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Síla svatých míst
Od roku 2015 se v Plzeňské diecézi CČSH konají Poutě milosrdenství v rámci Sedmiletí duchovní obnovy.
Letošní pouť se od předchozích svým charakterem lišila, neboť poutníci se vydali na dalekou cestu až do
Svaté země. Poutní zájezd organizačně zajišťovala cestovní kancelář Awer Tour, s jejímiž službami jsme byli
velice spokojeni. Velké poděkování náleží průvodci, slovenskému řeckokatolickému knězi Miroslavu
Labačovi, familiárně zvanému “Miro”. Jeho výklady, prodchnuté solidními znalostmi biblických textů
a historických reálií, ale i zemitým humorem, nám umocňovaly prožitky z návštěv svatých míst.
Na letišti v Tel Avivu jsme přistáli
v sobotu 15. září a ihned zamířili na
sever do Galileje. Cestou jsme se
zastavili v Haifě a prohlédli si tamní
krásné Perské zahrady. Dále jsme
navštívili horu Karmel, horu Tábor
s bazilikou Proměnění Páně, Kánu
Galilejskou (tam jsme v jedné z kaplí
slavili bohoslužbu) a Nazaret s nádhernou bazilikou Zvěstování Panny

Marie. V Nazaretu jsme přespali
a v neděli vyrazili na Horu Blahoslavenství. V tamních zahradách
jsme měli bohoslužbu. Poté jsme se
vydali do Kafarnaum a Magdaly, kde
nás uchvátil nedávno otevřený kostel
Duc in altum (Zajeď na hlubinu)
s oltářem ve tvaru lodi. Ve městě
Tabgha jsme si prohlédli místo zázračného rybolovu (v kostele Mensa

Christi) a většina z nás využila možnosti plavby lodí po Genezaretském
jezeře. Pak nás čekala dlouhá cesta
údolím řeky Jordánu do Betléma,
kde jsme nocovali po zbytek pouti
v křesťanském hotelu.
V pondělí jsme navštívili Jeruzalém,
svaté město tří náboženství. Naše
cesta vedla z Olivové hory přes
Dokončení na str. 2

Přijďte podpořit čínské křesťany
V neděli 14. října se od 17 h v Praze na Václavském
náměstí koná Veřejné setkání na podporu čínských
křesťanů, kteří kvůli pronásledování žádají u nás už
druhým rokem o azyl. Pod širým nebem v centru hlavního města zazní mimo jiné modlitba i čtení z Bible
a přítomní budou mít příležitost symbolicky vyjádřit
podporu zapálením své svíčky. Podle pořadatelů tak
můžeme dát najevo, že nám situace čínských bratří
a sester není lhostejná a jsme jako křesťané v ČR
ochotni jim pomoci. „Známe příběhy konkrétních
žadatelů a jsme přesvědčeni o tom, že v jejich zemi jim
hrozí reálné nebezpečí a že v případě jejich návratu
budou stíháni už za samotný fakt, že podali žádost
o azyl,“ uvádí Jan Jackanič z pracovní skupiny ERC
pro čínské křesťany v pozvánce na tuto akci. Setkání
na Václavském náměstí pořádá Ekumenická rada

Zahájení na HTF UK
V tradičním čase kolem svátku sv. Václava se v aule
Husitské teologické fakulty UK konalo slavnostní zahájení nového akademického roku. Již počtvrté pozdravila
ve své funkci děkanky fakulty početnou akademickou
obec doc. Kamila Veverková, která mj. zhodnotila
dopad loňské změny legislativy na univerzitní školství:
národní akreditační úřad nyní udílí akreditaci vysokým
školám včetně UK, která pak prostřednictvím svých orgánů udílí sama akreditaci jednotlivým studijním programům. V případě naší fakulty to znamenalo roční velmi
náročnou práci pro akceptaci všech 13 programů, což se
podařilo – většinou na 10 let! Při této příležitosti se
K. Veverková zamyslela nad vztahem teologie a univerzity; konkrétně nad tím, do jaké míry je stále – při současné byrokratizaci a elektronizaci univerzitního života
a tendenci technokratického zužování vědy – aktuální
a nosný humboldtovský model 19. a 20. století, kde měla
teologie své pevné místo. Vyjádřila přesvědčení nutnosti
„hledat v nových podmínkách novou cestu, která bude ctít
to, co bylo dosud dosaženo, ale současně bude reflektovat
nynější stav poznání i metodologické postupy jednotlivých vědních disciplín… Univerzita je veliký dar v cestě
za poznáním a jedině kultivované pěstování může vést
k rozvoji vědy obecně a k rozvoji společnosti, která bude
lidská a svobodná…“ Tyto otázky reflektoval v krátkém

církví a Česká biskupská konference. Během akce
promluví emeritní předseda ERC D. Fajfr a biskup
V. Malý. Za CČSH se shromáždění zúčastní patriarcha T. Butta. Další informace najdete na webových
stránkách: www.azylprocinskekrestany.cz nebo
www.ekumenickarada.cz.
Jak jsme už uvedli v týdeníku ČZ, podporu čínským
křesťanům vyjádřila i Ústřední rada CČSH ve svém
březnovém prohlášení. Jeho text jsme publikovali
v č. 12/2018.
red
(S využitím článku J. Jackaniče na webových stránkách ERC.)
Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů,
neděle 14. října 17 – 18 h, horní část Václavského
náměstí v Praze

