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ZASTUPITELSTVA VYHLÁSILA KANDIDÁTY NA ÚŘAD PATRIARCHY

V pátek 26. května proběhlo zasedání zvláštní komise církevního zastupitelstva pro volbu patriarchy. Bylo
vyhodnoceno vyhledávací řízení a
bylo konstatováno, že hlasovacími
lístky bylo shledáno způsobilými 25
duchovních jako vhodní kandidáti na
úřad patriarchy. Podmínku získání
nejméně 10 % odevzdaných hlasů
splnili pouze dva duchovní: ThDr.
Tomáš Butta, Th.D., farář náboženské obce Praha 2 - Nové Město, generální tajemník VIII. sněmu, a
ThDr. Jan Hradil, Th.D., bratislavský biskup a předseda ústřední rady
ve Slovenské republice.
Oba jmenovaní duchovní s kandidaturou na úřad patriarchy vyslovili
souhlas a proto je zvláštní komise církevního zastupitelstva, vedená správcem církve, královéhradeckým biskupem Štěpánem Kláskem, vyhlásila
kandidáty na úřad patriarchy.
Oba kandidáti by se teď měli představit na teologické konferenci, která se
bude konat ve dnech 23. - 24. června
v Praze. Představení kandidátů je na
programu v sobotu 24. června v 9.30
h, pak bude prostor i na to, aby se
obou bratrů mohl kdokoli na cokoli
zeptat.
Další možností, jak se s kandidáty
seznámit ještě před sněmem, budou
slavnostní bohoslužby v Betlémské
kapli u příležitosti 591. výročí upálení mistra Jana Husa, kde budou oba
bratři spoluvysluhovat s brněnským
biskupem ThDr. Petrem Šanderou.
A protože Český zápas nechce stát

stranou, od příštího čísla bude část
třetí strany vyhrazena pro odpovědi
na otázky čtenářů.
Nyní několik základních životopisných údajů.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. se narodil 12. června 1958v Praze. Je ženatý a je otcem tří dětí.
Je absolventem Husovy bohoslovecké fakulty. Kněžské svěcení přijal
v Husově sboru v Praze - Vršovicích
27. října 1984 z rukou tehdejšího královéhradeckého biskupa Mgr. Jaromíra Tučka a spolusvětitelů.Naší
církvi sloužil v náboženských obcích
Semily, Bozkov, Vysoké nad Jizerou,
Turnov, Jenišovice, Praha-Horní Počernice a nyní Praha 2 - Nové Město,
byl i ředitelem bohoslovecké koleje
Husitské teologické fakulty UK, odborným asistentem HTF UK a nyní
vykonává funkci generálního tajemníka VIII. sněmu.
ThDr. Jan Hradil, Th.D. se narodil
28. září 1952 v Semilech. Je ženatý a
je otcem dvou dětí.
Je absolventem Husovy bohoslovecké fakulty. Kněžské svěcení přijal
8. prosince 1974 ve Vyškově z rukou
tehdejšího patriarchy dr. Miroslava
Nováka a spolusvětitelů. Naší církvi
sloužil v náboženských obcích Náměšť nad Oslavou, Moravská Třebová, Mělník a Bratislava. Vykonával funkci generálního vikáře ve
Slovenské republice a po ustavení
samostatné diecéze na Slovensku byl
zvolen bratislavským biskupem. Od
minulého zasedání VIII. sněmu vy-

konává funkci předsedy legislativně
právního sněmovního výboru.
Volební sněm se bude konat 23. září.
Do té doby by měl mít každý člen
církve možnost se obou kandidátů na
cokoli zeptat. Český zápas bude tento
dialog průběžně zveřejňovat.
(red)

ZÁKLAD: SPIRITUALITA – NA ZÁVĚR DISKUSE
Bratr biskup ThDr. Jan Hradil, ThD
.otevřel dopisem z 10. října 2005, adresovaným Ústřední radě CČSH, pro
jeho diecézi aktuální praktickou otázku, zda ordinovaní duchovní evangelických církví, kteří chtějí trvale sloužit jako kněží v naší církvi, jsou povinni přijmout svátost svěcení kněžstva.
Za zdánlivě pragmatickou otázkou
stojí řada dogmatických, kanonických
i spirituálních otázek, na něž každá
teologická generace – zejména v současném ekumenickém a postmoderním obzoru - hledá důvěryhodné odpovědi. Jevilo se mi za únosné podstoupit pokus o vyvolání věcné diskuse, jež by pomohla orientovat především duchovenský sbor k hledání
vlastních pozitivních postojů k otázkám aktuální praxe. Měl jsem představu, že pro tyto rozhovory bude v rozumném termínu vyčleněna stránka či
vložený list Českého zápasu, jak již
tomu bylo před léty, kdy bratří Jan
Kozler a Pavel Kolář připravovali
vložený list pro otázky fakultní. Dal
jsem pro tisk k dispozici článek, jenž
vyložil stanovisko k svěcení kněžstva
v naší církvi, jak je I. sněmu v r. 1924
předložil Karel Farský a vyjádřil

