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Slet představuje náš aktivní způsob života
Rozhovor se starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou
XVI. všesokolský slet je součástí oslav 100. výročí vzniku samostatného
československého státu. Koná se od 1. do 6. července na mnoha místech
Prahy. Hana Moučková přiznává, že v posledních letech se její pracovní
život týká hlavně příprav tohoto „velkého svátku sokolů“. Starostka
České obce sokolské, první žena v čele této organizace, v rozhovoru
mluví nejen o chystaném sletu, ale i o fungování a životě tělocvičných
jednot v současnosti.
Rodilá Pražanka, inženýrka ekonomie, vede Sokol už sedm let. Působí
v něm ale mnohem déle, od roku
1999. Nejdřív měla na starosti
nemovitý majetek a státní investiční
dotace a k tomu byla později ještě
zvolena do předsednictva České
obce sokolské. Její starostkou se
tedy stala v roce 2011 v mimořádných volbách.
Právě teď (1. 7.) začíná všesokolský slet. Jak dlouho jste ho připravovali?
Vždy s určitou nadsázkou říkám, že
jakmile jeden slet skončí, hned začínáme chystat další. Po každém sletu
totiž děláme poměrně podrobnou
analýzu toho, co se zdařilo, i toho,
co se nám nepovedlo a na čem
bychom měli ještě pracovat. Ve sku-

tečnosti ale přípravy trvaly dva až
tři roky. Byly to dva až tři roky
perné práce.
Co je podle vás v současnosti hlavním smyslem všesokolského sletu?
Především je to prezentace naší činnosti široké veřejnosti. Máme
samozřejmě sport pro všechny,
který je na sletu vidět třeba v hromadných tělocvičných skladbách,
ale věnujeme se i výkonnostnímu
sportu. V Národním divadle uvedeme krásnou hru Naši furianti.
Budou ji hrát ochotníci ze Sokola.
Mimochodem, bude to poprvé
v historii, kdy amatéři vystoupí na
prknech Národního divadla, a my si
toho velmi považujeme. Sokol není
jen o sportu, ale i o kultuře a o spolkovém životě. Slet je přehlídkou

různých činností. Je to představení
našeho aktivního způsobu života,
tedy nejen sportu.
Na sletovém programu je také
večer s názvem Sokol Gala (3. 7.
v O₂ aréně). Na co se mohou diváci těšit?
Sokol Gala je takovou přehlídkou
výkonnostního sportu. To znamená,
že se tam bude prezentovat řada
jeho odvětví i osobností. Chceme
ukázat, že nejsme spolkem, který
dělá jenom ty známé rozcvičky.
Výkonnostní sport funguje obvykle
pod svazy a přáli bychom si přiblížit, co děláme v této oblasti.
(Komponovaným pořadem s akrobatickými prvky budou provázet
Dokončení na str. 2

Zajímavosti ze sletového programu
Mše svatá v chrámu sv. Víta na Pražském hradě se koná první sletový den, v neděli 1. 7. od 14 hodin.
Za CČSH se jí zúčastní patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
Stroupežnického Naše furianty zahraje 1. 7. od 19 hodin v rámci Slavnostního zahájení sletových dnů
v historické budově ND Divadlo pod Petřínem při TJ Sokol Kampa a pro tuto výjimečnou reprízu si ke spolupráci přizvalo další sokolské ochotnické soubory.
Pódiová vystoupení představí rozmanitost sportovních činností sokolů. Budou probíhat v Tyršově domě
1. a 2. července a také na Staroměstském a Malostranském náměstí či v OC Eden od 2. do 4. července.
Podrobný program najdete na webu: slet.sokol.eu

Slavnostní bohoslužba ve Škodějově
Dne 6. června jsme si ve Škodějově připomněli 91. výročí úmrtí prvního patriarchy
naší církve Karla Farského. V podkrkonošském Škodějově se Farský 26. července
1880 narodil. V lesní kapli, jejímž autorem
je architekt Jiří Gebert, za silného dutí větru
sloužil bohoslužbu současný patriarcha
CČSH ThDr. Tomáš Butta, biskup královéhradecké diecéze Pavel Pechanec, liberecký vikář Benjamin Mlýnek, vysocký
farář Vladimír Hraba, bakovská farářka Kateřina Havelková, kazatel Ondřej Bezděk
a liberecký jáhen Vítězslav Lorenovicz.
Místo má své nezaměnitelné podhorské až
horské kouzlo, tudíž také bohoslužba měla
svou neopakovatelnou atmosféru. Už jen
například proto, že v tento parný den vál
vítr vskutku mocně a v pravých okamžicích dodával důraz nejen důležitým
momentům kázání Benjamina Mlýnka, ale
též vrcholným okamžikům bohoslužby
samotné. Původní přímluvné modlitby
Karla Farského byly aktualizovány a proneseny tak, že se vztahovaly k problémům
a bolestem našeho současného světa.