příspěvku i prof. Zdeněk Kučera, emeritní děkan, jenž na
fakultě prožil i problematické období minulého režimu
a srovnal je se současností, kdy je přes odlišnost právního
a politického uspořádání teologie opět odsunována ze
svazku věd. „Máme skutečně svobodu, ale otázka je,
zdali té svobody s plnou vnitřní vírou a křesťanskou suverenitou využíváme.“ Řešení, jak připomíná prof. Kučera,
odkrývá německý model, kde je po četných diskuzích
zřejmé, že plnohodnotnou univerzitu tvoří „medicina
i teologie“. „…jsme duše a tělo. Jsou to dvě fakulty, kde
se má a musí zcela otevřeně hovořit o všech otázkách,
které nás potkávají, těch nejintimnějších, ale také těch
nejobecnějších, otázkách etiky, ale i dejme tomu ekonomických…“ „Naší povinností je v této debatě ukázat, že
teologie nezachycuje jen zážitky člověka – to je záležitostí religionistiky, ale teologie odkrývá Boží stopy v tomto
světě, v dějinách, v nás. Teologie je obor, který se dotýká
nejhlubší skutečnosti. Otvírá souvislosti a vztahy, které
vedou k tomu, že život se žije, že kultura znamená vzdělávání a že svět postupuje k eschatologickému cíli.“
Jménem naší církve pozdravil přítomné patriarcha Tomáš
Butta; pro inspiraci a chuť ke studiu vybral verše z knihy
Přísloví a myšlenky T. G. Masaryka pak z jeho přednášek: „tři znaky charakterizující odbornou práci: přesnost,
pozornost a drobná vytrvalá práce“. Ať se toto vše daří
a také co nejméně překážek v krásné cestě za poznáním přeje celé akademické obci
redakce

Modlitba za domov
Letošní ročník kulturně - duchovního festivalu pro celou rodinu se bude konat v neděli 28. října od 15 hodin
ve Farním sboru ČCE v Praze na Vinohradech (Korunní 60, Praha 2). Nese téma “Odkud přicházíš a kam
jdeš?”. Podtitulem je Kristův výrok: “Já jsem ta cesta, pravda i život.” Mezi hudebními hosty bude
P. Šporcl. Modlitbu za domov odvysílá v přímém přenosu Česká televize. ERC vyzývá místní sbory a farnosti k připojení se k modlitbám za náš domov v rámci bohoslužeb v neděli 28. října.

NO Semily a příběh jejího sboru
Nedávno jsme oslavili kulaté výročí otevření semilského sboru. Právě
náboženská obec v Semilech v někdejší části Podmoklice byla založena již v r. 1920, avšak k jejímu schválení státem došlo až o deset let
později a od té doby se také konkrétněji zabývala přípravou stavby
sborové budovy.
Při architektonické soutěži byl
vybrán návrh architekta a stavitele
Vladimíra Krýše z místního regionu.
Slavnost položení základního kamene se konala 8. 5. 1938 za účasti biskupa Stanislava Korduleho. Stavba
byla hotova za 4 a půl měsíce díky
dobré součinnosti všech místních
stavebních firem a také snaze předejít dopadu neúspěchu stavby v očekávané těžké době. K slavnostnímu
otevření sboru pojmenovaného po
prvním patriarchovi Církve československé došlo 18. 9. 1938.
Tehdejší zápal pro obhajobu nové
církve zastřešené sborovou stavbou,
v níž lze rozvíjet a upevňovat víru
předků s překonáváním všech potíží,
se neztratil ani v současné době
a vnitřní síla pro další rozvoj přetrvává. Důkazem je důkladná příprava
oslavy 80. výročí, která započala
bohoslužbou dne 23. 9. 2018. Při ní

byla patrná upřímná radost přítomných, kteří zcela zaplnili sbor. Účastníky potěšila přítomnost vedení města chápaná jako úcta k naší církvi
s oceněním péče náboženské obce
o duchovní život semilských občanů. O spolupráci ses. farářky s městem svědčí také vystoupení místního
pěveckého souboru Jizerka.
Při bohoslužbě br. patriarcha navázal
na první čtení ze Žalmu 48 a v kázání ho rozvinul jako podobenství
o nezbytném propojení chrámu Páně
s okolím a krajem, které umožňuje
ztišení se, zamyšlení v chrámu
a také rozvíjení společenského, kulturního a duchovního života.
Tak jsme si znovu ověřili sílu této
pospolitosti s Boží pomocí. Sestra
farářka i její předchůdci připravili
pevný základ na této Boží vinici, z jejíhož pěstování vzejdou zřejmě zase
úspěšné plody.
Čestmír Holeček
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Síla svatých míst
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Getsemanskou zahradu do Starého
města ke Zdi nářků, u které jsme se
pomodlili spolu s ortodoxními Židy.
Na hoře Sión se nám otevřelo opatství Dormitio (Zesnutí Panny Marie)
a kostel s Večeřadlem, na němž Ježíš
slavil Poslední večeři s apoštoly.
V úterý jsme brzy ráno vyrazili
k řece Jordánu na nedávno zpřístupněné místo Ježíšova křtu. Tam se
konala obnova křestních slibů a také
svátost křtu sestry Kristýny Anny
trojím ponořením do vod Jordánu.
Křest vykonal bratr biskup Filip
Štojdl, za kmotra šel plzeňský farář
Jiří Chytil. Jeden z duchovně nejsilnějších zážitků celé pouti. Další
zastávka - Jericho - nejstarší město
světa. Odtud jsme se dostali lanovkou na Horu pokušení. Tady si
“ďábel troufl na samotného Pána
Ježíše”, jak neopomněl zdůraznit
náš průvodce Miro. Na skalní úbočí
je tam doslova přilepený pravoslavný klášter, odkud se nám naskytl
nádherný výhled. Den se uzavřel
setkáním s beduíny a bohoslužbou
ve vyprahlé, ale krásné Judské poušti, kterou vedla tachovská farářka