v Agendě a v apologetickém článku
z r. 1927, tj. z poslední ruky. Pro porozumění formulacím Karla Farského
jsem charakterizoval duchovní obzor,
vůči němuž první patriarcha obhajoval stanovisko mladého církevního
společenství; z těchto dvou zdrojů
jsem vytěžil závěry pro současné aktuální otázky. Hlavní slovo měl Farský,
a to doslova a do písmene, včetně jeho
pravopisných zvláštností a dikce. Ty
jsem doložil přesným citováním pramenů; grafik listu přehlednost a jasnost textu, vyznačenou číslováním odstavců, narušil tím, že číselná označení vynechal. Na článek se ozvalo šest
písemných vyjádření, což podle sociologických odhadů znamená asi padesát osob, jež mínily napsat, ale nakonec to neučinili. Zda je to při počtu
výtisků Českého zápasu a skutečných
čtenářů málo nebo dost – posuďte
sami.
První na výzvu k diskusi odpověděl
bratr sněmovní tajemník Tomáš Butta
článkem, v němž věcně ukázal na
jeden z rozměrů spirituality, jímž je
povolání, vokace. Přiměřeně se
k otázce apoštolské sukcese ve svém
rozhovoru, uveřejněném v našem lis-

tě, postavil bratr profesor Milan
Salajka. Vyjádření bratří, kteří mají
nespornou teologickou kompetenci,
odpovídalo vážnosti tématu, jak bylo
otevřeno. Další postoje – až na dopis
sestry katechetky z Brna - svědčily
spíše o osobní psychologické situaci
pisatelů, než o snaze postihnout, oč
v otázce svěcení kněžstva jde a co
vybídnutí k rozhovoru vyložilo jako
ústřední živou a naléhavou potřebu.
Vzhledem k tomu, že články, k nimž
nyní připojím poznámky, se týkaly
textu článku, jak jej pochopili pisatelé,
či osoby autora článku, jsem oprávněn
odpovědět přímo "k osobě" ( ad hominem).
Reakce bratra Rostislava Kotrče je
po-znamenána nejasností uchopení
klíčové otázky: úctu a bratrskou spolupráci, zejména v situaci nouze, s
Evangelickou církví a. v. na Slovensku nelze zaměňovat za věcný proces
příjímání kněží do trvalé služby v naší
církvi. Pokud jde o historii vztahů
obou sesterských církví i o další dějinné souvislosti naznačených otázek,
měli by je nováčci v bohosloví službě
připomínat sobě a svým spolužákům a
Dokončení na str. 3

Pohádka slavila 5. narozeniny
Milí čtenáři Českého zápasu,
jsme nezisková organizace Dětské centrum Pohádka Votice, kde se již
pátým rokem schází maminky s malými dětmi v pronajatých prostorách místní náboženské obce. Před několika týdny proběhla oslava
5. narozenin a tak jsme se při té příležitosti rozhodli poděkovat za projev přízně, vstřícnosti i materiální pomoci votické náboženské obci a
moc bychom si přáli, aby spolupráce pokračovala i v následujících letech.
Málokterá organizace má kromě herny k dispozici i velkou zahradu
s mnoha dětskými atrakcemi, které jsou od jara do podzimka hojně
využívány. Dětské centrum je určeno zejména pro děti předškolního
věku, pomáhá jim adaptovat se na kolektiv, formou her rozvíjí jejich
kreativitu a mnoho dalších dovedností. Maminky na mateřské dovolené zase mají možnost vyjít z domácí izolace, společně trávené chvíle
při aktivitách jim pomohou překonat problém stereotypu, uplatnit své
znalosti a dovednosti, realizovat se i jinak než jen u vaření, žehlení či
uklízení.
Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku
v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní
orientaci, najdou nové přátele a posilují své sebevědomí.
Marcela Martínková
předsedkyně DC