Bohoslužeb se účastnili také věřící z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří mají ke
Škodějovu patriotický vztah. Po skončení
bohoslužeb byla ve slavnostním průvodu
přenesena nádherná kytice lučních květů
k pomníku prvního patriarchy CČSH,
u nějž pronesl vzpomínkovou řeč patriarcha Tomáš Butta a hradecký biskup Pavel
Pechanec. Bratr patriarcha taktéž zmínil
ideu vybudovat do roku 2020, tedy do roku
stého výročí vzniku naší církve, naučnou
a meditativní stezku v místě rodiště Karla
Farského.
Nyní je toto místo takřka odříznuto od
civilizace a je mimo značení všech turistických tras. Přitom přímo volá po tom,
aby bylo navštěvováno hojněji. Karel
Farský chodil jako dítě pěšky do školy ze
Škodějova do nedalekých Roprachtic
a potom zas opačným směrem do
Vysokého nad Jizerou. Tyto jeho cesty by
se mohly a měly stát součástí turistického
itineráře i součástí tradic CČSH.
(Fotografie na str. 4 a na webových stránkách církve)
Šárka Bažantová

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
vás zve na

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY

čtvrtek 5. července 2018 od 16 hodin

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze
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Restituce politickým tématem
a využívání finančních náhrad
Od roku 2007 probíhalo intenzívní jednání mezi státem a církvemi, které nakonec dospělo ve složitém procesu k přijetí zákona o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon
428/2012 Sb.), který vešel v platnost 1. 1. 2013, a k podpisu smlouvy dne 22. 2. 2013 mezi státem a jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi, tedy také Církví československou
husitskou. Již v roce 2016 se vyskytovala myšlenka zdanění tzv. církevních restitucí, ale v tehdejší politické konstelaci vlády premiéra Bohuslava Sobotky - ČSSD, ANO s KDU-ČSL, která
byla zásadně proti, nenašla podporu. V nové politické situaci po volbách na podzim 2017 se
znovu otevírá téma zdanění restitucí. V únoru roku 2018 sněmovna podpořila návrh KSČM
navzdory nesouhlasu ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a tento návrh získal podporu i u menšinové
vlády Andreje Babiše (ANO). Pro zdanění byli i někteří politici ČSSD. Zdanění tzv. církevních
restitucí prosazované komunisty, se stalo opět politickým tématem v souvislosti s podporou vlády
premiéra Andreje Babiše. Celé řešení odškodnění některých majetkových křivd z období komunistické totality i řešení budoucího financování církví a náboženských společností bylo předmětem dlouhého a složitého, ale přece jen oboustranného jednání. Církve a náboženské společnosti
byly v tomto jednání pro stát partnerem a stát respektoval jejich významné náboženské, kulturní
a společenské úlohy v minulosti i v přítomnosti. Nyní se opět projevuje snaha zavádět způsoby
dávající určitou částí politické reprezentace najevo negativní vztah vůči církvím.
Pro naši církev má z hlediska zajišťování platů duchovních a pracovníků církve finanční náhrada
podstatnou důležitost. Církev československá husitská v souvislosti s přijatým zákonem č. 428/12
Sb. hledá způsoby, jak zajistit prostředky pro platy duchovních a další výdaje na činnost církve,
v období, kdy se snižuje každoročně státní příspěvek a kdy nebude přicházet vůbec. Od roku 2011
se setkává hospodářská komise, která se věnuje řešení nové hospodářské situace. Prostředky
z finanční náhrady byly rozděleny na jednotlivé diecéze a ústředí, které mají spoluodpovědnost
za jejich užití. Strategií jsou investice do vlastního majetku, který vznikl a byl získán především
z darů věřících. Zejména v období první republiky byly vybudovány pozoruhodné stavby a sborové komplexy. Z finanční náhrady jsou rekonstruovány vlastní prostory far a církevních domů
za účelem vytvoření bytových a dalších využívaných prostor. V ústředí církve v Praze 6 je připravován projekt půdních vestaveb a výtahů. Například sborová budova v Praze - Horních
Počernicích po rekonstrukci slouží jako multifunkční prostor i k sociální práci. Spolu s investicemi do vlastního majetku se Církev československá husitská zaměřuje na nákup nemovitostí, které
budou přispívat k jejímu hospodářskému zabezpečení bez příspěvku státu. Byly nakoupeny i za
pomoci úvěrů například tyto nemovitosti: multifunkční dům v Praze Kolbenově, nájemní dům
v Karlových Varech, v Berouně a Jihlavě, dva domy v Brně, dům v Olomouci, dům v Hronově
a další. Do některých těchto nemovitostí je nezbytné vkládat další finanční prostředky pro jejich
rekonstrukci a údržbu.
Tomáš Butta
patriarcha
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O odvaze k pravdě
(z knihy Čtyřiatřicet zamyšlení,
deset modliteb a jedno interview)
Abba, Otče,
Ty, který nás tak dobře znáš,
také víš,
že člověk potřebuje daleko méně,
než si myslí.
Co však potřebuje nejvíc,
je to, čeho se zároveň nejvíc bojí –
svědomí a pravdu.
Protože pravda
je skutečný stav věcí,
třebas si někdy myslíme,
že si vystačíme i se lží.
Pravda je totiž most zevnitř.
Lze ho přejít nebo nepřejít a ustrnout,
obrazně řečeno - nad propastí.
Pravda je součástí všeho,
co je pro člověka důležité –
cti, čistého svědomí,
odvahy k životu.
I odvahy pohlédnout sami sobě do očí
a také přiznání si své nedostatečnosti,
svých selhání.
Neříkám,
že jsem nikdy nelhal,
že jsem nikdy neselhal, nezapřel…
Ale vím,
že v každé chvíli své existence
je důležité vědět,
co, nebo kde je pravda.
Jinak jsem se – pro tento den, hodinu
nebo provždy – ztratil.
Prosím, ó Pane,
za sebe i za nás všechny –
kéž máme dosti sil a odvahy k pravdě.
Protože pravda
znamená sílu k cestě za Tebou,
znamená sílu k životu.
Stanislav Kubín
„Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás
nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl
pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje
tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro
tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné,
víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.“
modlitba Mistra Jana Husa