Zuzana Kalenská spolu se sokolovským farářem Lukášem Bujnou.
Středa patřila prohlídce Betléma.
Den jsme začali bohoslužbou v kostele syrské jakobitské církve, která
jako liturgického jazyka užívá aramejštinu, rodnou řeč Ježíše Krista.
Při bohoslužbě v syrském kostele
z rukou bratra biskupa Filipa přijal
svátost kněžského svěcení bratr
Vojtěch Pekárik, působící v Husinci
a Prachaticích. Bratru Vojtěchovi
požehnal i místní syrský kněz otec
Butros (Petr), který projevil vůči
jemu neznámým husitům velikou
vstřícnost - zapůjčil nám nejen kostel, ale i kalich ke slavení večeře
Páně. Při bohoslužbě se konala sbírka ve prospěch křesťanské komunity v Betlémě, která na palestinských
územích nemá snadný život. Naše
další kroky vedly do baziliky
Narození Páně, starobylého chrámu, jenž nechala vybudovat císařovna Helena ve 4. století. Také jsme
navštívili kostel na Poli pastýřů, tady
andělé volali: „Sláva na výsostech
Bohu!”
Ve čtvrtek jsme se opět vypravili do
Jeruzaléma. Bylo právě po největším
židovském svátku Jom kippur (Dni

Z kazatelského plánu
21. neděle po svatém Duchu
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine Panovníku, vyslyš můj hlas!
(Žalm 130,1-2a)
První čtení: Ámos 5,6-7.10-15
Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):
2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, vlož do našich srdcí dar víry, abychom opustili vše,
co zůstalo za námi, a hledali to, co leží před námi. Veď nás i nadále po
cestě tvých přikázání! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme
slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Židům 4,12-16
Evangelium: Marek 10,17-31
Verše k obětování: Žalm 133,1-2
Verše k požehnání: Matouš 5,3
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, skrze svátosti křtu a večeře Páně si nás povoláváš
ke sjednocení s tebou. Když jsi nám dal okusit z darů chleba a kalicha,
dej, ať zůstáváme zakotveni ve tvé nové smlouvě! Prosíme o to ve jménu
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 84, 87, 100, 140, 172, 182, 290, 308, 313

smíření). Prošli jsme si Ježíšovu křížovou cestu (Via dolorosa) s křižáckým kostelem Flagelatio (Bičování).
A pak přišlo to hlavní - chrám
Božího hrobu. Vlastně to není jeden
chrám, ale doslova bludiště kaplí
a svatyň, které patří několika církvím. Pod centrální kupolí se nachází
kaple s jeskyní, kde byl ve skále
vytesán hrob. Duchovně velmi silné
místo. Poutník tu zakusí, že právě
zde Pán Ježíš trpěl a zemřel za spásu
lidí. Od chrámu Božího hrobu jsme
se vypravili ke Knessetu, izraelskému parlamentu, před nímž je umístěn veliký sedmiramenný svícen
(menora). Působivým zážitkem byla
návštěva památníku holokaustu Jad
Vašem, zejména pak místa, kde se
připomíná památka 1,5 milionu
židovských dětí zavražděných nacisty. Poslední den pouti jsme zakončili
návštěvou rodiště Jana Křitele v Ajn
Karem, kde jsme slavili naši poslední bohoslužbu ve Svaté zemi. Bratr
biskup Filip v kázání připomněl, že
celý náš život je velikou poutí, po
které kráčíme společně jako rodina
Božích dětí.

Jaký má smysl putovat na svatá
místa? Za sebe mohu říci, že jsem
vůbec neřešil, zdali se ta či ona
významná událost dějin spásy spjatá
s Ježíšovým pozemským příběhem
stala “tady” nebo “tam”. Básník
Vratislav Brabenec napsal, že “všude
je střed světa”. Právě tuto skutečnost
nám svatá místa připomínají a zvou
nás, aby v našich domovech a farnostech, v našich vztazích i práci byl
naším středem Kristus pro nás
narozený, ukřižovaný i zmrtvýchvstalý. Síla svatých míst podle

mého názoru spočívá v jedinečné
příležitosti zpřítomnit si Ježíšovo
narození, život, dílo, oběť a vzkříšení a vztáhnout si toto vše ke
svému životu. Přijmout, že i já
jsem součástí tohoto úžasného příběhu a že se osobně dotýká nejen
mé duše, ale i duší mnoha tisíců
poutníků, kteří na svatých místech
hledali Ježíšovu blízkost spolu se
mnou i přede mnou. Bohu díky za
to, že nás na pouti do Svaté země
provázel svou milostí!
Lukáš Bujna

Nad Písmem
Co mám dělat, abych získal život věčný?
Dnešní zamyšlení nad Písmem
spolu s bohatým mladíkem klade
zásadní otázku: Co mám dělat, abych
získal život věčný? Po čem jistě toužíme a směřujeme k tomu, je Boží
blízkost v našem životě. A toužíme
i po tom, abychom v této blízkosti
mohli žít neustále, i poté kdy se
ukončí pouť v tomto našem časném
životě. Orientace není vždy jednoduchá. Denně na nás útočí minimálně
řada kompromisů, když už se přímo
nemusíme rozhodovat mezi dobrem
a zlem. Desatero Božích přikázání se
tak stává aspoň základním záchytným a orientačním bodem. Víme
však, že i zde Ježíš nasadil „vysokou
laťku“. Neboť např. „zabít“ už lze
pouhou špatnou myšlenkou či pomluvou. Není zde tedy prostor pro
kompromisy. Dobře si vzpomínám
na dobu před téměř 30 lety, když
jsem se jako dospívající v době doznívajícího komunismu poprvé setkala s Biblí, věřícími a nastoupila
svou cestu za hledáním Boha a
místa v životě. Tu touhu všechno
dělat „absolutně správně“. Změnila
jsem profesi knihovnice za charitativní práci pečovatelky, vzorně jsem
navštěvovala všechna shromáždění
a bohoslužby, rozešla jsem se s nevěřícím partnerem. Odpustila rodičům,
kteří mě celé dětství týrali. Aktivně se
zapojila do sborového života.
Jenže se mi z toho všeho časem
vytratila radost a byla jsem dost kritická ke svému okolí. Pro dodržování pravidel jsem zapomněla žít.
Bylo to tak opravdu správně? Bylo
to to, co Bůh po mně chtěl? Je
možné si Boží lásku, spásu a věčnost zasloužit „vzorným chováním“?
A zde je ta odpověď, kterou Ježíš
dává i nám. Ano, pravidla dobrého
a morálního života známe a mnozí
z nás se jimi řídí, ale to není to, čím
můžeme získat život věčný a také
stálou Boží blízkost v našem životě.
Bůh především hledí na naše srdce.

