi dobře, často zaměřeny na hlídání svých vlastních
stromů tak, že nejsou schopny zahlédnout společný les. Je podle mého názoru zarážející, že lidem usilujícím o duchovní kulturu Eucken nic
takového nepředhazuje, naopak
chválí duchovní kulturu za hledání
společného, za hledání jednoty.
Mýlí se v tom? Marie Jandásková

Ježíš a večeře Páně
Všechna synoptická evangelia (tedy
právě evangelia pokládaná za nejvíce
historická) vypravují o poslední večeři, kterou Ježíš bezprostředně před
svým utrpením konal se svými nejbližšími učedníky na rozloučenou,
a zaznamenávají, co při ní mluvil.
Evangelium Janovo se o ní sice šíře
nezmiňuje, ale církve nalézají v něm
zase slova „zaslíbení“ večeře Páně.
Je pravda, že ani synoptická evangelia nejsou nejstarší písemnou zprávou
o poslední večeři Ježíšově s učedníky,
neboť jsou všechna napsána až po listech Pavlových, takže nejstarší písemnou zprávu o ní máme od Pavla...
Proto lze spolehnout jak na zprávu
synoptiků, tak na zprávu Pavlovu,
ovšem s tou opatrností a kritičností,
že je potřeba rozlišovat, co Ježíš při
své poslední večeři s učedníky skutečně činil a mluvil, od prvokřesťanské praxe...
Církve, které berou slova Písma jako
autentická, pomáhají si při různém
znění (jednotlivých pramenů) tak, že
berou všechna slova dohromady. Je
to však správné? A možné? Moderní
biblická věda postupuje jinak. V různých zněních míst spatřuje změny,
které byly provedeny se slovy Ježíšovými na různých místech a v různých dobách...
Nejstarší písemný záznam znění
těchto slov, který se nám
zachoval, je u Pavla. Je
o 10 – 12 roků starší
než záznam podle
Marka. Marek a Pavel dochovali nám
slova večeře Páně ne
tak, jak je Ježíš pronesl při poslední večeři
s učedníky před svou smrtí,
nýbrž v té podobě, jak byla v užívání
při slavení večeře Páně v křesťanských obcích – pohanokřesťanských
– a to v Římě a v Korintu v letech 55
– 70. Celkem se ta slova shodují, ale
přec ne ve všem. Je však z obou
zpráv, Markovy i Pavlovy, vidět, že
křesťané počali vztahovat krátká
a záhadná slova Ježíšova: „To je mé
tělo – to je má krev“ na smrt Ježíšovu,
a to ve smyslu smírčí smrti Ježíšovy.
Jísti a píti večeři Páně, chléb a víno,
nabývalo významu účinného osvojení milostí, získaných smrtí Ježíšovou.
Že však velmi záhy křesťané pohlíželi na večeři Páně mnohem realističtěji a mystičtěji než pouze symbolicky,
toho úkazem jsou slova Pavlova
v téže epištole: „Kalich dobrořečení,
kterémuž dobrořečíme, zdaliž není
společnost krve Kristovy? A chléb,
kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? Poněvadž jeden
chléb, jedno tělo mnozí jsme; všichni
zajisté jednoho chleba účastni jsme.“
Kterých však slov užil Ježíš, když
slova podle Pavla a podle Marka
(Matoušova jsou téměř shodná s Markovými) jsou již ovlivněna bohoslužebnou praxí křesťanských obcí
kolem r. 60? Aby vědecká exegeze
odpověděla na tuto otázku, přihlíží
také k zprávě Lukášově. V té je
napřed zmínka o kalichu, ale ovšem
ne o kalichu „nové smlouvy“, nýbrž
o posledním kalichu, o kalichu na
rozloučenou. Je zajímavé, že tam, kde
Lukáš mluví o kalichu na rozloučenou, víno není dáváno ve vztah ke
krvi Ježíšově, třebas kalich poslední
poukazuje na Ježíšovu smrt. Smrt