Podzámčí v roce jedna
Uplynul více než rok od doby, kdy svou činnost přeneslo diakonické zařízení Nazaret z Trhových Svinů i do městečka Borovany. Stalo se tak díky
velkorysé nabídce Městského úřadu Borovany v čele s panem starostou. Po
roce můžeme tedy bilancovat a namístě je i poděkovat všem, kteří se
zasloužili o rozvoj našich aktivit. Kromě města Borovany je to především
Státní zemědělský intervenční fond – projekt Leader, dále Úřad práce
v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj, Duhová energie, naše církev a
další přispěvatelé (ať už finanční nebo formou služeb a dobrovolnické
pomoci).
Nejprve se podařilo zprovoznit chráněnou keramickou dílnu a zaměstnat
v ní tři osoby na zkrácený úvazek. Za uplynulý rok jsme se snažili inovovat i sortiment vyráběného zboží a dá se říci, že se nám to daří.
Za svůj hlavní úkol zde v Podzámčí, jak námi využívaný objekt nazýváme,
Dokončení na str. 4
považujeme provoz Denního centra
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Zrnka moudrosti
Člověk snáze snese kritiku toho, co mistrně zvládá,
než toho, co se mu nedaří.
Richard Schirmann,
německý učitel, zakladatel sítě nocleháren pro mládež
Sebevědomí lidé snesou kritiku. I opačný závěr platí: ten, kdo nesnese kritiku, tím prozrazuje svou nejistotu. Sem míří i dnešní
výrok: je-li mimo pochybnost, že tak jako tak ovládáme svou věc,
pak je možné připustit jiné mínění o detailech nebo nuancích. Mistr
svého oboru má potřebné sebevědomí k tomu, aby konstruktivně
posoudil návrhy na zlepšení – především proto, že takové nápady
pravděpodobně přijdou od lidí, kteří jsou už dlouho ve svém oboru
doma a mají potřebnou lásku k věci, aby věděli, kolik námahy je
skryto za projektem, který nyní hodnotí.
V těchto dnech se porůznu konají učitelské konference, které mají
shromáždit údaje pro známky na závěrečných vysvědčeních. Zdalipak se i v tomto případě postupuje se stejnou obezřetností a s právě
tak velkou benevolencí? Jsou výkony posuzovány izolovaně anebo
tak, aby za nimi byl spravedlivě posuzován celý člověk? Dokud
učňové a žáci nedosáhnou mistrovství, potřebují spíš povzbuzení
než kritiku – jen tak vůbec zůstanou dostatečně dlouho u míče.
***
Lidské štěstí nespočívá ve svobodě,
nýbrž v převzetí nějakého úkolu.
André Gide,
francouzský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1947
Prostí všech pout jsou jen osamělí individualisté. Jsou oproštění od
odpovědnosti za ostatní, bez starostí o své bližní, svobodně rozdělují svůj čas a nejsou vázáni nutností brát ohled na ostatní. Ale člověk
jakožto tvor společenský (sociální) nepociťuje takovouto míru svobody zpravidla jako štěstí, nýbrž spíš jako nedostatek. Určitě každý
z nás někdy zatouží zbavit se různých předpisů. Nikdo z nás se
nechce ocitnout v situaci, v níž by byl povinně nebo z nouze odkázán naprosto na služby ostatních. Sebeurčení člověka je právem
vysoce hodnoceno. Chceme být spojeni s ostatními, ale sami bychom rádi rozhodovali o tom, k čemu se svobodně rozhodneme. Jen
tak zůstane zachována naše motivace a je neustále živena, takže
děláme to, co poznáváme jako správné. Svoboda neznamená svévoli, nýbrž rozumné rozhodování, jež si je vědomo hodnot, na nichž
spočívá smysl vlastního života. Ne nadarmo se mladí lidé cítí být
často tak nešťastní! Jsou sice svobodní od odpovědnosti, nenalezli
dosud svůj úkol, svou úlohu ve společnosti a z toho důvodu mají
pocit, že jejich život nemá smysl a cenu.
Z němčiny přeložil Josef Špak

Z kazatelského plánu
1.