Tak jak hleděl do srdce onoho mladíka, který byl jistě dobrým a slušným člověkem a dělal vše, co bylo
v jeho silách a co se považovalo za
správné. Jeho vnější zbožnost byla
naprosto v pořádku. V srdci mladíka
byla svázanost s jeho majetkem,
možná rodinnou tradicí, láska k penězům a hrdost na vlastní úspěch.
A to mu bránilo opravdově a beze
zbytku Ježíše následovat. Kristus
klade stejnou otázku i nám. Je ve
tvém životě všechno v pořádku?
Nenastavil sis svoje měřítka? Neomezil se tvůj život jen na dodržování
pravidel? KDE JE TVOJE SRDCE?
Není nic, co bys měl na prvním
místě, nic, co by ti bránilo v plném
a opravdovém následování Ježíše?
Teď nastává chvíle hlubokého
zamyšlení nad sebou samým.
Zkusme být otevření. Nehrajme ani
sami před sebou žádné hry. Před
Bohem přeci není nic možné ukrýt,
nesnažme se o to a neukrývejme
věci ani před námi samotnými.
Často ani nemusí jít o věci zásadního charakteru. Onen mladík zřejmě
nebyl žádný lakomec, zloděj či
vydřiduch jako např. Zacheus.
Zřejmě byl i dobročinný a štědrý
v darech chrámu. Přesto v majetku
bylo jeho slabé místo. Slabá místa
máme každý z nás. Bůh nás proto
nemiluje o nic méně. Boží láskou si
můžeme být jistí za všech okolností
našeho života. Ale tak jako milující
rodič klade na své dítě nároky
a vychovává ho, protože chce, aby
z něho vyrostl hodnotný člověk, tak
i Bůh touží po tom, abychom náš
časný život nepromarnili. Očekává
od nás jen to nejlepší. Jsme jeho
nástrojem na této Zemi. Náš život

Mk 10,17-31

ovlivňuje životy lidí kolem nás.
Naše srdce, naše rozhodování
a konání musí být pevně svázáno
s Bohem, jen tak jsme úloze člověka schopni dostát. V listu Židům
4,12–16 jsme četli: „Boží slovo je
ostřejší než meč a proniká na rozhraní duše a ducha a rozsuzuje
touhy i myšlenky srdce.“ Operace
bolí, je to zásah do našeho já, často
se nám nelíbí, boří naše hradby, naši
představu o nás samých. Nebývá
jednoduché podívat se pravdě do
očí. Rádi se srovnáváme s těmi
kolem nás. Ale my budeme souzeni
za náš život, nikoliv za život našeho
souseda či partnera.
Nevíme, co mladík přesně očekával,
když přišel za Ježíšem. Snad radu
od moudrého učitele. Možná očekával, že ho pochválí, jak si dobře
vede a případně mu přidá nějaké
další pravidlo, tak jak to dělali farizeové. Nějaký jízdní řád pro život.
On však po něm chce změnu myšlení a jeho způsobu života.
Bylo by chybou si myslet, že totéž
chce od každého z nás. Abychom
všichni byli např. jako sv. František
z Assisi, který skutečně opustil všechen majetek svého bohatého otce
a žil v naprosté chudobě. Bůh má
pro každého jeho cestu. Jen chce,
abychom odložili vše, co nás svazuje, co nás manipuluje a co nám bere
čas. Vše, s čím je svázáno naše
srdce. Ne z povinnosti, ne ze strachu, ne abychom si zasloužili věčnost. Vyzývá nás ke změně priorit,
myšlení a z toho i vyplývajícího jednání. S láskou a radostí, abychom
i lásku a radost mohli rozdávat.
Amen.
L. Jarošová

Otče náš nebeský, prosíme tě, otvírej naše srdce a dej nám nahlédnout, na čem opravdu v životě lpíme. Pokud je v našem životě něco
v nepořádku, pokud nám cokoliv brání tě opravdově následovat, ukaž
nám to a dej nám sílu to změnit. Amen.
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Sto let našeho novodobého státu
ČáST I. KOŘENY
K významnému výročí naší republiky zařazujeme do říjnových vydání Českého zápasu rozhovor s prof.
Zdeňkem Kučerou, emeritním děkanem Husitské teologické fakulty UK. Nyní vám nabízíme první část.
Poslední, třetí díl rozhovoru vyjde v magazínovém čísle ČZ v neděli 28. října. S prof. Zdeňkem Kučerou
hovořil Martin Soldát.
Dětství. Co pro vás znamená a co
znamená dětství v kontextu světové
krize, která zde vládla, když jste se
narodil?
Moje dětství bylo typické pro rodiny
zakladatelů našeho státu v r. 1918.
Tatínek pocházel z Kouřimi. Sedmnáct let strávil v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii; vrátil se do vlasti
jako francouzský legionář a dobýval
Slovensko. Maminka byla učitelka
z Konárovic, obce u Kolína proslulé
Kmochovou dechovou hudbou. Za
Rakouska-Uherska byla jako učitelka zaměstnána v různých vesnicích
kolem svého rodiště, aby mohla podporovat svou rodinu. Rodiče se seznámili na sokolském plese
v Kouřimi - Sokol byl středem českého společenského života. Tatínek se
chtěl vrátit do Švýcar, měl tam dobré
postavení finanční, ale nakonec zde
zůstal. Byl přidělen na zemské ředitelství pošt do Bratislavy. Když se
s maminkou vzali, maminka se stala
učitelkou ve Svätém Júru, kde mohla
prožít typické československé učitelování.

