Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 97
číslo: 13
26. března 2017
Cena: 8 Kč

Získej vnitřní pokoj
Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu.
Serafim Sarovský
Je čas postu, přípravy na Velikonoce. Evangelní čtení 1. neděle postní připomnělo Ježíše, který je veden
Duchem na poušť, aby byl pokoušen
od ďábla, respektive, aby s ďáblem
bojoval 40 dnů, kdy zároveň konal
půst. (srv. Mt 4,1-11) Ježíš tehdy prožil jeden z nejintenzivnějších momentů svého života na začátku veřejného vystoupení, když přijal Otcův
plán pro svůj život.
Nechat se vést Duchem na poušť, do
ústraní, setkat se s Kristem v meditacích, v Božím slově a svátostech,
nalézt vnitřní pokoj, je milost, kterou
pomáhají zprostředkovat duchovní
cvičení – exercicie – konané s velikou oblibou právě v době postní.
Jejich vznik je spojován s Ignácem
z Loyoly (1491-1556), zakladatelem
jezuitského řádu. Ignác tuto praxi
cvičení v modlitbě a ve ctnostech ve
skutečnosti spíše metodicky propracoval, neboť existovala již dříve.
Zkušenost Božího promluvení v samotě měli praotci i proroci, podobně
jako např. Jan Křtitel, když se k němu na poušti stalo slovo Boží ohlašující příchod spásy. (srv. L 3,1-6)
Před sv. Ignácem se různým cvičením modlitby oddávali mniši v poustevnách (eremité), společně v lávrách (anachoreté) i v klášterech neboli cenobiích (cenobité). Také velké
řeholní řády středověku zřizovaly
„pouště“ určené k modlitbě a pokání.
Výraz „duchovní cvičení“ se v Evropě rozšířil díky dílům, jako bylo
např. „Následování Krista“ Tomáše
Kempenského (+ 1471) či duchovní
cvičení Garcia de Cisneros (+ 1510).
Mládež CČSH se schází v čase postu
již několik let. Duchovní cvičení,
inspirované autoritami křesťanského
Východu i Západu, k jakým patří

Jan Klimak (+ 649), Ignác z Antiochie (+ 107), starci optinské poustevny nebo zakladatel řádu františkánů František z Assisi (+ 1226), proběhlo již tradičně v penzionu
„Zahrada“ v Brně na Lipové 3. - 5.
března. Tři dny nás svým pečlivě připraveným slovem provázel brněnský
biskup Juraj Dovala.
V exerciciích podle Ignáce je člověk
veden k tomu, aby přijal své osobní
povolání a žil v souladu s ním; nejen,
aby se sám realizoval, ale aby přispíval k dobru bratří a sester. Ačkoliv
má bratr Juraj v oblibě jiné duchovní
autory, přece byl cíl exercicií, které
připravil, stejný, jak dokládá výrok
Serafima Sarovského (+ 1833), jenž
brněnské exercicie provázel: „Získej vnitřní pokoj a tisíce kolem
tebe naleznou spásu.“
Vedeni tímto slovem jsme si mohli
uvědomovat, že je člověk ve vesmíru nepatrný, a přece silou své myšlenky zhmotněné v činu může
významně posunout dění ve společenství i společnosti, do níž patří.
Pokud myšlenky člověka vycházejí
ze srdce naplněného Božím pokojem, nemohou jeho skutky vyprávět
o ničem jiném či menším.
Ačkoliv by se exercicie bez zkušeného exercitátora neobešly, přece
tento člověk plní především úlohu
toho, kdo doprovází účastníky při
jejich setkání s Bohem. Naopak tím
hlavním činitelem při duchovních
cvičeních je Duch Boží. To on vede
člověka, aby lépe poznal plán
nebeského Otce pro svůj život.
Rozhodující dění se odehrává mezi
člověkem a Bohem.
Duchovní cvičení v Brně byla určená především mladým lidem z naší
církve, proto se nepožadovalo jinak

Zastavme se a přemýšlejme o sobě
Březnové setkání táborského vikariátu plzeňské diecéze se konalo letos poprvé v Mirovicích. Bohoslužbu slova
vedl br. jáhen Vojtěch Pekárik, bohoslužbu stolu Páně pak ses. farářka Miluše Štojdlová. Referát na téma
„Katolicita Církve československé husitské“ pronesl br. Richard Ferčík, který zdůraznil silné svědectví brněnského biskupa Juraje Dovaly, které zaznělo v loňském roce na teologické konferenci na Lipové. Z kázání br.
Pekárika uvádíme úvodní myšlenku, která má univerzální charakter pro postní dobu: „Někteří z nás životem
uhánějí v rychlém tempu, jiní jsou za všech okolností ve svém klidu. A někteří žijí budoucností, v očekávání
toho, co teprve přijde, co je čeká. Ale každý z nás může postrádat hlubší pohled do svého nitra, k samotné
podstatě života. Detailnější pohled na to, komu věříme, komu nasloucháme, hlubší zamyšlení nad tím podstatným, o co ve skutečnosti v mém životě jde. Prvním předsevzetím postní doby by mělo být heslo: Zastavme
se! Přestože musíme vykonávat svoji každodenní, mnohdy rutinní práci, zkusme se v tuto chvíli zastavit. Na
chvíli nepřemýšlet o tom, co nás čeka za hodinu, co budeme dělat zítra, co příští týden, ale vnímat Boží slovo.
Pokud to zkusíme teď, bude větší naděje, že na to v nadcházejících dnech postního období navážeme. V příběhu o prvním hříchu v ráji i o pokoušení Ježíše ďáblem na poušti jsou důležité tři osoby: pokoušený člověk,
pokušitel a Bůh. Musíme přemýšlet o všech třech osobách, abychom našli odpověď na otázky, kým jsme, komu
nasloucháme a komu věříme. Jinak bychom zůstali pouze u slupky a nedostali se k samotné podstatě. Nic
Foto a text: M. Felcman
bychom tím nevyřešili, nic by se v našich životech nezměnilo.“