Z kazatelského plánu
6. neděle po svatém 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: Pláč 3,24-33
Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):
2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme
se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, vyslyš prosby svého lidu a svou mocnou rukou nás
ochraňuj před každým nebezpečím! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem,
ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 2. Korintským 8,7-15
Evangelium: Marek 5,21-43
Verše k obětování: Žalm 30,3-4
Verše k požehnání: Žalm 34,5.12
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás obdarováváš bohatstvím své milosti. Pozdvihni nás k novému životu a připrav si nás na příchod své slávy!
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 25, 100, 109, 110, 176, 192, 288

Slet představuje náš aktivní způsob života
Vy jste ve funkci starostky ČOS
sedm let. Co pro vás znamená být
první ženou v čele této organizace?
Velmi jsem si považovala toho, že
jsem se po sto padesáti letech existence Sokola stala vůbec první
ženou v této funkci. Současně je to
hodně zavazující. A samozřejmě
vnímám i ten rozměr „žena v mužském světě“. V celém sportovním
prostředí jsme si museli na sebe
navzájem zvyknout, protože toto
prostředí je doménou mužů. Ale
myslím si, že se nám to podařilo.

Dokončení ze str. 1
členové divadla Cirk La Putyka.
Během večera divákům připomenou uplynulých sto let českého
sportu, pozn. red.)
Sokol má v České republice 160
tisíc členů. Vnímáte to jako
úspěch?
Domnívám se, že je to docela slušné číslo. Ale jak říkal Miroslav
Tyrš, nejhorší nectností je spokojenost. Takže musíme hledět, abychom byli lepší a lepší (smích).
Mám ale radost z toho, že mládneme, permanentně nám narůstá členská základna v kategorii dětí a mládeže. To je výborné. Dvě třetiny
členů Sokola už jsou lidé ve věku
do dvaceti šesti let.
Dospělí, tedy lidé v produktivním
věku, jsou v Sokole zastoupeni
méně…
Myslím si, že to souvisí se současným způsobem života. Lidé mají
možná určitou nechuť k tomu být
organizováni a ani třeba nemají čas.
Řada z nich prostě musí ekonomicky zajistit sebe nebo svoji rodinu.
Ale mám radost, když roste počet
mladých členů a mladí lidé potom
přecházejí do kategorie dospělých
a věnují se těm menším. Stávají se
z nich cvičitelé, trenéři.
Nakolik je dnes pro zájemce
finančně dostupné cvičení a aktivity v Sokole?
Myslím, že u nás je toto únosné.
Děláme takové podmínky, aby
celé rodiny mohly být našimi
členy a mohly sportovat a užívat
si činností, které nabízíme.

Základní spolkový příspěvek je
500 a pro děti 300 korun na rok.
Existují potom i oddílové příspěvky a to se liší podle oddílu a druhu
sportu.