Znamená to, že učila slovensky, byť
pocházela z Čech?
Ano, naučila se slovensky. K učitelování patřilo také překonávání negramotnosti - několikrát v týdnu navečer byla třída plná dospělých, kteří
neuměli číst a psát. Na prstech si nicméně dokázali vypočítat poměrně
složité úkony týkající se výdělku.
… BrATISLAVA A DěTSTVí …
Když jste zmínil Bratislavu, jaké to
bylo město? Bylo to tehdy druhé
největší město v Československu.
Bratislava v době, když jsem se
narodil, měla kolem 100 tisíc obyvatel. Bylo to město útulné. Zůstaly
tam památky z doby, kdy byla uherským korunovačním městem, nádherný dóm a paláce. Bratislavský
hrad byl tehdy v troskách, jako žáci
jsme je rádi prolézali. Na Dunaji byl
velice živý přístav, zejména pokud
jde o nákladní dopravu. V Bratislavě
se mluvilo maďarsky, vídeňským
dialektem, česky, slovensky a jidiš.
Dnes je situace naprosto jiná.

Ve své podstatě to byla politická,
hospodářská, měnová unie. Vídeň
sice byla rakouským hlavním městem, ale lidé mohli naprosto volně
elektrikou cestovat.
Ve Vídni bylo asi 100 tisíc Čechů.
Byly tam české školy, české spolky.
Dnes to již není.
Mě překvapilo, že češtinu jmenujete
před slovenštinou. Znamená to, že
ve slovenské metropoli bylo mnoho
Čechů?
Ano, především v oblasti státní správy, třeba četnictva, ti byli státní. Policie byla městská, municipální.
Státní úřady zastávali často Češi,
kteří sloužili v první světové válce.
Byli to zkušení a neohrožení lidé. Finanční ozbrojenou stráž tvořili Češi,
důstojnický sbor byl tvořen mladými
lidmi. Zemští velitelé a generálové
byli převážně ruští legionáři, kteří
získali dodatečně štábní vzdělání.
Slováci zřejmě nebyli v té době
dostatečně kompetentní, aby byli
součástí státní správy. To byl jeden

Prsť ze zborovského bojiště po 77 letech uložena
do obnoveného oltáře kaple Panny Marie na Staroměstské radnici
Po skončení první světové války
a vzniku samostatné Československé republiky se jako výraz vděku
a úcty k obětem - bojovníkům, kteří
položili své životy na všech bojištích světa, po roce 1920 ve městech
i menších obcích po celé republice
zřizovaly na důstojných a historicky
památných místech „hroby neznámého vojína“.
V roce 1922 se na zborovské bojiště vydala vojenská komise ministerstva národní obrany, která z hromadného hrobu exhumovala tělo
jednoho padlého. Do Prahy byla
převezena ve zvláštním vagonu
s čestnou stráží. Rakev byla vystavena jeden den v Pantheonu Národního muzea. Dne 1. 7. 1922 byla rakev převezena na dělostřelecké lafetě a v 15 hodin uložena do radniční
kaple na Staroměstské radnici. Za
Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1941 zde čeští vlastenci pietně pokládali květiny, což
nacisty provokovalo. Vzpomínky na
vojenskou tradici českého národa by
narušovaly tehdejší spojenectví s Ně-

meckem. Dne 20. 11. 1941 státní tajemník Karl Hermann Frank dal
gestapu příkaz, aby v noci byla rakev převezena a uložena ve sklepení
Petschkova paláce. V revolučních
dnech roku 1945 při likvidaci služebny gestapa byly ostatky neznámého vojína odvezeny a zpopelněny
v Terezíně. Po válce hrob neznámého vojína nemohl být obnoven
z důvodu sovětské strany, která na
legionáře pohlížela nepřátelsky.
U příležitosti pietního shromáždění
ke stému výročí bitvy byla 2. července 2017 u zborovské mohyly odebrána prsť - zemina, uložena do skleněné nádobky a převezena do Prahy.
Poté byla vložena do kovové schrány společně s dobovými tiskovinami
a cennými dokumenty ze současnosti.
Pietní shromáždění v kapli Panny
Marie na Staroměstské radnici zahájil radní hlavního města Prahy Jan
Wolf. Uvedl historické události,
které po staletí provázely památnou
budovu radnice. Vyvrcholením
dlouholeté náročné rekonstrukce je
nově odhalený oltář kaple svaté

Panny Marie, který posvětil kardinál
Dominik Duka. Akt odhalení provázely tóny historické trubky za
doprovodu varhan. Předseda Sboru
pro obnovu pomníku Hrdinům od
Zborova na Spořilově br. Vladimír
Prchlík promluvil o osudu hrobu
neznámého vojína na Staroměstské
radnici a o pořízení prsti ke stému
výročí památné bitvy u Zborovské
mohyly. Spolu se členy historické
čestné stráže předal schránu s prstí
za Československou obec legionářskou jako čestný dar městu Praze.
Za Církev československou husitskou se shromáždění zúčastnil bratr
patriarcha Tomáš Butta. Mezi čestnými hosty slavnostního aktu byl
přítomen
stotříletý
vlastenec
a skautský historik bratr Eduard
Marek ze Spořilova. Slavnostním
uložením schrány do podstavce
oltářního stolu v kapli Panny Marie
na Staroměstské radnici dne 18. 9.
2018 se podařilo po 77 letech naplnit živý odkaz našich předků pro nás
i budoucí.
Vladimír Prchlík