NEDĚLE P O

S VATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH

Budujte svůj život na víře v Duchu svatém
Boží Duch to je, jenž přivádí Nikodéma za Ježíšem. Zřejmě mu dal již
pochopit, že znalost litery Písma a plnění zákonických předpisů není plná
zbožnost, která by dávala nárok na občanství v Božím království.
Nikodémův rozum zatím zcela nechápe Ježíšovu řeč o znovuzrození. Ale
vzdor tomu samo znovuzrození začalo v Nikodémově srdci, jakmile se
potkal s Ježíšem. Kdo se neuzavře vanutí Ducha, kdo reaguje na Boží
oslovení, v tom Pán Bůh přivede své dílo ke konci a již ho neopustí. Proto
evangelista Jan neopomněl vysledovat, jak v Nikodémovi postupně roste
víra v Ježíše Krista, láska k němu i odvaha přiznat se ke Kristu veřejně (J
7,47-52; 19,39). Tak i my se poddejme vlivu Ducha svatého a vírou i láskou odpovídejme na Boží lásku, jež k nám přichází v Ježíši Kristu!
Vstup: Iz 6,5-9
Tužby:
2. Aby mocí svého Ducha stále přiváděl nás i jiné blíže k Ježíši Kristu jako
k jedinému Zachránci a Dárci pravého života...
3. Aby svým Duchem rozhojňoval a upevňoval naši víru a dával nám sílu
ke křesťanskému svědectví...
Epištola: Ř 8,12-17
Evangelium: J 3,1-17
K obětování: Ju 20-21
Závěrečné čtení: Ž 139,1-12
Modlitba:
Svatý Hospodine, nemáme dosti slov, abychom ti dovedli poděkovat za
důkaz tvé nezměrné otcovské lásky, který jsi podal nevděčnému světu tím,
žes poslal svého Syna, aby nás hříšné zachránil a uvedl do pravého života.
Prosíme tě jen, aby tvůj svatý Duch proměnil naše srdce i životy, ať
v upřímné víře přijmeme Ježíše Krista za svého Pána a ať nechceme již
nikdy náležet komukoli jinému.
Vhodné písně: 17, 81, 184, 188, 295, 301

K

VÝROČÍ NAROZENÍ DR.

Pokračování z č. 23
Tam jsem jel vlakem skrz místo
katastrofy. To je taky nejvíc vidět,
totiž nic. Všecko jako vymeteno, jen
trocha zdí a zpřerážených travers.
V pozadí ale nejmarkantnější stopa
zhouby: les. Ale jaký! Na sto metrů od
kraje kolem dokola po výšině leží,
jako když ho odfoukne. Vypadá to
jako suché rákosí někde na kraji rybníka. A byl to vysoký les. V celém
polesí jsou místa listnatých stromů
vypálená – i na půl hodiny cesty od
místa výbuchu.
V Třemošné jsem si náhodou prohlédl
továrnu bratří Mráčků na kameninové
zboží. Celou mohutnou stavbou je
hnuto. Okno snad není v Třemošné
ani jedno celé, dveře i s veřejemi
vytřískané, střechy sesuté, nejen taškové, i šindelové! A leckde granáty.
Nejhůř řádily "třicítky". Viděl jsem,
jak duly v zemi. A co se jich roztrhlo a
rozlétlo! Vyprávěl mi student, že jim
na dvorku zabila králíka střepina.
Sami museli utéci a byli celou noc
pryč. To vyletěly tři prachárny a skla-

KARLA FARSKÉHO

diště granátů. Čtvrtá zůstala. Ta by
byla pohřbila celou Plzeň.
Včera tu byl arcivévoda Karel
Albrecht. „Kolik je mrtvých?“ „Asi
40.“ „Co asi? Vy to přec musíte vědět,
kolik lidí se pohřešuje!“ „No, ono se
pohřešuje lidí skoro 1000,“ atd. Že se
po výbuchu mnoho lidí pohřešovalo,
mělo částečnou příčinu asi také v panice, která v celém okolí nastala. Lidé
utíkali z vesnice pryč a nocovali v jiných vesnicích, i pod širým nebem.
Byl stále strach o ten velký výbuch.
V Plzni byl dán pokyn utéci pod širé
nebe. Mnoho lidí nocovalo na
Homolce. Dělnictvo "tam" zaměstnané utíkalo na všechny strany jako šílené. Až do Klence přišel (prý) voják
pěšky úprkem! Plzeňští utíkali až na
Královicko a k Všerubům. Několik
případů šílenství propuklo... Mrtvoly
jsou k nepoznání a také vůbec roztrhány...“ Tak vidí Karel ono požehnání války a válečného řemesla v předchozím psaní.
Výbuch se stal podle dopisu v pátek
25. května – zrovna před Svatoduš-