povinné mlčení při jídle nebo po
skončení denního programu. Vznikla tak řada příležitostí k rozhovorům
a sdílení. Zvláštností cvičení byly
ranní rozcvičky v zahradě, která se
začíná probouzet po dlouhé zimě.

Myslím, že mírnější forma cvičení
neumenšila hloubku textů, ani Jurajových výkladů, jimž jsme naslouchali. Boží pokoj v srdci, poklad,
který neničí mol ani rez a nekradou
ho zloději (Mt 6,19-20), byl tím nej-

větším darem, jenž jsme mohli přijmout. Bohu díky za něj a Jurajovi za
to, že přijal roli toho, kdo nám pomáhal zbavovat se břemen pochybností
a hříchu, abychom tento pokoj mohli
nalézt.
Helena Smolová

Dobré zprávy z Nazaretu

Sněženky v rozkvětu
Dne osmého března jsem vyšel na zahradu, abych fotograficky zdokumentoval, co nám ještě předjarní příroda nového přichystala. Všímám si kvetoucích sněženek, doprovází mě zářící slunce a stíny.
Slavím prodlužující se dny, které jsou již významné a přesvědčivé, a jsem okouzlen nádhernou
a půvabnou přírodou, jež se postupně probouzí a vysvobozuje z dlouhého zimního období...
Václav Kovalčík

KuKačKy
Na únorovém plese Domečku
v Trhových Svinech nebo na Plese
při svíčkách v Borovanech jste
mohli vidět předtančení v podání
našeho tanečního a divadelního souboru Kukačky. Dostalo se jim velké pochvaly
od pana starosty Borovan
a já si dovoluji tuto pochvalu sdílet veřejně – Kukačky
si ji právem zaslouží.
Děkuji všem členům souboru – klientům a zaměstnancům Nazaretu
a dobrovolníkům za jejich čas,
nadšení a skvělou reprezentaci
Nazaretu.
LeSy čR pomáHají
Dlouhodobým partnerem Nazaretu jsou Lesy České republiky,

s. p. V roce 2016 tato společnost
podpořila náš projekt „Zlepšení
kvality ovzduší v terapeutických
prostorách střediska“ částkou
10 000 Kč. Pořídili jsme odvlhčovací zařízení do sociálně
terapeutické dílny (za konzultaci a montáž zařízení
děkujeme panu Radku Pfudlovi). Díky odvádění přebytečné vlhkosti a prachu,
které vznikají při práci s hlínou, je
klima v dílně mnohem příjemnější. Zařízení může částečně plnit
i funkci topení – to jsme v průběhu letošní zimy několikrát rádi
využili. 
Lesům ČR děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Dokončení na str. 4
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Sněženka
Josef Václav Sládek
Na lesní mýti u závěje sněžné,
kam ještě buk své holé větve chýlí,
z žlutého mechu rosteš, kvítku bílý,
s korunkou perlí na hlavince něžné.
Tvůj každý lístek ve větru se chvěje,
jenž huče táhne z hlubokosti hvozdů; ty nedbáš ho, – ty nasloucháš jen drozdu,
jak blízko tebe první trylek pěje.
Tak ztracena tu dlíš ve svoje snění
o slunci, pohodě a jaru zlatém,
jež celou zem pokryje květným šatem
- a tebe, zvadlou, skryje pod zelení.
Však máš svůj den! - a zapomínáš sebe;
být jiným poslem jara tobě stačí. Tak čekáš těch, kdo k životu se tlačí,
a hledíc v zem - nad nimi tušíš nebe.

Zákon příčiny a následku
Batolátko se učí chodit: každou chvíli upadne, zapláče, ale neustává v cvičení, stává se stále opatrnější a odvážnější. Získává
zkušenosti, vyhýbá se věcem, o něž se uhodilo, kamnům, o něž se
popálilo. A nakonec umí chodit po dvou. Nebylo tedy účelem přirozeného vývoje působit děcku bolest, ale udělat z něho zkušeného človíčka – naučit ho chodit. Každý z nás byl takto vyučen.
A tak je tomu stále v našem životě, který nás boulemi a pálením
vychovává k moudrosti.
Jsou to neměnitelné, moudré zákony, které se musíme naučit
znát a jimi se řídit, abychom se stali lidmi. Zákon tíže platí stejně pro zralé jablko padající ze stromu, jako pro porouchané letadlo řítící se k zemi. Podobný matematický zákon platí však
i v životě mravním. Víme, že každá příčina má svůj následek, že
každá chyba způsobí nepříjemnost, každá vina bolest. Co kdo
seje, to sklidí. Naše sobectví naplní nakonec duši smutkem, obětavá služba radostí a pocitem bohatství. Víme dobře, že soucit,
láska a milosrdenství tvoří zázraky, je to život sám, a nenávist že
ničí a přináší smrt. Víme, kam vede pravda a kam lež, kam válka,
kam mír – zkrátka kam vede dobro a kam zlo.
Lidé se domnívají, že je Bůh za vinu ztrestá. To je omyl. Bůh nikoho netrestá, Bůh je láska – vždyť slunci svému dává vycházet na
dobré i na zlé, všecky stejně miluje a živí, spravedlivé i nespravedlivé. Každý trestá sám sebe překročením zákona, o němž
dobře věděl… Bolest, která vzniká jeho nedbáním, není tu však
účelem, nýbrž jen školením, abychom se naučili chodit v dobru
k svému vnitřnímu štěstí. Abychom byli zodpovědnější, vystříhali se v budoucnu takových potlučenin a popálenin, to jest, abychom byli dobrými lidmi.
Ferdinand Krch: Duchovní rozjímání Pokoj vám