Z projevu br. Vladimíra Prchlíka při setkání na Staroměstské radnici 18. 9. 2018
Vážená paní primátorko, vážení hosté, bratři legionáři a sokolové, milé sestry a bratři!
Scházíme se dnes na posvátném místě, abychom důstojně naplnili historický odkaz našich
předků, našich drahých legionářů. V letošním jubilejním roce oslav stého výročí vzniku
moderního demokratického státu Československé republiky si připomeňme rozhodující události v moderních dějinách, které k tomu vedly. První prezident Osvoboditel T. G. Masaryk
zhodnotil na plzeňském sjezdu zásluhy československých legionářů v roce 1922: „Bez Sokola
by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“ Ve velké první světové válce to byli
nadšení vlastenci dobrovolníci ze zajateckých táborů, mladí hoši, kteří se přihlásili do budování vojenských jednotek na Rusi, ve Francii a Itálii, i naši krajané po celém světě. Do legií
vstupovaly tisíce sokolů - byli to naši krajané, kteří žili i se svými rodinami v Rusku, většinou

z důvodů, proč byli Slováci zastupováni Čechy.
Ju nutné si uvědomit, že Slovensko
bylo Horní Uhry. Střední školství
bylo maďarské, vysoké školství neexistovalo. V Bratislavě byla teologická akademie se zajímavými osobnostmi, ale byla omezena na okruh
slovenských luteránů. S příchodem
Československa se začalo rozvíjet
jak střední, tal vysoké školství; v roce
1919 byla založena Komenského
univerzita v Bratislavě, jejíž většina
profesorů pocházela z Čech. Bylo to
neobyčejně výhodné pro inteligenci,
v Čechách byla pouze Karlova univerzita a teprve v roce 1919 vznikla
Masarykova univerzita v Brně. Řada
nadaných soukromých docentů odešla na Slovensko. Většina základních
humanitních oborů byla založena
Čechy a týkalo se to i medicíny.
Můžeme to zcela nepochybně vnímat jako velkou solidaritu se slovenským národem a bylo to pro obě
strany velice výhodné. Češi tam
našli uplatnění.
Problém spočíval v tom, že se včas
nepodařilo politiku regulovat takovým způsobem, aby se slovenská
inteligence dostala do vyšších funkcí.
Z toho může pramenit i slovenský
nacionalismus, jenž se zde objevuje
v podobě pana Andreje Hlinky, Tisa?
Ano. A vystupoval zde ještě jeden
moment, a to konzervativní slovenský katolicismus, který byl zvláštního ražení. Pro charakteristiku slovenského katolicismu uvedu příhodu, která se stala mé mamince ve
Svätém Júru, kde učila. Když zapisovala děti do první třídy obecné školy,
s jedním chlapcem přišel místní farář
Juriga. Maminka zapisovala jméno
a nic netušíc se dotázala, kdo je
otcem, a farář Juriga zvolal: „Já,
farář Juriga! Napište, že otcem je
farář Juriga! To je můj chlapec,
nestydím se za něj!“ Juriga byl známou politickou osobností. Na druhou stranu nebyly místním děkanem
připuštěny k prvnímu katolickému
přijímání děti, které cvičily v Sokole.
Nezbylo, aby maminka vyjednala
pro tyto děti zájezd do Bratislavy do
dómu, kde působil přístupný katolický farář. Všem dětem umožnil první
přijímání, každé dítě dostalo krásný
obrázek. Všechny děti byly pohoštěny z peněz Sokola v Bratislavě...
… ZPěT K DěTSTVí …
Pokud se vrátím k vašim kořenům vaši rodiče byli Češi a jejich mise na
Slovensku byla vnímána jako
bytostná služba vlasti …
Nepochybně. Vnitřní ústrojenství
generace, kterou jmenuji jako generaci zakladatelů, bylo vyloženě idea-

listické. Byl to idealistický světový
názor.
… který byl sdílen Masarykem
i Benešem, když hovořili o demokracii vyšší a vyšší. Jednoduše se
bude rozvíjet a nebude upadat.
V oblasti etiky to byl kantianismus:
Toto je povinnost!
Maminčinou četbou byl román Die
Frau Sorge německého spisovatele
Hermanna Sudermanna - Paní starost. Bylo to znamení celé generace,
byl to imperativ konat svou povinnost. Byl tam silný moment státotvorný, jako děti jsme mluvily slovensky i česky zcela plynule. Se služebnou se hovořilo slovensky, ale
s rodiči česky.
… ZA STáT …
Pokud Rakousko žilo, žili s ním.
Když Masaryk vyhlásil odpor, přidali se na jeho stranu.
Máte na mysli slavnou řeč v Ženevě
1915 na svátek Mistra Jana Husa.
Tatínek byl předsedou organizačního
odboru české besedy, která Masarykovo vystoupení organizovala. Patřil
k těm, kteří Masaryka hlídali v hotelu Richmond - bylo známo, že o jeho
život usiluje rakouská tajná služba.
Češi hlídkovali před hotelem 24
hodin. Hlídači byli ozbrojení dlouhými pilníky. Mohli bychom říci, že
v tom byl obsažen romantismus
národního osvobození. (Pilníkem
byla zavražděna nebohá císařovna
Sissi.) Všichni členové naší rodiny,
pokud to bylo možné, se přidali na
druhou stranu odboje. Jeden strýc
byl v ruských legiích, druhý byl
v italské domobraně. Ten, který sloužil v císařském námořnictvu, účastnil se povstání v Boce Kotorské.
Při této příležitosti mě napadá otázka, zdali se vaše rodina scházela?
Bylo to možné, když byli všichni členové rodiny roztroušeni po světě?
Tatínek neviděl své rodiče 17 let,
kontakt byl naprosto metafyzický.
Můj dědeček, jeho otec, byl též světoběžník; patřil k zakladatelům
rakouské sociální demokracie ve
Vídni. Byl absolventem drážďanské
střihačské akademie a působil jako
krejčí ve Vídni. Ostatně 100 tisíc
Čechů, to byla pořádná síla! Když
jej navštívili vojenští vyšetřovatelé,
dotazovali se na jeho syna
Jaroslava Kučeru, jelikož se jim
dostaly do rukou fotografie ze
schůze antimilitaristického hnutí.
Dědeček okamžitě poslal depeši do
Mnichova: Byli zde pánové, zajímali se o tebe. Tatínek v noci přešel
přes hranice do Švýcar. Hlavní
otázka pohraničníka byla, zdali má
peníze.