Věnujete se vy sama ve volném
čase některým sportovním aktivitám v Sokole?
Dělám vše pro to, aby mohli cvičit
druzí, a tak moc volného času
nemám. Ale pokud mi to vyjde,
věnuji se sportovní střelbě, a když
je času ještě o trochu víc a pěkné
počasí, vytáhnu in-line brusle.
V posledních sedmi letech k tomu
ale dochází méně a méně. Já jsem
například všechny minulé čtyři
víkendy byla na regionálních sletech. Pořád někde cestuji, i v sobotu
a v neděli. Jsem stále v Sokole.
(jz)

XVI. všesokolský slet v televizním vysílání (výběr)
Představení Sokol Gala. Záznam uvede ve středu 4. 7. ČT sport
od 20:15 hodin.
První program hromadných skladeb. Přímý přenos uvidíte na ČT 2
ve čtvrtek 5. 7. od 21 hodin.
Druhý program hromadných skladeb. Přímý přenos vysílá ČT sport
v pátek 6. 7. od 14 hodin.
Slavnostní zakončení sletu přenáší ČT 1 v pátek 6. 7. Na programu
je od 15:45 hodin.

Nad Písmem

Bezmocná nevěra
Dnes jsme četli o Ježíšově působení
v jeho domově, jímž byl Nazaret.
Přichází tam, kde prožil většinu
svého života, kde měl své příbuzné
a známé, a přece je těmto lidem cizí.
Právě zde, v nazaretské synagoze,
prožívá Ježíš nečekané fiasko, když
jediným výsledkem jeho kázání
a učení je, že se stal kamenem
úrazu. Zpočátku jeho učení v synagoze nebylo ničím mimořádným,
ale Ježíš nebyl tím, kdo by jen tlumočil, co slyšel od jiných rabínů.
Byl poslán Bohem k tomu, aby
slovy i činy oznamoval a dosvědčoval Boží vůli. To ovšem dovede přijmout jen ten, kdo je ochoten tuto
vůli respektovat, kdo chce být
Bohem poučen. Nazaretští se nejdřív podivili Ježíšově moudrosti,
ale vzápětí si uvědomili, že Ježíš
pro ně není neznámou postavou. Je
jedním z nich, vždyť znají jeho příbuzné, a tak nejenže od něj nečekají nic mimořádného, ale dělá jim
potíže připustit, že ten, který je jedním z nich, by je mohl v něčem převyšovat.
Všichni známe biblické příběhy,
které svědčí o zachraňující moci
víry. Ježíšovy zázraky vypráví
mimo jiné i o tom, jak těm, kteří

Mk 6,1–6

v něho doufali, bylo pomoženo.
A v dnešním evangeliu naopak
můžeme vidět, co dokáže způsobit
nevěra, že může znemožnit působení Boží moci.
Nazaretští by moudré učení i zázraky nejspíš brali, kdyby ten, kdo to
všechno konal, byl odněkud odjinud, odněkud z neznáma. Ale tytéž
činy od známého člověka - souseda
- jim nic neříkaly. Najednou jakoby
zapomněli, co jako věřící Židé přece
moc dobře věděli - že Bůh může
působit všude, ve všem a v každém.
Toto v jistém smyslu platí i o Mistru
Janu Husovi, jehož památku si
v těchto dnech připomínáme.
Hus byl mnoha současníkům, jakož
i mnoha následujícím generacím
nepohodlný, a přesto se jím oháněli
a ohánějí nejrůznější lidé, politikové
i církve (naši nevyjímaje) a přitom,
jsou-li alespoň trochu upřímní, je
většině spíše nepříjemným společníkem. Pro moderního člověka je
příliš asketicky středověký. Pro bolševiky, kteří si jej přivlastňovali

jako patrona sociálních proměn, byl
příliš náboženský, katolíkům zůstává moc heretický a protestantům
zase moc katolický. Ale jeho život,
jeho postoj, jeho věrnost pravdě
zůstává před námi jako memento,
před kterým se neschováme, stejně
jako Ježíšovi posluchači v Nazaretě.
I oni slyšeli mocné slovo, které
v nich snad vzbudilo úžas, dál se
však nedostali. Naopak pro jejich
nevěru tam Ježíš nemohl učinit
žádný mocný čin! Tento úsek končí
slovy: „A podivil se jejich nevěře“.
Jen dvakrát čteme v evangeliu, že se
Ježíš podivil, že ho ta která událost
„zaskočila“, že byl překvapen, že to
nečekal. Jednou je to právě zde. Je
to údiv, v němž můžeme zaznamenat smutek. Podruhé se naopak
podivil víře římského setníka
(Mt 8,10), který důvěřoval jeho
slovu.
Kéž by naší víře patřil tento radostný Ježíšův údiv, a ne smutný údiv
nad naší slabou vírou.
Daniel Majer