ními svátky. V Plzni byla, jak Karel
píše, rozbita například i veliká okna u
Valdeků a v Besedě a podobně; ovšem
i horší památky výbuchu jevily se
v celém okolí. Aby věc tak nekřičela
do světa, psalo se o katastrofě bolevecké, ne plzeňské.
Pro časovou zajímavost právě v dnešní době slávy Zeppelínu uvádím, jak
se asi mnozí ještě na to pamatují, že
předtím, a to dvakrát, v pátek 4. a
v neděli 6. května plul nad Prahou
majestátně Zeppelín. Poznamenal
jsem si to v kalendáříku. Z konce uvedeného Karlova dopisu je patrno, že
zrovna zase přestál chorobu, neboť
píše nakonec: „Je mi lépe.“
V tomtéž roce 1917 píše ze Škodějova, jak u nás hlídají brambory, co
chodí žebráků a jak se lidé snaží sytit
i malými třešněmi u naší chalupy,
"sladkými peckami", jak říkají. V září
sděluje z Plzně, že s obědy to má trochu lepší než dříve, že chodí do válečné kuchyně gážistů.
JUDr. Josef Farský
(pokračování příště)

Nad Písmem

JE MI DÁNA VEŠKERÁ MOC
Setkat se s Ježíšem, klanět se mu, a
přece pochybovat. Jak důvěrně to známe! A nelze se tomu divit. Vždyť o
moc ve světě se utkávají v boji různí
lidé různými prostředky. Moc ovlivnit
dějiny, myšlení lidí, jejich časové a
finanční investice, moc prosadit své
záměry, moc získat si přízeň, povolnost, respekt a poslušnost co největšího množství příznivců je putovním
pohárem, o který soupeří představitelé politických stran, obchodní řetězce
supermarketů, výrobci značkového
zboží, hvězdy a hvězdičky sportu a
zábavního průmyslu a často, žel, též
církve a jejich věřící. Tento zápas provází nadšení a nadlidské výkony navenek před světem, avšak vyčerpanost, pocit prázdnoty a marnosti úsilí
před svým vlastním srdcem.
Také Ježíš do tohoto boje o moc
vstoupil nebo spíše byl zatažen. Zpočátku to vypadalo líbivě, okouzlil
mnoho lidí, po nasycení pěti tisíců ho
chtěli provolat králem. Pro něho to
však znamenalo méně než nic. Hovořil o svém utrpení, odcházel do samoty a ve chvíli největšího lidského
úspěchu – při vjezdu do Jeruzaléma –
plakal nad tvrdostí srdce Božího lidu.
A nakonec to skončilo fiaskem. Lid si
zvolil Barabáše a Ježíši vykázal místo
za hranicemi města na kříži. I ten největší zločinec a bezejmenný kolemjdoucí si na něm mohl ventilovat svou
ve skrytosti hromaděnou agresi, frustraci a beznaděj – ty jsi Boží Syn, to je
teda dobrý vtip!
A stejně to vypadá i dnes. Plné supermarkety, stadiony a hospody, statisíce
zapnutých televizorů a poloprázdné
kostely. Kolik lidí vyslovuje Ježíšovo
jméno jinak než s despektem, snahou
o manipulaci nebo otevřenou nenávistí? Je vůbec možno věřit, že nejmocnější osobou našeho světa je právě
tento Ježíš?
„Jen se ptej na dřívější časy před
tebou, od chvíle, kdy Bůh stvořil na
zemi člověka.“ Tak míní Dt 4,32-34 a
stejně i mnohá další místa Písma.

Není dobré nechat se zastrašit nebo
obelstít tím, co bije do očí. Je třeba
"sine ira et studio" – bez předpojatosti
prozkoumat věci ve skrytých souvislostech.
Stvořitelská Boží moc uvedla do
chodu vesmír, formovala Zemi od nejvyšších vrcholků hor po nejdrobnější
mikroorganismy, od zákonitostí fyzikálních po nejskrytější pohnutky lidské psychiky. Znovu se prokazuje
v každém nově narozeném človíčku,
rozkvetlé jabloni a skřivánčím "vrznutí". Jak je možné, že svět stále existuje? Že nebyl zničen přírodní katastrofou, "bílou nemocí" nebo nukleární
válkou? Kdo dokázal zastavit Napoleona, Hitlera, Stalina a mnoho dalších v jejich ambicích na světovládu a
likvidaci všech "nepřátel" ...ismů?
Kdo přeťal pouta nenávisti a začarované kruhy pomstychtivosti a dal na
troskách lidské touhy po moci povstat
společenství utkanému milosrdenstvím?
Dva tisíce let existence církve. Ani to
není samozřejmé. Kolika vnějším i
vnitřním útokům, kritikám, znevažování, rozkladným tendencím i snahám
o likvidaci už odolala. Kdepak je asi
církevní tajemník, který nám, duchovním, nabubřele tvrdil, že v r. 2000 tu
žádná církev už nebude? „Každý den
jsme vedeni na porážku,“ říká jako
dnes apoštol Pavel, a pořád poraženi
nejsme. Nelze neděkovat Bohu.
A nejpodivuhodnější je to, co skýtá
pohled do vlastní minulosti a do vlastního nitra. Tolik nespravedlností a příkoří vytrpěných i spáchaných, tolik
omylů a slepých uliček, tolik vzepětí a
pádů, tolik prohraných zápasů, které
znamenaly duševní vězení a hrob. A
všude byl se mnou. Jakou mocí se tam
dostal? „Zdali kdy slyšel lid hlas
Boha, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu
anebo zdali se pokusil nějaký bůh přijít a vzít pronárod zprostředku jiného
pronároda pevnou rukou a vztaženou
paží, jak to vše s vámi učinil Hospodin?“ ptá se Deuteronomista dále.