Z kazatelského plánu

Čtvrtá neděle postní
Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji
milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů.
IZaJÁŠ 66,10-11
první čtení: 1. Samuelova 16,1b.6-7.10-13
Tužby postní:
2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.
3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval,
modleme se k Hospodinu.
modlitba před čtením ze sv. písem:
Bože, Vykupiteli, poslal jsi svého Syna, aby se stal pravým životodárným
chlebem světu. Dávej nám ten chléb stále, ať žije v nás a my v něm! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Efezským 5,8-14
evangelium: Jan 9,1-41
Verš k obětování: Žalm 135,6a
Verš k požehnání: Jan 9,11
modlitba k požehnání:
Bože, Vykupiteli, pomoz nám, ať svaté dary chleba a kalicha přijímáme
s upřímnou zbožností a věřícím srdcem! Prosíme o to ve jménu Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 52, 82, 87, 180, 245, 312, 323

Chemička, má láska
(Václav Žďárský:
Chemička, má láska,
Theo Pardubice, 2013)
Každý, kdo má rád osobitý vypravěčský styl bratra faráře Václava
Žďárského, ocení jeho knihu Chemička, má láska. Autor se v ní noří
do vzpomínek, které jsou sice do
určité míry chronologicky seřazené,
ale až na první a poslední části knihy
na tom příliš nesejde.
V knize rozhodně nenajdete hru na
„velkou literaturu“, a to je asi její
největší předností. Myšlenky jsou
zachyceny tak, jak plynou, a více než
kde jinde můžeme říct, že kniha
hovoří. Vlastně ne kniha, ale autor.
Kdo má tu možnost s Václavem
Žďárským mluvit, zjistí velice rychle, že příběhy z knihy vypráví stejně,
jak jsou napsané, čili bez šroubovaných a uhlazených vět, tak jak je
Václav vnímá a cítí. Z knihy na nás
promluví bezprostřední obyčejnost
života smíšená s poznáním, že
mnohdy jediným způsobem, jak čelit
životním nástrahám, je se jim do očí
vysmát. Když Václav Žďárský popisuje své kolegy z chemičky v Semtíně, neutápí se v nostalgii. Sem tam
sice nostalgie na čtenáře vykoukne,
ale než jí stačí propadnout, než se do
oka dostane slza, už je zas vyhnána
smíchem a tak to jde stále dokola. Je-

li potřeba nějaké vyprávění nebo
kapitolu o některém z kolegů ukončit, udělá to autor bez okolků a kličkování, např. slovy: „Byl, jakej byl.
Já s ním vycházel dobře. Už nežije.“
Bude-li chtít mít čtenář s něčím problém, bude to žánrové zařazení
knihy. Jsou to memoáry (ale ne
jenom), je to humoristická literatura

(ale takto úzce zařadit knihu nelze),
je to literatura náboženská (v osobitém, nedogmatickém stylu) a tak
bychom mohli pokračovat k historii,
filosofii, chemii, psychologii...
„Pan Jandl, strojník, byl už dávno
v důchodu, ale stále denně dojížděl
až z Poličky. Věřící, tichý člověk. Měl
milou, stejně tichou hodnou paní –
jednou ji přivedl na podnikový večírek. Oba usměvaví, laskaví, trošku
plaší lidé… V Poličce jim znárodnili
obchůdek s devocionáliemi – svaté
obrázky, svíčky, sošky, křížky a tak...
Na znamení nového směru, jímž se

ubírá člověk nové doby, přebudovali
poličtí političtí činitelé obchůdek
s devocionáliemi na veřejné záchodky. Symbolika jasná: Směřujeme již
ne k Bohu, ale do hajzlu!
Pan Jandl dojížděl denně přes
Vysočinu a jeho cestovatelské příběhy byly podivuhodné. To třeba
v zimě, v noci, někde za Ždírcem
uvízl motorák v hlubokém sněhu
a všichni cestující, v čele s mašinfírou a průvodčím, prohazujícími
a prošlapávajícími cestu, putovali
pěšky do nejbližší stanice.“
Autor nás provádí panoptikem figur
a figurek, jak je v Semtíně potkával,
seznamuje nás s provozy tak, jak je
sám poznal, a kdybychom se nebáli
frází, mohli bychom říct, že nám
poskytuje sondu do času a místa –
jenže to nemůžeme, protože právě
prázdné a omleté fráze jsou to, co
v knize v žádném případě nelze najít.
Co tedy, stručně řečeno, očekávat?
Nezakrývanou absurditu životních
situací a vlastně života jako takového, objevovanou, objevenou a nezdolnou víru v Boha neomezovaného církevními institucemi, ale hlavně člověka, který život poznal, a přesto
(nebo možná proto) ho má rád.
„Již téměř dvacet let jsem pryč
a stále se mi zdají sny o chemičce,
stále tam něco řeším, něco se přehřívá, někde teče něco, co téct nemá,
něco se zase ucpává, něco pění
a utíká na kanál...“ Vladislav pek