jako učitelé tělocviku, zpěvu, hudebních nástrojů, členové orchestrů, ale také řemeslníci, obchodníci apod.
Na počest stého výročí vzniku republiky uspořádali letos sokolové XVI. Všesokolský slet, kde
vzdali hold památce a odkazu našich hrdinů. Ve slavnostním závěru provedli členové Věrné
gardy Sokola hromadnou skladbu „Princezna republika“ na hudbu Karla Hašlera. Hašler složil
na památku bitvy u Zborova 2. července 1917 populární vlasteneckou píseň „Hoši od
Zborova“ na počest legionářů - hrdinů této bitvy. Je mi ctí předat vám v zastoupení Sboru
pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova na Spořilově a Československé obce legionářské
jako čestný dar ke stému výročí této bitvy dne 2. července 1917 tuto historickou schránu
s prstí prolitou krví a potem hrdinů ruských legionářů. Kéž připomíná nám i budoucím věčnou památku bojovníků za svobodu a za samostatný a demokratický stát - Československou
republiku!
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Zprávy

Diecézní den
Královéhradecké diecéze

Láska má mnoho podob

filmový klub – Boj (Krigen)

Zveme na výstavu obrazů Janky
Šustrové s názvem Láska má mnoho
podob. Jejím posláním je propojení
přátel Česka a Slovenska při příležitosti Dne české státnosti a 100. výročí vzniku ČSR. Výstava v prostorách
kostela dr. Karla Farského v Praze 5
Smíchově (Na Václavce 1) potrvá do
25. listopadu.
Jan Židlický

Vážení bratři a sestry, všichni příznivci našich pravidelných filmových
setkání, pro první setkání v novém
akademickém roce jsme si pro vás
připravili film BOJ (Krigen). Ve čtvrtek 18. října, ve Farského sále
(Dykova 1, Praha 10), od 19 hodin.
Po projekci bude následovat diskuse.

fS

Ďakujeme

Střípky postřehů a dojmů:
Letošní Diecézní den je nutno
považovat za důležitý počin k připomínce základních hodnot pro
nadcházející oslavy 100. výročí
republiky. Proto jeho načasování
a organizace jako setkání poutníků
ve sboru v České Skalici, místech
spjatých s národním obrozením,
měly symbolický charakter.
Jedním z hlavních poslání setkání

Kostel sv. Mikuláše

Nezostáva nič iného, len poďakovať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré pomohlo našej cirkvi vo veci historickej fasády.
Dom, ktorý opravujeme, je v historickej časti Bratislavy, 300 metrov od
Prezidentskej záhrady a 450 metrov od Úradu vlády Slovenskej Republiky.
Tento dom, keď sme ho kúpili, bol v dezolátnom stave, obsadený neprispôsobivými občanmi. V dvore boli azbestovobetónové garáže, čo predstavovalo obrovskú ekologickú námahu ich odstrániť a cena za odstránenie bola
neuveriteľne vysoká. Príprava projektu trvala 5 rokov. Krajský pamiatkový
úrad si vyžiadal historický prieskum celej budovy. Veľmi smiešne bolo, keď
chceli, aby sme odovzdali záchod do múzea, že je secesný, ale demontáž ich
aj nás vyviedla z omylu, nakoľko na liatinovej mise bolo napísané Československé dráhy a tie v období secesie neboli. O problémoch s financiami
a zakúpením budovy chystám článok, ale o to teraz nejde. Historická predná fasáda požadovaná
Krajským pamiatkovým úradom
bola obrovským orieškom, zo zdevastovanej starej fasády a jej zbytkov vytvoriť projekt a výber dodávateľa sa stalo až neuskutočniteľné. Päť firiem požadovalo okolo
sto tisíc eur bez DPH za prednú
historickú fasádu. A naviac, povinnosť v historickom centre osadiť drevené okná. Nakoniec sa podarilo a firma Pro-Bau s.r.o. zo
Závodu požiadala sumu 57 049,25
eur s DPH... Obrátili sme sa na
premiéra Slovenskej republiky
a odporučil nám, aby sme požiadali o dotáciu, Grant: Obnov si svoj
dom. Požiadali a dostali sme dotáciu v sume 30.000 eur, zvyšok
sme doplatili. A fasáda je hotová.
Jan Hradil, biskup

na Staroměstském náměstí
PRAGUE BRASS ENSEMBLE
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, A. DVOŘÁK, F. LISZT, G. GERSHWIN
úterý 16.10. 2018, 17.00

Michal Hanzal – varhany
František Bílek – trubka
G. F. HÄNDEL, J. S. BACH, G. P. TELEMANN, W. A. MOZART
úterý 16.10. 2018, 20.00

RADIO SYMPHONY COLLEGIUM
Marek Zvolánek – trubka
A. DVOŘÁK, M. RAVEL, W. A. MOZART, A. VIVALDI
středa 17.10. 2018, 17.00

PRAGUE MOZART TRIO
Štefan Britvík - klarinet
Miloš Bydžovský – klarinet
Petr Němeček – fagot
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, L. van BEETHOVEN
středa 17.10. 2018, 20.00

ČVUT SMÍŠENÝ SBOR PRAHA
Jiří Voběrek – sbormistr
Zuzana Lászlóová – soprán
Kristýna Melicharová – alt
Karel Procházka – tenor
Josef Kovačič – bass
Marie Pochopová – varhany
Jan Steyer - dirigent
W. A. MOZART – Rekviem D moll
čtvrtek 18.10. 2018, 17.00

Marie Šestáková – varhany
Zuzana Kopřivová – soprán
J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART, G. CACCINI, C. FRANCK

čtvrtek 18.10. 2018, 20.00
Jiří Voběrek – sbormistr
Zuzana Lászlóová – soprán
Kristýna Melicharová – alt
Karel Procházka – tenor
Josef Kovačič – bass
Marie Pochopová – varhany
Jan Steyer - dirigent
W. A. MOZART – Rekviem D moll

J. S. BACH, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, Ch. M. WIDOR
pátek 19.10. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA

Věty v následujícím příběhu (Mk 10,17-22) jsou přeházené. Pokud
je správně seřadíte, získáte pořadí písmenek do tajenky.

1. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk. (V)
2. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: (J)
3. „Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ (U)
4. Poklekl před ním a ptal se ho: (E)
5. „Proč mi říkáš dobrý?“ (L)
6. On mu na to řekl: (D)
7. „Jedno ti schází.“ (E)
8. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (A)
9. Ježíš mu řekl: (B)
10. „Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi.“ (H)
11. „Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (O)
12. „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ (A)
13. „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ (L)
14. „Pak přijď a následuj mne!“ (L)
(Řešení z minulého čísla: Přijímejme Boží království jako děti.)

Výběrové řízení
Brněnská diecéze Církve československé husitské se sídlem Joštova 7,
Brno vypisuje výběrové řízení na pozici

ŘEDITELE 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.
Výběrové řízení bylo prodlouženo do 31. 12. 2018.
Tel.: 532 162 111

ČVUT SMÍŠENÝ SBOR PRAHA

Bohumír Rabas – varhany
Jana Jonášová – soprán

Bohatý muž

svědčit politiky a občany i v okolních státech o nutnosti vytvoření
nového státního útvaru s novou církví.
Prostředí České Skalice a okolí
s tehdejšími obrozeneckými osobnostmi a prostými lidmi reprezentovanými na tomto Dni „Babičkou“,
na toto české dědictví upozornilo.
Přátelský tón akci dodalo vystoupení Spirituál kvintetu i krátká návštěva zámku Ratibořice.
Den 22. září přinesl účastníkům
duchovní obohacení se zdůrazněním
základních životních hodnot a také
radost z přátelských setkání.
Čestmír Jan Holeček

pondělí 15.10. 2018, 20.00

pátek 19.10. 2018, 17.00

PRo DěTI A MLáDEž

bylo znovu si připomenout a uvědomit základní ideje, které stát potřebuje ke svému vybudování a fungování. Kromě legionářů, sokolů
a skupiny osobností v čele s T. G.
Masarykem působila na utváření
svébytné společnosti českého a slovenského národa i tradice bratrských a husitských kořenů.
Vybrané bohoslužebné kázání na 1.
kapitolu z Janova evangelia o Božím
slově má příznačný význam pro
všechny další lidské činnosti a naše
slova dle kázání na Diecézním dnu
“mají rezonovat s Božím slovem“.
Také TGM touto silou slova s poukázáním na činy byl schopen pře-

Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK
sobota 20.10. 2018, 17.00

Zuzana Němečková – varhany
Věra Likérová – soprán
G. CACCINI, J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART
sobota 20.10. 2018, 20.00

PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková - housle
Vratislav Vlna – hoboj
W. A. MOZART, J. S. BACH, A. VIVALDI, A. DVOŘÁK
neděle 21.10. 2018, 17.00

PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
Jan Machat – flétna
Jurij Likin – hoboj
Vlastimil Mareš – klarinet
Miloš Wichterle – fagot
Jan Vobořil – lesní roh
W. A. MOZART, L. van BEETHOVEN, G. BIZET, J. HAYDN
neděle 21.10. 2018, 20.00

CONCERT FOR ORGAN and ORCHESTRA
Aleš Bárta – varhany
Camerata Pragensis Orchestra
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART

Jana Krajčiříková

Změna programu vyhrazena.

Z ekumeny
POSELSTVí Z gLOBáLNí KONfErENCE PrOTI xENOfOBII: LIDSKé BYTOSTI
JSOU SI VE SVé DůSTOJNOSTI rOVNY

Účastníci konference „Xenofobie, rasismus a populistický nacionalismus
v kontextu globální migrace“ zveřejnili 19. září zprávu, která prosazuje instituci azylu pro ty, kdo prchají před válkou, persekucí nebo přírodní katastrofou, a vyzývá k respektu vůči právům „lidí v pohybu“.
Konference, která proběhla v Římě, byla organizovaná společně Světovou
radou církví a Dikasteriem pro integrální lidský rozvoj, ve spolupráci
s Papežskou radou pro jednotu křesťanů.
„Vědomi si vzrůstajících xenofobních a rasistických reakcí vůči uprchlíkům a
migrantům, usilujeme o to popsat, analyzovat, porozumět a zabývat se vyloučením, přehlížením, stigmatizací a kriminalizací migrantů a uprchlíků a
ospravedlňováním těchto postojů a projevů, které se vyskytují v různých částech světa, dokonce i uvnitř církví,“ stojí ve zprávě.
Zpráva také přiznává, že migrace – pohyb lidí – je nedílným rysem lidského
údělu. „Patří k historii lidstva – minulosti, přítomnosti i budoucnosti – a
k celému biblickému vyprávění,“ konstatuje zpráva.
Účastníci konference vzali na vědomí, že mezi nedávnými hnacími silami
nuceného přemísťování a migrace byly nevyřešené brutální konflikty a přetrvávající důsledky globální ekonomické krize a úsporných politik, stejně jako
i jiné prvotní příčiny: extrémní chudoba, nedostatek potravin, nedostatek příležitostí a nejistota.
„Posláním církví a všech křesťanů je proklamovat, že každá lidská bytost je
hodna úcty a ochrany,“ píše se ve zprávě. „Církve jsou také vyzývány, aby ve
svém každodenním životě naplňovaly pohostinnost vůči cizincům, ale také
ochranu a vzájemné povzbuzování všech - v rozmanitosti jejich původu a historie - aby se podíleli na základě svých vloh na budování společnosti, která
usiluje o mírové soužití v rovnosti a odmítá veškerou diskriminaci.“
Zdroj: www.oikoumene.org, připravila Kateřina Vítková
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