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, ty víš, jak věřím,
pomoz mé nedověře.“
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Malování v Kolíně
Budovu sboru Církve československé husitské na Husově náměstí
v Kolíně projektoval na začátku třicátých let minulého století Kotěrův
žák Vladimír Wallenfels ve funkcionalistickém slohu. Široké chodníky
z tmavěšedých dlaždic před vchodem posloužily den po svatém
Medardovi jako umělecké podklady, které děti z Kolína, okolních vesnic a Prahy pomalovaly svými výtvory barevnými křídami. „Malování
na chodníku“ se konalo už třiadvacátým rokem. Letos bylo ideovým
námětem sté výročí vzniku samostatného československého státu
a mottem 12. verš Žalmu 33 „Blaze národu, jemuž je Hospodin
Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví“.
Sestra farářka Krasava Machová,
která celou akci pečlivě připravila
a organizovala, před stolem Páně
po desáté hodině mladým umělcům
nejprve nastínila některé náměty
pro inspiraci – domov v pojetí
rodinném, ale také v širším smyslu:
naše česká vlast a její krásy.
Vyzvedla význam rodičů i učitelů
ve výchově dětí, osobností, které
nás nejvíc oslovily a oslovují.
Námět domova rozebrali pastorační asistentka z Příbrami sestra Štěpánka Sedlecká ve výkladu o domově v církvi, a manžel Krasavy,
kolínský farář Oldřich Mach:
„Domov je místo, kde je nám dobře,
a to platí stejně o naší republice“,
řekl na úvod. Pokračoval výkladem
o Československé republice od jejího vzniku až po rozdělení státu.
Zdůraznil roli legionářů na Rusi, ve
Francii a v Itálii, jimž vděčíme za
naši svobodu. Děti nabádal k lásce
k českému jazyku a všechny přítomné k vlastenectví a k úctě ke
státní hymně Kde domov můj. Děti
i rodiče pozorně vyslechli také
výklad farářky Miry Poloprutské
z Čelákovic o sedmi státních symbolech České republiky. Ses. Hana
Benešová, farářka v Přerově nad
Labem, hovořila o Národním divadle a Mánesově zakládací listině,
kterou restauroval akademický malíř
Václav Kocourek. Během úvodních
instruktážních výkladů pro děti bylo
několikrát zmíněno jméno prvního
prezidenta ČSR T. G. Masaryka.
Příjemné dopoledne v kostele doplňoval zpěv písní za bravurního
doprovodu varhan Ing. Karla Mlnaříka. Na Slovensku narozený Kolíňák, bratr Milan Staško, hovořil
o československé vzájemnosti. Řekl,
že Čechy a Slováky spojuje víra
v Boha, a s uspokojením zaznamenal,
že nyní, řadu let po rozdělení společného státu, udržují Češi a Slováci

velmi dobré přátelské vztahy.
Po téměř dvouhodinovém programu zakončeném státní hymnou
místostarosta Kolína PhDr. Tomáš
Růžička spěchal za povinnostmi
v rámci hudebního festivalu Kmochův Kolín a děti vyzbrojené křídami se pustily do práce. Výsledkem
bylo mnoho státních vlajek a lvů,
i národní strom – lípa. Na mě nejvíc zapůsobilo kolektivní dílo šestičlenného týmu sourozenců z Prahy
v sestavě Anička, Ema, Anežka,
Fanda, Ondřej a Ludmila. Pod
schody u hlavního vchodu do kostela namalovali československý
tank, loď, raketu, vojáka, vláček
a letadlo. Úroveň provedených děl
byla vysoká, konstatovala sestra
Krasava, která řídila také udělování
cen dvaceti mladým umělcům.
První cena nebyla vyhlášena, v souladu s názorem sestry Krasavy, podle něhož by se soutěživost neměla
přehánět, jelikož někteří mladší
umělci by se mohli cítit jako nedocenění, a vůdčí myšlenkou je křesťanská vzájemnost. Ale nebylo to
tak vždycky. Když „Malování na
chodníku“ péčí Církve československé husitské před třiadvaceti
lety začínalo u Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce, byla vyhlášena místa první, druhé a třetí.
Tehdy se stala nositelkou „zlaté“
medaile devítiletá Ludmila Machová, dcera farářského manželského páru z Kolína, která nakreslila Pána Ježíše a ovečky.
Letos byl mezi vrcholnými uměleckými výkony portrét Tomáše Garrigua Masaryka od školáka Filipa
Mikyšky.
Každý z účastníků Malování získal
hojné odměny. Kromě Pamětního
listu s hlavičkou Církve československé husitské to byla medaile
s československou trikolorou z dílny Domeček v Trhových Svinech,