Nad Písmem

Pochybnost za pochybností
Nejde o to, co vidí člověk; člověk se
dívá na to, co má před očima.
Hospodin však hledí na srdce.
1 S 16,7b
Lidská bolest, lidská bída vždycky
vyvolává otázku: proč? Co ten ubohý
udělal? Čím se provinil? Má takový
život vůbec smysl? Setkání s Ježíšem
mění situaci. Na žebrákovi, slepém od
narození, se projeví Boží moc
a sláva. Ježíš přikrývá nevidící oči
vrstvou bláta a pak posílá slepého
umýt se do rybníka Siloe – to přeloženo znamená „Poslaný“. Je tím
naznačeno, že Ježíš je ten poslaný –
Poslaný Hospodinem. Poslaný: aby
se ujímal člověka, aby každá zdánlivá nesmyslnost života dostala smysl.
Proč ani nás nejdříve nenapadne
v případě životních či zdravotních
potíží, co nám tím Bůh říká?
Jistě nás překvapí, že uzdravení slepého nevyvolalo nadšení a jásot, ale
naopak rozpaky a nepřátelské postoje. Jenomže ve skutečnosti se to
právě tak i nám stává, když v naší
blízkosti Bůh zasahuje, uzdravuje,
a my tomu nerozumíme a často to
nevnímáme. Ten uzdravený přeci ani
sám nevěděl, kdo ho uzdravil. Navíc
se to stalo v sobotu, tedy protizákonně. A tak je předveden před farizejskou radu. Proč? Pochybnost za
pochybností a výslech. Podezírání
a nakonec obžaloba. Ježíšovi odpůrci si dávají práci, aby účinek Božího
jednání oslabili. Vyslýchají uzdraveného a dokonce i jeho rodiče. A ti
se tak vylekají, že se ze strachu div
nezřeknou vlastního dítěte.
Lidé si dodnes nevědí rady s Božími
činy či lépe: nevědí si rady s těmi,

kdo prohlédli a hlásí se ke Kristu.
Jen si všimněme, kolik rozpaků
a často zloby se objeví tam, kde se
jedná o Boží věc, kde jedná Bůh.
Chodil za mnou chlapec i s kamarády na duchovní péči. A pak už nechodil, protože se mu otec posmíval
a maminka mu to dokonce zakázala.
Nebo: Pozůstalí nesplní přání rodičů
a nedovolí církevní pohřeb.
Mladší generace nechápe starší a naopak. Namísto radosti a vděčnosti
přichází ze strany nás lidí odpor vůči
Božímu jednání. Tehdy jako dnes.
Po výslechu rodičů následuje znovu
výslech uzdraveného. Vždyť ten, co
ho uzdravil, nedodržuje zákon!
Uzdravený vyčítá farizeům, že už
jim přeci všechno řekl. A nakonec se
jich ptá, jestli snad nechtějí být i oni
učedníky toho, kdo jej uzdravil?
Ovšem, připuštění takové myšlenky
farizeje rozzuří. Vyčtou uzdravenému
muži, že byl slepý pro svou hříšnost,
a s odporem ho vyženou. To je víc,
než kdyby ho jen vyslýchali. Netušili
však, že to bylo k jeho užitku.
Uzdravení tělesné slepoty není
konec Kristova díla. Evangelista Jan
líčí, jak se ten uzdravený postupně
stal věřícím a učedníkem.
• Nejprve přece vůbec nevěděl, kdo
ho uzdravil.
• Potom sděluje, že to byl člověk
jménem Ježíš.

Jan 9,1-41
• A ještě později před farizeji vypovídá, že to byl prorok.
• A ve 33. verši říká: Kdyby nebyl
Ježíš od Boha, nemohl by to učinit!
• Jeho víra roste - nakonec padá před
Kristem na kolena se slovy: Věřím,
PaNe. Prohlédl i duchovně! Očima
víry už rozpoznává v Ježíšovi Božího
Syna.
Farizeové byli zatvrzelí, pyšní.
A co my? Jsme schopní vidět Boha
při díle? Prosme, ať naše víra roste.
Prosme za zdravý vnitřní zrak.
V úvodu jsme četli příběh, kdy
Samuel vybírá pro Izrael krále mezi
syny Jišajovými, protože první izraelský král Saul nebyl dobrý. Pamatujeme si ten příběh ze školy.
Souvislost s tím dnešním evangelijním textem o uzdravení slepého je
v tom, jak Hospodin Samuele vede,
aby nevybíral podle toho, co vidí
oči, co má před očima, protože
Hospodin se dívá srdcem.
Škoda veliká, že děti tyto biblické
příběhy neznají. Že neznají všechny
biblické poučné události, protože
nikde jinde lepší duchovní vybavení pro život nelze najít.
Na závěr jen opakuji: Usilujme
každý sám i společně o zrak a vidění nabyté v rybníce Siloe, v rybníce
Poslání. Poslání, které uzdravuje.
Poslání Boží na nás v Kristu.
Amen.
Věra říhová