není tu označena jako oběť, dokonce
jako smírčí oběť, neboť tu není paralely vylévání vína s prolitím krve.
Tím se Lukášův text liší podstatně od
Pavlova, Markova a Matoušova.
Není v něm odkazu na smírčí význam
smrti Ježíšovy ve smyslu smlouvy.
A je pozoruhodno, že tato paralela
není ani v modlitbách večeře Páně
Didaché (Učení 12 apoštolů – z počátku 2. stol po Kristu), ani ve zprávě
Skutků apoštolských o večeři Páně,
kde se praví „I zůstávali… v lámání
chleba a na modlitbách… a lámajíce
po domech chléb, přijímali pokrm
s potěšením a sprostností srdce.“
Podle toho nemělo ještě slavení večeře Páně (lámání chleba) v prvních
obcích křesťanských vztahu na smrt
Ježíšovu, nýbrž vyjadřovalo radost,
díky a naději. Ale i tam, kde slavnost
večeře Páně později vzpomínala
smrti Ježíšovy, i jen jako odchodu
z tohoto světa, bez zřetele na smírčí
její význam, nechyběla myšlenka
společenství a účastenství učedníků
s Ježíšem v budoucím království
nebeském, při druhém příchodu
Ježíšově.
Lukášova zpráva o Ježíšově večeři
obsahuje pak již jen slova o chlebu
a těle: „A vzav chléb a díky činiv,
lámal a dal jim, řka: „To jest tělo
mé““ Druhá polovice verše:
„kteréž se dává za
vás. To čiňte na
mou památku,“
a pak celý
verš 20 o kalichu a krvi
smlouvy
–
považuje se za
pozdější přídavek,
protože se tam mluví
zase o kalichu, a tak by byl
kalich v té zprávě připomínán dvakráte. Toto krátké slovo Ježíšovo: „To
je mé tělo“ zdá se velmi pravděpodobně býti původní, pravé, autentické
slovo Ježíšovo. Co znamenají ta slova? Kolik výkladů bylo již podáno!
Mnohdy se – pro oprávnění totožnosti chleba s tělem Ježíšovým – zdůrazňuje spona „jest“. Tu je třeba poznamenat, že Ježíš mluvil aramejsky
a v aramejštině se té spony neužívá.
Při výkladu toho Ježíšova slova nelze
jen ztotožňovati chléb a tělo Ježíšovo,
nýbrž je třeba si povšimnouti i významu „lámání“ chleba a jeho „jedení“.
Společné jedení a pití znamenalo
vždy a znamená posud společenství
(sjednocování). Ježíš chtěl říci: Tímto
požehnaným, lámaným a společně
prožívaným pokrmem sjednocuji se
s vámi nejen duchovně, nýbrž i tělesně. Nebo: Jako pokrm spojuje nyní
naše těla v Jedno, tak nás obepíná
i jedno nejniternější společenství. Za
těmito slovy a jejich významem je
jistě i předtucha blízké smrti Ježíšovy.
Ježíš, louče se s učedníky před svou
smrtí, uzavírá s nimi smlouvu nejužšího společenství až za hrob. Tato
myšlenka je ostatně obsahem i Pavlova místa (1. Kor 10,15) o společenství chleba s tělem Kristovým. Toto
společenství (my říkáme sjednocení)
obce věřících s Kristem bylo zajisté
myšlenkou obce, když se shromažďovala k „lámání chleba“. Odtud
radost, díky a naděje křesťanů…
Z knihy Aloise Spisara
Věrouka v duchu Církve československé, díl 2. edice Blahoslav, 1945
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Lesk a bída...