pohlednice, omalovánky, Horalky
a knihy, které si každý mladý umělec
či umělkyně sami vybírali – šlo
o vysoce kvalitní ilustrovaná díla
Karla Čapka a dalších význam-

ných českých spisovatelů.
Zatímco v Liberecké kotlině a na
jiných místech naší vlasti se den po
svatém Medardovi strhly lijavce
a bouřky, v Kolíně bylo celý den slu-

nečno a horko. Díky ochranné ruce
Boží nyní obdivuhodné dílo účastníků 23. ročníku kolínského Malování
čeká na smytí blahodárným deštěm.
Milan Kocourek, Kolín

Hospodaření církve v nových podmínkách
Již zakladatelé Církve československé (husitské) ve dvacátých a třicátých letech minulého století při
budování nových sborů prozíravě
pamatovali na hospodářské zajištění církve, a proto většina sborů byla
vybavena například nájemními
byty, nebytovými prostory, divadlem apod., které zajišťovaly zdroj
příjmů nejen na provoz církve jako
takové, ale též na realizaci řady
sociálních projektů – domovů pro
seniory, dětských domovů aj.
V této oblasti má tedy církev na co
navázat. Po celou dobu existence se
snaží zodpovědně spravovat svůj
majetek a provoz kromě platů
duchovních vždy hradila ze svých
prostředků. Nyní je postavena před
úkol postupně převzít i zodpovědnost za platy svých zaměstnanců,
protože dochází k postupné odluce
církví od státu a církve budou nadále muset být soběstačné. V CČSH
nebude zajištění platů farářů úkolem
jednotlivých náboženských obcí
(které však zodpovídají za zajištění
svého provozu), ale je řešeno centrálně diecézemi.
Na základě zákona č. 428/2012 Sb.
byla církvi v rámci naturálních restitucí vrácena jen nepatrná část
nemovitého majetku a to navíc většinou v takovém stavu, že spíše než
aby byl zdrojem příjmů, tento maje-

tek vyžaduje značné prostředky na
rekonstrukci. Hlavním těžištěm pro
CČSH je proto finanční náhrada.
Církev se demokraticky rozhodla, že
prostředky z finanční náhrady budou
podle předem schváleného klíče,
jenž zohledňoval řadu kritérií (např.
počet náboženských obcí, počet
věřících v diecézi), rozděleny na
jednotlivé diecéze, které s nimi
hospodaří samostatně.
Vedení církve doporučilo tyto prostředky rozdělit do tří oblastí:
1. Zhodnocení vlastního majetku
s cílem vytvoření nových finančních zdrojů do budoucnosti
2. Vlastní sociální projekty církve
3. Konzervativní správa finančních
prostředků.
Konkrétní strategie zhodnocování
majetku v jednotlivých diecézích se
mohou lišit. Peníze z finanční náhrady by však v žádném případě neměly být jednorázově spotřebovány. Je
třeba je velmi zodpovědně investovat tak, aby církvi zajistily do budoucna dostatečný pravidelný příjem
– primárně na úhradu platů duchovních, v další fázi na rozvoj sociálních
projektů, kde chce církev navázat na
dobrou tradici rozvinuté sociální
práce v období před rokem 1948.
Výnosy by měly postupně pokrývat
stále větší rozdíl mezi potřebou církve a příspěvkem od státu, který se

každoročně snižuje o 5 %.
Investování finančních prostředků
v CČSH se samozřejmě řídí i etickými pravidly, proto ve většině případů
je dávána přednost investicím do
nemovitostí před svěřením prostředků různým fondům, u nichž není jistota, v jaké oblasti obchodují.
Již od roku 2011 pracuje celocírkevní hospodářská komise, jejímiž
členy jsou především odborníci na
ekonomiku ze všech diecézí. Tato
komise je poradním orgánem
ústřední rady. Komise shromažďuje
informace ze všech diecézí a připravuje koncepční návrhy.
Jednotlivé diecéze pak mají své
vlastní hospodářské komise, které
rozhodují o způsobech investování
prostředků z finanční náhrady.
V těchto komisích pracují především laici – ekonomové, stavební
inženýři a právníci.
Tím, že se církev připravuje na
postupnou úplnou soběstačnost, zvyšují se nároky na osobní zodpovědnost všech jejích členů – duchovních
i laiků, a to jak ve věci hospodaření
s majetkem církve, tak i v oblasti
obětavosti – nejen ve smyslu finančním, ale i co se týče osobního nasazení, času, znalostí apod.
Obecně platí, že necírkevní veřejnost má dost často zkreslené
Dokončení na str. 4