Svatý Bože,
není toho málo, čím nás denně uzdravuješ.
Pomoz nám, ať správně rozumíme tomu, co po nás žádáš.
Prosíme, otvírej nám zrak v našich srdcích.
Pomáhej nám, aby naše víra rostla, abychom se uměli
před tebou sklonit a doznat: Věřím, Pane. Amen.
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Osobnost nemalého významu
V letošním roce, kdy vzpomínáme 90. výročí smrti prvního patriarchy CčS K. Farského, bylo by chybou
nevzpomenout i jeho blízkého spolupracovníka, spoluzakladatele a duchovního CčS emila Dlouhéhopokorného. 12. března tomu bylo 150 let od jeho narození.
Narodil se v chudé rodině v Brandýse nad Labem. Jeho otec (alkoholik) stále hledal a ztrácel zaměstnání,
takže oporou nestabilní rodiny byla
matka, kterou Emil velmi miloval.
Jako sedmiletý musel strávit nějakou dobu dokonce mimo rodinu,
než se doma uklidnila situace.
Ačkoli by rád po maturitě dál studoval dějepis a zeměpis, nastoupil
na německou teologickou fakultu
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, na které pro nedostatek německých posluchačů studovalo z asi
160 studentů 130 Čechů. Studium
teologie bylo pro chudého studenta
snazší a hlavně levnější cestou ke
vzdělání. V roce 1890 byl E. D.P. vysvěcen na kněze. Několik let
studoval dále na filozofických
fakultách jak české, tak německé
větve pražské univerzity. I přes úspěchy (za seminární práci u prof. Durdíka obdržel státní cenu) studium
nedokončil. Po vysvěcení přijal
prestižní místo kaplana a katechety
při Vyšehradské kapitule. Již zde se
setkal s tím, co později nazýval
„celibátním morem“. Přestože sám
nedodržoval celibát, nepatřil k těm
kněžím, pro které byl celibát jen
zástěrkou promiskuity. V tomto
směru ho život kněží při Vyšehradské kapitule natolik pohoršoval, že
požádal o přeložení. Sloužil potom
jako kaplan u sv. Jindřicha. Po rozchodu se svou první láskou (o generaci starší ženou), se seznámil
s mladou ženou, s níž měl později
syna a dceru. Tu mu nastala starost,
jak vztah i existenci syna legalizovat a svou rodinu zajistit. Požádal
proto arcibiskupa o uvolnění z kněžské služby, aby se mohl oženit. Po
dlouhém čekání na odpověď jej zdrtilo zamítnutí a exkomunikace.
Církev se zřejmě chtěla zbavit nepohodlného modernistického žurnalisty, jenž vedl kontroverzní časopis
Rozvoj (založený Dostálem-Lutinovem). Rozvoj napadal klerikalis-

mus a kritizoval poměry v církvi...
Po 6letém martyriu s legalizací manželství a po vstupu do Starokatolické církve se za tři roky manželství rozpadlo. E. D.-P. se znovu
oženil, brzy se však znovu rozvedl.
(Nová žena neuměla péct a dostávala se do konfliktu s dětmi).
Ještě jako katolický kněz se výrazně angažoval v křesťansko-sociálním
hnutí, spolupracoval s M. Procházkou (Masarykovým gymnaziálním
profesorem a průkopníkem křesťanského socialismu). Studoval Marxe
a další socialistickou literaturu.
Neúspěšně se pokoušel o spolupráci Křesťansko-sociální strany se
sociální demokracií a vůbec o sjednocení dělnických stran proti liberálním stranám buržoazním. Nakonec byl ze strany vyloučen...
jako redaktor Rozvoje učinil
v r. 1902 významný rozhovor s masarykem. Bohužel věc přerostla
v nepříjemnost. Nutno předeslat, že
modernisté sice byli také pro pokrok
i v náboženství a pro církevní reformy a zveřejňovali nešvary zažité
v církvi, ale v komunikaci s liberálním táborem projevovali se často
jako typičtí podráždění klerikálové
a apologeté katolicismu. Sám
Masaryk jejich reformní snahy
nebral vážně. („O Katolické moderně, tj. o Novém životě […]
nemám jiného úsudku než o klerikalismu vůbec. Pokládám je za
slabé a neupřímné. Nevidím tu
opravdového hnutí církevního…“
(T. G. M., 1900; i přes různé přestřelky a konflikty však Masaryk
modernisty přitahoval a inspiroval)
Rozhovor vzbudil senzaci. Než vyšel
spis „V boji o náboženství“ nebo
Havelkovy „Rozmluvy s T. G. M.“,
panovalo všeobecné mínění, že
Masaryk je ateista. V rozhovoru naopak projevil své hluboké náboženské
cítění, založené katolickou výchovou. Jako protestant překvapil kritikou protestantismu a vyznáním, že