Zprávy

Dokončení ze str. 3
chtěly osvědčit na úkor jiných národů a etnik, je nacionalismus na indexu ismů, které je třeba tlumit. I přirozené vlastenectví odporuje dnes podporovanému trendu globalizace, která je zřejmě poslední možností pro ekonomický
růst... Zákony dávno dovolují cizincům vlastnit nemovitosti a pozemky. Za
těchto podmínek je dvojnásob anachronický samotný název naší církve, jímž
se tato církev hlásí ke dvěma početně nejmenším národům střední Evropy.
CČSH je pro většinu Čechů neznámým pojmem, menšinou, a to v době, kdy
u nás dlouhodobě žije pouhých 4 - 5 % cizinců. V budoucnu bude cizinců
v naší zemi přibývat. Rozlišování národnosti kdekoli na této planetě ztratí jednou zcela význam či se stane politicky nekorektní stejně jako rozlišování rasy.
Státy jsou již dnes založeny na občanském, nikoli národnostním principu.
Nebude znít název naší církev pro mnoho nových obyvatel naší země nepochopitelně či exkluzivně? Nechci otvírat diskuzi o názvu naší církve. Sám za
sebe jsem za udržení současného názvu. Jen chci upozornit na to, že časy se
prudce mění a my musíme myslet na budoucnost více než na minulost a možná
i něco ze starého opustit. Je nutné zvážit národní ráz naší církve. Budeme na
něm trvat? Možná bude naším posláním zachovat rychle mizející hodnotu vlastenectví a navzdory globalizačním trendům připomínat, že tato země patřila
kdysi Čechům, Moravanům, Slezanům a Slovákům. Ale byli zde přece právě
tak doma také Němci, Maďaři, Rusíni, Ukrajinci, Poláci, Židé a Romové.
První republika se vedle Francie stala místem azylu ruské emigrace. Samotný
politický čechoslovakismus byl kritizován již v první republice.
Je zřejmé, že v budoucnu se o naši zem budeme muset rozdělit s desítkami
dalších etnik. Budeme je přehlížet a tvořit pro sebe enklávu věrných staročechoslováků, nebo se budeme snažit získat také cizince pro CČSH? Co jim
nabídneme, když naše ideály humanitní nedokázaly udržet pospolu ani
Čechy a Slováky? Možná naše církev v budoucnu sehraje přece jen podobnou úlohu jako utrakvisté 15. a 16. století – zachová, jak doufám, alespoň
národní povědomí u hrstky našich potomků. Ale k čemu? Jakou úlohu
chceme hrát v budoucnosti?
Michal Kotrba

Tip na výlet...
Pokračování ze str. 1
zaujmou nejen děti. Pokud byste si
chtěli prohlédnout okolí, na Buškově
hamru můžete využít naučnou stezku
o místní flóře a fauně dlouhou cca
4,5 km. Po cestě narazíte na kostel
Nejsvětější Trojice, odkud je nádherný výhled na Trhovosvinensko. Výlet
je vhodný i pro rodiny s malými dětmi. A než vyrazíte, můžete se u nás
posilnit, prohlédnout nebo si zakoupit keramické výrobky Domečku
a kovářské výrobky od Daniela Podařila. Na hamru můžete získat
i turistické razítko, známku a vizitku.
Buškův hamr je zároveň kulturním
a společenským centrem. Od května
do září pořádáme v areálu koncerty,
divadelní představení a jiné kulturní
a společenské akce. Je to krásné
a zajímavé místo i pro podnikové
akce, setkání s přáteli, obchodními
partnery či kolegy. V objektu je místnost vhodná pro školení nebo porady.
K dispozici je občerstvení formou
bufetu. V případě zájmu zajistíme
grilování... Pokud byste chtěli na
hamru i přespat, zajistíme vám ubytování v penzionu, vzdáleném
cca 1 km. Bližší informace a kontakty najdete na www.domecek.org
nebo na FB Buškův hamr. Zaujalo
vás naše pozvání?
My se na vás těšíme už teď.
LL

Inzerát
Člen CČSH (65 let) hledá malý byt
(např. 1+1) na husitské faře
v oblasti Velké Prahy. Může vypomoci s údržbou domu i příp. zahrady.
Tel. 724 141 284
red

K výročí kompaktát
Jihlavské církve vás zvou na bohoslužbu smíření k 580. výročí vyhlášení Jihlavských kompaktát v úterý
28. června v 19 h v chrámu sv. Kříže
(Jihlava, Křížová 4).
FT

Zahradní slavnost a Noc kostelů v Písku

Letní dětské tábory
● Odbor duchovní péče o děti a mládež pražské diecéze pořádá již tradiční rodinný tábor „Broučci a
berušky na horách“. Jedná se o pobyt
rodičů či prarodičů s dětmi nebo
vnoučaty v krkonošském rekreačním
zařízení ve Velké Úpě. Termín: 13. 20. 8.
● Kromě letního setkání Broučků a
Berušek se koná tábor „Borovnice
2016“, který pořádá NO v Kouřimi.
Termín: 24. 7. - 6. 8. 2016.