Z našich setkání

Kousek Afriky v Karlíně
Dne 29. května proběhla v karlínském sboru CČSH přednáška
cestovatele Pavla Bendy o jeho nedávné cestě do Keni
a Tanzanie. Posluchači se nedali odradit ani extrémním horkem,
které v ten den panovalo – i když vlastně to tu africkou atmosféru zvýrazňovalo. Publikum vidělo fotografie ze Zanzibaru
a dalších arabsko-indických kamenných měst, která proslula
obchodem s kořením a otroky. A poté virtuálně navštívili několik různých safari. V zoo si zvířata prohlédneme lépe, ale
nemá to ten punc dobrodružství. Skutečné safari má úplně jinou
atmosféru, třebaže to není zrovna levná záležitost. A pak jsme
se ještě přesunuli do západní Keni k Viktoriinu jezeru, což je
vlastně takové vnitroafrické moře o průměru asi 300 km.
Hledali (a našli) jsme tam starobylé kamenné město Thimlich
Ohinga, které skoro nikdo nezná. Přednášku uspořádal klub
Dialog na cestě ve spolupráci s Pražským klubem spisovatelů,
Obcí spisovatelů a Městskou částí Praha 8.
Pavel Benda

Ústřední rada Církve československé husitské Vás srdečně zve při příležitosti 603. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa

QDERKRVOXçEXY%HWOpPVNpNDSOLY3UD]H
QDERKRVOXçEXY%HWOpPVNpNDSOLY3UD]H
NWHUiVHNRQiɹHUYHQFHRGKRGLQ
NWHUiVHNRQiɹHUYHQFHRGKRGLQ
Bohoslužbu povede patriarcha Církve československé husitské ThDr.. Tomáš Butta, Th.D.,
s královéhradeck
ckkým biskupem Mgrr. Pavlem Pechancem a farářkou Mgr. Františkou Kláskovou.
Kázání pronesee pražský biskup doc. ThDr. David Tonzarr, Th.D.
omorní
sdružení pro duchovní hudbu Ostrrava
Během liturrgie
gie vvyst
ystoupí K
Komorní
om
a se sbormistrryní Pavlou Dědičovou.
Na va
arhany doprovodí PaedDr. Z
Zdeněk
deněk Ko
Kovalčík.
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Zprávy

Církevní pouť ve Lnářích
Ve Lnářích na Strakonicku žije podle
posledních údajů Českého statistického úřadu 708 obyvatel, což představuje téměř stejný počet lidí, kteří
se v této obci k 1. srpnu 1920 přihlásili k nově založené Církvi československé (husitské). Ve Lnářích
v té době žilo 1055 obyvatel, k naší
církvi se tak zde přihlásily celé dvě
třetiny obce. Zásluhu na tom měl
zejména farář CČS(H) Adolf

Arnošt, který poté co v červnu 1920
„bez groše“ opustil zdi kláštera
bosých augustiniánů, pracoval pro
dílo nové církve v celém širokém
kraji.
Více o jeho osobě i vývoji náboženské obce CČS(H) ve Lnářích se
můžou zájemci dočíst v knize „Lnáře
1318–2018. Kapitoly z historie“, kterou při příležitosti 700. výročí od
první písemné zmínky obec vydala.

Dnes se k CČS(H) ve Lnářích hlásí
početně menší společenství věřících, přesto, nebo možná právě
proto, se plzeňská diecéze společně
s Ústředním archivem a muzeem
CČSH a místními věřícími v čele
s Ing. Josefem Honzem ze Zahorčic
rozhodla uspořádat ve Lnářích církevní pouť.
Již v sobotu 26. května 2018 se
bratr archivář M. Jindra zúčastnil
představení zmíněné publikace
o historii obce
Lnáře, do které
přispěl jednou
z kapitol.
V neděli 27. května oslavy pokračovaly přednáškou a bohoslužbami v zámecké
kapli sv. Josefa.
V přednášce, které naslouchali
i věřící z Mirovic
a Příbrami, se
bratr archivář věnoval církevnímu dění ve Lnářích
od prvních českých bohoslužeb
v červnu 1920, při kterých Adolfu
Arnoštovi asistoval Emil Dlouhý Pokorný. O zdařilých počátcích
Arnošt svému spolubratrovi později referoval: „Dobré símě jsi zde
zasel, vzešlo a roste. Dvě třetiny
mám jich v Československé církvi… Hlásí se pořád noví. Lid přichází z celého okolí. A z ohniska