Záchrana drahocenného secesního skvostu
Je jednodušší postavit než vyřídit stavební povolení – to je stará
pravda. Co však je ještě horší, když na místě, kde se rozhoduje, sedí
úředník nevzdělaný a neinformovaný.
V roce 2006 jsem se musel obrátit na ministra kultury Slovenské
republiky, protože úřednice tvrdila, že v domě, který naše církev
zakoupila na Jozefské ulici č. 8 v Bratislavě, je secesní litinová
záchodová mísa a že ji musíme opatrně demontovat a odevzdat
některému muzeu. Věřte, že
jsem nenalezl žádné muzeum,
které by přijalo záchodovou
mísu. A tak jsem se jal sám
osobně mísu demontovat.
Názor nekompetentní úřednice
jsem vyvrátil tím, že vzadu na
toaletní míse byl umístěn štítek Československých státních
drah. Prokazatelně nemohlo
tedy jít o secesní toaletu, protože secese skončila dříve, než
vznikly Československé státní
dráhy. Co na závěr? Pouze krátká modlitbička: „Pane Bože, od
nekompetentních úředníků nás
ochraňuj.“
Jan Hradil

má stále blíže ke katolicismu.
Komentáře a politické vývody
z těchto výroků vyvolaly polemiku.
Tehdy T. G. M. v rozladěné reakci
mimoděk prozradil, že redaktorem
provokativního Rozvoje je právě
Dlouhý-Pokorný, což jmenovaného
u představených poškodilo.
Je pozoruhodné, že i přes tento
vážný konflikt s T. G. M., zůstal E.
D.-P. věrným zastáncem jeho názorů
na úlohu náboženství v moderní
době stejně tak, jako se ztotožnil
s Masarykovým pojetím smyslu českých dějin („otázka česká jest otázkou náboženskou“), které prosazoval
později v CČS. Rovněž jako Masaryk vysoce cenil osobnost Borovského a jeho kritiku austro-katolických církevních poměrů. Otázky
náboženské Dlouhého-Pokorného
pálily z hloubi duše. V průběhu života revidoval svůj vztah k dogmatům,
přičemž většinu z nich musel z racionálních i morálních důvodů opustit.
Nakonec se přidržel praktického
nedogmatického křesťanství, jež shrnul do maximy: „láska k Bohu a jeho obrazu, bližnímu.“ Jednu dobu se

klonil k unitářství. Ještě před válkou
vypracoval projekt založení světové
křesťanské společnosti na unionistickém principu, jenž bez úspěchu
předložil profesorům Drtinovi,
Marešovi, Masarykovi, Pekařovi,
Rádlovi a JUDr. Herbenovi.
Z ředitelství pošt a telegrafů byl E.
D.-P. propuštěn, neboť se jeho
zaměstnavateli zdálo na pováženou
zaměstnávat bývalého kněze.
Několik let byl členem Starokatolické církve, později Jednoty českobratrské. Spolupracoval také s představiteli Volné myšlenky. Náhle se
objevuje v lednu 1920 v šestičlenném výboru pro založení CčS,
kam jej nejspíše přivedl M. Pavlík.
Stál také u vzniku časopisu právo
národa, záhy přejmenovaného na
český zápas, jehož byl prvním
šéfredaktorem. Veškerý svůj
volný čas po zaměstnání na pražském Magistrátu věnoval práci pro
CČS. Každou neděli cestoval po
republice, konal bohoslužby a přednášky, v nichž seznamoval lidi
s důvody založení CČS a vyzýval
ke vstupu. Nejednou se vracel
v pondělí ráno rovnou do práce.
Několikrát jednal za CČS s členy
vlády ČSR i prezidentem. Angažoval
se v období boje za kostely, vyzýval
k záboru kostelů. Přitom zastával
radikální názor: kostely jsou majetkem národním, zděděným po
našich předcích, jež byli před Bílou
horou z 90 % nekatolíci. Neměl
pochopení pro stanovisko státu,
který postupoval striktně podle
zákona. Napadal vstřícnost ČSR
vůči Vatikánu, vynucenou ohledem
na diplomatické vztahy.
Byl to e. Dlouhý-pokorný, kdo
vymohl pro církev chrám sv.
mikuláše nebo kdo sloužil bohoslužbu při kladení základního

kamene budovy ústředí CčS
v praze ve Wuchterlově ulici, kde
se později stal prvním duchovním
správcem. Jako jeden z mála nekolísal v názoru na pravoslaví, nýbrž
od počátku upozorňoval na jeho
neslučitelnost s požadavkem pokrokovosti moderní křesťanské
církve. V prvních směrnicích M.
Pavlíka, tehdy ještě příznivce pokrokového směru, viděl do očí bijící
rozpory. Změny v orientaci CČS na
Srbskou pravoslavnou církev docílil
Dlouhý-Pokorný nejen svou agitací
proti ní, ale i svým podílem na formulaci druhého memoranda Srbské
církvi. Při volbě nového patriarchy po
smrti Farského E. D.-P. hlasoval
pro G. A. Procházku, ačkoli by nejraději v čele CČS viděl A. Spisara.
Přesto u nového vedení upadá
v nemilost; jeho články do ČZ mu
jsou vraceny. Později se v ČZ rozpoutává kampaň proti jeho osobě, takže
se hájí v opozičním časopise Husova
liga. K jeho zastáncům v té době patřil F. Kovář. V roce 1931 vystoupil E.
D.-P. z CČS. V roce 1935 se usmířil
s vedením a byl rehabilitován. V ČZ
vyšly dementi dříve uveřejněných
nepravdivých zpráv. V roce 1933 se
E. D.-P. z lásky potřetí oženil. S přáním církevního pohřbu se v roce
1935 (rok před smrtí) vrací do CČS.
Závěrem cituji z knihy od prof.
P. Marka, z níž jsem čerpal:
„E. Dlouhý-Pokorný volal všechny
pokrokové a charakterní lidi do CČS
v duchu nejlepších dějinných národních tradic. Církev považoval za
nástupnickou organizaci těch, kteří se
před 500 lety nelekali klateb a hájili
pravdu. I dnes je třeba bojovat za
šíření obrodné myšlenky křesťanského demokratismu, za národní a sociální svobody ve svobodné republice.“
(s. 337)
michal Kotrba