Koncerty u sv. Mikuláše
• 27. 6. - 20 hodin
Bach, Dvořák, Liszt, Gershwin
Prague Brass Ensemble
A. Bárta - varhany

PRo Děti a MLáDež

RoZhoDnutí

Borovnice leží v krásné krajině Českomoravské vrchoviny.
Podrobný program, další podmínky
a přihlášky najdete na webu církve
v rubrice Pozvánky. Přihlášku je
vhodné podat do konce školního roku.
Kontakt: ThMgr. Krasava Machová,
280 02 Kolín III, Husovo náměstí
273, tel.: 321 722 944, mob.: 720
668 098, e-mail: krasava.machova@seznam.cz.
KMa

K násLeDování

Vypisujte si písmena z horní tabulky v pořadí daném čísly ve spodní tabulce.

• 28. 6. - 17. hodin
Bach, Händel, Mozart, Dvořák
J. Kalfus - varhany
Y. Škvárová - mezzosoprán
(sólistka Opery Národního divadla)
• 29. 6. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart, Corelli
J. Popelka - varhany
V. Frank - housle
• 29. 6. - 20. hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi, Händel
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat - barokní housle
Y. Škvárová - mezzosoprán
• 30. 6. - 17 hodin
Bach, Händel, Vivaldi, Saint-Saëns
Saint Nicholas Chamber Soloists
M. Hanzal - varhany
M. Bauerová - soprán
F. Bílek - trubka

(Řešení z minulého čísla: Zlí duchové.)
Jana Krajčiříková

(inzerce)

Náboženská obec v Písku a Domácí hospic Athelas již druhým rokem otevřeli své dveře návštěvníkům Noci kostelů. Branka na farní zahrádku vedla
k stovkám dobrot, kvalitnímu vínu, voňavé kávě, ale i k posezení a povídání si s lidmi všech generací. Děti využily zahrádku jako hřiště, jiní zase ke
zpívání u kytary. Husův sbor zase zaplnili milovníci umění. Vedle olejomaleb Michaela Štojdla zde probíhala i virtuální výstava fotografií Jana Vávry.
Zakladatel rádia Classic Richard Kraus vzpomínal na začátky rozhlasového vysílání. Na střeše budoucího kolumbária tančily Veronika Rážová,
Renata Rubešová a Jitka Majorenková orientální flamengo. Psychoterapeut a farmář Václav Matuška zase ukázal návštěvníkům možnosti domácí
výroby bezlepkového pečiva či pěstování bylinek. Hanka Hornychová přivezla své studio a mnoho dětí i dospělých využilo možnosti face-paintingu.
Sestra farářka Miluše Štojdlová seznamovala návštěvníky s probíhající
rekonstrukcí i novostavbou kaple, která bude také sloužit jako kolumbárium. Zaměstnanci i dobrovolníci
píseckého hospice Athelas se věnovali každému, kdo se zajímá o možnosti paliativní péče i doprovázení
umírajících. Krásné odpoledne se
protáhlo až do skutečné Noci kostelů. Více než dvě stovky návštěvníků
spokojeně odcházelo domů.
Třeba i proto, že každý z nich
k tomuto dni přispěl.
Daniela Nechvátalová

Z ekumeny
Zveme Vás na ekumenické setkání v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí. Ve středu dne 29. června ve 12 h proběhne tradiční pobožnost CČSH
vedená ses. farářkou Emou Blažkovou. Během pobožnosti zazní skladby
v podání dechového souboru našich bratří Fanfare din Statele Unite z USA. Po
kázání ses. farářky promluví a účastníky tohoto slavnostního shromáždění
pozdraví také rumunský pastor, br. Valentin Popovici (Biserica Baptista
Romana Betel din Chicago, Illinois). Slovo br. pastora bude přeloženo i do češtiny. Odpoledne bude pokračovat ve 13 h pobožností v německém jazyce a ve
14 h v jazyce italském. I německou pobožnost doprovodí svým vystoupením
dechový soubor z USA. Pobožnosti slouží br. kazatel Alberto Rocchini z náboženské obce Roztoky u Prahy. Německé a italské pobožnosti jsou ve středu ve
13 a 14 h v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí slouženy pravidelně. Ve středu 12 h také pravidelně slouží duchovní kostela sv. Mikuláše pobožnosti v češtině. Na krásné starobylé varhany v kostele sv. Mikuláše doprovází
dr. Petr Tvrdek. Smyslem ekumenických setkání je vzájemné poznání se navzájem, společná modlitba a sdílení se v lásce Kristově. Martina Viktorie Kopecká
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