Lnář počíná to i u sousedů hořet.“
Po asi půlhodinové přednášce bratr
Filip Štojdl odsloužil ve spolupráci
s místním administrujícím duchovním Ivanem Jirovským bohoslužbu. Po ní jsme se společně vydali
na hřbitov, kde se nachází hrob
faráře A. Arnošta a jeho ženy. Je
radostné vědět, že péči o toto
památné místo si vzala za své
Plzeňská diecéze CČS(H) společně
s bratrem Honzem. V čele průvodu
nesly střídavě děti z Příbrami historický prapor. Poutníci od zámku
prošli novodobou poutí se stánky
a kolotoči. Údiv na tvářích některých účastníků pouťových atrakcí
i „světských – světem jdoucích“
byl dostatečně výmluvný. Na některé tradiční formy zbožnosti jsme
už zkrátka trochu pozapomněli. Na
hřbitov, který obklopuje kostel sv.
Mikuláše, jenž se v červnu 1920
stal vůbec prvním bohoslužebným
místem v celém Plzeňském kraji,
kde CČS(H) začala pravidelně
sloužit bohoslužby, jsme vstupovali za zpěvu písně „Každý den Pán
mi sílu dává“. Mám dobré tušení,
že Kristus byl v tento den uprostřed
nás…
Martin Jindra

na Staroměstském náměstí
pondělí 2.7. 2018, 20.00

CAMERATA PRAGENSIS ORCHESTRA
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART
úterý 3.7. 2018, 17.00

Michal Hanzal – varhany
František Bílek – trubka
středa 4.7. 2018, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Hana Jonášová – soprán

Ježíš zbavuje trápení

L. VIERNE, G. F. HÄNDEL, W. A. MOZART, F. SCHUBERT
středa 4.7. 2018, 20.00

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

Hospodaření církve ...
Dokončení ze str. 3
informace o podstatě celého procesu restituce církevního majetku
a postupné hospodářské odluky
státu a církví. Lapidárně řečeno,
lidé vidí jen to, že církve dostávají
miliardy, nevědí však, nebo si neuvědomují, že současně se stát postupně zbavuje svého závazku zajišťovat platy duchovních, což v součtu představuje nemalou částku.
Proto se může stát a v některých
případech i stává, že církve (nebo
jejich složky – náboženské obce či

diecéze), které si podají žádost
o dotaci na opravu či grant na uspořádání akce, nejsou úspěšné, protože panuje přesvědčení, že v současné době mají prostředků dostatek.
Jak již bylo řečeno, finanční náhradu však není možné jednorázově
spotřebovat, ale s její pomocí
vytvářet zdroje do budoucna.
Nicméně nedá se říci, že by tento
postup byl pravidlem a existuje
i celá řada příkladů dobré spolupráce.
Jana Krajčiříková

Kostel sv. Mikuláše

G. F. HÄNDEL, J. S. BACH, G. P. TELEMANN, W. A. MOZART

PRo DěTI A MLáDEž

Liberecký vikář br. Benjamin Mlýnek kázal při slavnostní bohoslužbě
k výročí úmrtí patriarchy K. Farského ve Škodějově (strana 1).

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

Výběrové řízení
Brněnská diecéze Církve československé husitské
se sídlem Joštova 7, Brno vypisuje výběrové řízení na pozici
ŘEDITEL ÚŘADU DIECÉZNÍ RADY
Požadavky:
● pracovní poměr: 0,5 – 1,0 úvazku
● vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo právnického směru
nebo 10 let praxe v manažerské pozici
● odpovídající praxe v oboru
● občanská a mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
Platové podmínky na vyžádání na adrese Brněnské diecéze CČSH,
Joštova 7, 602 00 Brno. Životopis a motivační dopis zasílejte na adresu
Brněnské diecéze CČSH, Joštova 7, 602 00 Brno nebo e-mailem: dieceze@ccshbrno.cz do 20. 8. 2018. tel.: 532 162 111.

pátek 6.7. 2018, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS
pátek 6.7. 2018, 20.00

PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková - housle
Vratislav Vlna – hoboj
W. A. MOZART, J. S. BACH, A. VIVALDI, A. DVOŘÁK
sobota 7.7. 2018, 17.00

ADAMUS TRIO
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Markéta Vokáčová – housle
Martin Levický – piano, varhany
J. S. BACH, W. A. MOZART, B. SMETANA, A. DVOŘÁK
sobota 7.7. 2018, 20.00

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprán
Miroslav Laštovka – trubka
A. VIVALDI, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. GERSHWIN
neděle 8.7. 2018, 17.00

Zuzana Němečková – varhany
Zuzana Kopřivová – soprán
G.CACCINI, J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART
neděle 8.7. 2016, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

(Řešení z minulého čísla: Stále důvěřujme.)

Jana Krajčiříková

Změna programu vyhrazena.
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