Jan Ámos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce
Zastavil sem se nejpilněji při soudu senátorském, kdež sem jména panů soudců tato spatřil: Atheus, Svárurád, Sluchosud, Stranobij,
Osobolib, Zlatomíl, Darober, Nezkus, Malověd,
Nedbal, Kvapil, Ledabyl; všech pak president
a nejvyšší sudí aneb prímas byl pak Takchcimíť.
Z kterýchž jmén hned sem se, jací tu soudcové
bývají, dovtipovati začal: a však příklad se
v mé přítomnosti trefil. Sprostnost obžalována
byla od Soka, že by některé dobré lidi zhaněla,
lichevníkům lakomců, pijanům ožralců spílajecí
a nevím co víc přemluvivši. Svědkové vedeni
byli Kleveta, Lež, Podhled; prokurátorem ku
právu byl Pochleba z jedné strany, z druhé Darmotlach, kteréhož však Sprostnost pravila se nepotřebovati;
a tázána byvši, zná-li se k tomu, co na ní prožalováno, řekla: „Znám, milí páni soudcové,“ a přidala:
„Teď stojím, jinák mluviti nemohu; Pán Bůh mi pomáhej!“
Kresba: Pavel Šenk

Časosběrný deník venkovského faráře - dokončení z č. 12
• Cikánská dvojice, mám tu romskou základnu, vypadá na sedmdesát, má padesát. On chce, aby

„predo mnou - kňazom - u oltára Mária prísahala, že mu nebola neverná s Lájošom.“ Nešli jsme
do kostela. Na zahradě Mária pravila: „Prisahám, že s týmto Lájošom som mu neverná nebola.“
Spokojeni odcházeli oba dva.
• Při odchodu z kostela mi jeden chlápek říká: „Kurva, biskupko, takové kázání jsem dlouho
neslyšel...“ Větší pochvalu než tuto hornickou neznám.
• Po letech domácí péče umírá kamarádce maminka. Oblékáme ji do rakve spolu se starou římsko-katolickou sousedkou. Střeva znovu povolí, a tak ji převlékáme. A přitom se všechny tak
divně usmíváme... Tichá, vpravdě ekumenická modlitba.
• Média jsou mocná čarodějka. Jasně, že mi je u srdce dobře, když mi lidé v metru zamávají, za
slovo i radu poděkují, ba i autogram vezmou... Ale co je to proti tomu, když mi v samošce nad
rohlíkama chlapi řeknou „Janičko“, protože už jsem místní „inventář“. Všichni moc dobře vědí,
že je mám ráda. Žádá se, aby kněz byl dobrý teolog a kazatel. Být knězem ovšem znamená mít
rád své ovečky. A ony to musí vědět! A věřte - Bůh přidá.
Jana Šilerová
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Dobré zprávy z Nazaretu
Dokončení ze str. 1
VeLiKonoční inSpiRaCe
z nazaReTu
V naší keramické chráněné dílně
vznikají milé velikonoční dekorace. Můžete je zakoupit v našem
obchůdku v Borovanech, na portálu Flér (www.fler.cz/dilna-nazaret)
nebo na některém z velikonočních
trhů (kde budeme, se dozvíte na
našich
webových
stránkách
www.nazaret.cz). V nabídce máme
také květináče, truhlíky, vázičky,
misky, hrnky, a také výrobky textilní dílny. Nákupem zboží nám
pomáháte pomáhat. Děkujeme.
marie Verboon Filipová

Sakrální stavby Sedlčanska
Zveme vás na výstavu fotografií
Vladimíra Stibora „Sakrální stavby
Sedlčanska“. Vernisáž se koná ve
sboru CČSH v Praze 8 - Karlíně,
Vítkova ul. 13, 28. března od 17 h.
Úvodní slovo: ThDr. J. Vaníček. on

Zprávy
Vážení čtenáři,
děkujeme vám za proplacení faktury na předplatné Českého zápasu za rok 2017. Vás, kteří jste tak
ještě neučinili, prosíme o vyrovnání částky předplatného do konce
března. Informace ohledně plateb
vám poskytne F. Brynych na tel.
čísle 724 141 646.
red
Zacheus zve
Zveme do jihlavského klubu pro
volný čas Zacheus na setkání při
příležitosti 525. výročí narození
Jana Amose Komenského:
Úterý 28. března od 18 hodin Duchovní cesta a služba biskupa
Komenského
Adresa: Jihlava, Komenského 20.
Kontakt: frantisektichy@email.cz
FT
Bohoslužba ke dni Země
Ekologická sekce ČKA zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni
Země. V úterý 25. dubna od 19 h
v pražském kostele nejsvětějšího
Salvátora (u Karlova mostu).

festivalu volný. Podrobné informace
a program najdete na http://soulfly2017.webnode.cz/.
petr Vaculovič

Kázáním poslouží Renata Wesleyová, farářka CČSH v Praze-Ďáblicích, zpěvem pěvecký sbor Gabriel.
jne
Výzva autorům Blahoslavu
Prosíme autory, kteří hodlají přispět svou tvorbou do připravovaného kalendáře Blahoslav 2018, ať tak
učiní na adresu: E. Kukuczka, Sychrova 104, 562 01 Ústí nad Orlicí či emailem: erwin.kukuczka@tiscali.cz,
a to do 27. května.
-czka
Festival SoulFly 2017
SoulFly 2017 je šestý ročník nízkorozpočtového multižánrového festivalu premiér tvůrců z Hodonína
a širokého okolí (Prahu nevyjímaje),
který se koná každoročně v Husově
sboru CČSH v Hodoníně. Letos tradičně proběhne ve dnech 30. dubna
- 8. května. Festival SoulFly pořádá
rada starších (a mladších) NO CČSH
v Hodoníně. Je především vyvrcholením a pilotní prezentací celoročních aktivit Kreativního centra
Getsemany. Vstup na všechny akce

Křesťanská víra a současný svět
moderované diskusní večery
se zajímavými osobnostmi
• 6. dubna - Rodino, kde jsi
a kam jdeš?!
Po mnoho staletí slovo rodina představovalo společenství i více generací, jehož základem byli manželé
a jejich děti, případně jejich rodiče.
Role každého v rodině byla dána –
výchovné metody se příliš nezpochybňovaly. Dnešní doba toto
uspořádání významně zpochybňuje, jsou velmi akcentována práva
dítěte, začíná být dobře přijatelná
i rodina s rodiči stejného pohlaví,
střídajícími se partnery apod.
• 27. dubna - Stesk, samota
a prázdnota. Co s tím?
Významně se prodlužuje lidský věk
a materiálně se celkově máme, jako
možná nikdy předtím. Obojí přináší
významně více volného času a určitého druhu samoty zejména po
ukončení aktivního zaměstnání a co s tím?
Vždy ve čtvrtek v 18.30 hodin. Sbor
Církve bratrské v Praze 5, Vrázova
4, 150 00 Praha 5.
JK

Uzdravení slepého

bláto
farizeové
hřích
oči
prorok
rodiče

rybník
slepý
sobota
soud
syn
učedníci

učit
uzdravení
víra
výslech
žebrák

(Řešení z čísla 11: Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna.)
Jana Krajčiříková

organizačně - ekonomického odboru
úřadu ústřední rady CČSH
Církev československá husitská vyhlašuje vyhledávací řízení
na obsazení pozice přednosty/přednostky organizačně - ekonomického odboru úřadu ústřední rady.

Kvalifikační předpoklady:
● VŠ vzdělání – ekonomické nebo právnické;
● praxe, organizační schopnosti, manažerské dovednosti;
● členství v CČSH

Nabízíme:
● služební poměr v CČSH;
● možnost i částečného úvazku, minimálně však 0,75;
● předpokládaný nástup od května 2017
Žádost s životopisem zašlete do 31. 3. 2017 na adresu
Církev československá husitská, personální oddělení,
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6; nebo e-mailem na adresu:
personalistika@ccsh.cz

Z ekumeny

Program divadla mana
• 28. 3. – 19.30 h: Už zase miluju!
• 30. 3. – 19.30: „Vršovice jsou
zlatý,“ řek´tatínek
Husův sbor Vršovice, Moskevská
34/967, Praha 10 - Vršovice,
www.vrsovickedivadlo.cz
red

Koncerty u sv. mikuláše

PRo děti a mLÁdeŽ

Vyhledávací řízení na pozici
přednosty/přednostky

• 27. 3. - 20 hodin
BaCH, dVoŘÁK, LiSZt, GeRSHWiN
From baroque to jazz
Prague Brass Ensemble
A. Bárta - varhany
• 28. 3. - 17 hodin
BaCH, HÄNdeL, moZaRt, dVoŘÁK
J. Kalfus - varhany
Y. Škvárová -mezzosoprán
• 29. 3. - 17 hodin
HÄNdeL, BeetHoVeN, moZaRt,
CoReLLi
J. Popelka - varhany
V. Frank - housle
• 30. 3. - 17 hodin
BaCH, HÄNdeL, ViVaLdi,
SaiNt-SaËNS
Saint Nicholas chamber soloists
M. Hanzal - varhany
M. Bauerová - soprán
F. Bílek - trubka
• 31. 3. - 17 hodin
BaCH, SCHUBeRt, dVoŘÁK, VeRdi
J. Kšica - varhany
T. Jindra - bas
• 31. 3. - 20 hodin
ViVaLdi, moZaRt, dVoŘÁK
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat - barokní housle

pRažSKé zVony přiVíTaLy SVaTéHo VáCLaVa
V neděli 5. března se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala ekumenická bohoslužba v rámci závěru XI. ročníku mezinárodního festivalu
proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Spolu s dalšími zástupci ekumeny se
bohoslužby zúčastnil bratr patriarcha dr. Tomáš Butta. Pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP při jejím závěru požehnal zvonu Sv. Václav,
který pak byl slavnostně převezen do staroměstského kostela sv. Havla.
Hlas zvonu má symbolicky připomínat odkaz disidenta, politického vězně
a bývalého prezidenta Václava Havla. Jeho plášť zdobí reliéf patrona
zvonu sv. Václava a přemyslovská orlice. Jedna z bočních stran nese citát
„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ s podpisem Václava Havla
a srdíčkem. Další strana je vyzdobena prezidentskou standartou České
a Slovenské federativní republiky. Týž den v osm hodin večer se na Starém
Městě pražském rozezněly všechny zvony, aby přivítaly nového kolegu.
red

(Inzerce)
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