Matouš 28,16-20
Obnovující moc modlitby, bohoslužby, setkání s člověkem, kterého nám
evidentně "seslalo nebe", to je naše
každodenní zkušenost, kterou nám
Ježíš svým slovem dovoluje dát na
první místo. Na této zkušenosti se
smíme orientovat a podle ní poměřovat všechny zkušenosti další. „Je mi
dána veškerá moc na nebi i na zemi,“
vysvětluje Ježíš klidně těm, kdo mají
před očima hrůzu naší lidské nenávisti
a posedlosti mocí. Smíme to přijmout
jako další projev Boží svrchované
milosti, že veškerou moc nad světem
dává tomu, o jehož vztahu k nám jsme
se mohli přesvědčit z jeho života,
modliteb na kříži i stop po hřebech.
Víme tedy, komu získáváme učedníky, o kom učíme a komu svěřujeme ty,
na nichž nám záleží. Minulou neděli a
pondělí jsme si připomínali seslání
Ducha svatého, „Ducha synovství,
v němž voláme Abba – Otče.“ (Ř
8,15) Kéž z tváře Kristovy a pohledu
jeho očí smíme vyčíst, co že je to za
moc, jejíž jsme dědicové.
Světla Košíčková
Nebeský Otče,
prosím tě
za odpuštění
mé slepoty
vůči projevům
tvé lásky všude,
kam jen oko pohlédne.
Věřím ve tvou moc,
Ježíši,
pomoz mé nedověře.
Dovol mi,
Duchu svatý,
rozpoznat,
ke komu mě posíláš a
k čemu mě zmocňuješ.
Dej,
ať radostnou zvěst
o tom, komu patří
tento svět,
vyřídím beze strachu
a váhání, v důvěře
v Boha Otce,
Syna
i Ducha svatého.
Amen.
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NEZAPOMENUTELNÝ
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a
kázali vám slovo Boží.
(Židům 13,17)
Sedím u stolu s fotografiemi bratra
faráře Jana Hančila z Jaroměře, které
mi ochotně poskytli jeho synové. A
říkám si: Dávno už tomu, dávno... a
přece na něho vzpomínají a dotyk
jeho laskavé osobnosti v sobě v Jaroměři nosí tak mnozí. Byl i mým nezapomenutelným farářem.
19. června 2006 uplyne právě sto let,
kdy se v malé vesničce Přibyslavi
u Nové Paky narodil. Jeho služba farářská je svázána s jaroměřským sborem, kam byl roku 1932 ustanoven
farářem mladé Církve československé. Husův sbor v Jaroměři slavil
tehdy 5 let od svého otevření. Byl
postaven z velké obětavosti příslušníků církve, kteří dělali, co mohli,
aby měli svůj stánek pro bohoslužby
a svátosti. Dávali korunku ke korunce, chodili zdarma vykonávat různé
pomocné stavební práce a ještě zůstal
dluh, který byl splacen až po II. světové válce.
Bylo to Bohem požehnané místo,
v němž bratr farář od rána do večera
neměl chvíle odpočinku. Jen těch
vysloužených svátostí, svateb, křtů
bylo ve víc jak šestitisícové obci
nepřeberně. A pohřby! – téměř obden
s dvoukilometrovou cestou na jaroměřský hřbitov nebo v krematoriu
v Pardubicích. A to hlavní – výuka
náboženství ve městě ve třech školách, na gymnáziu a po venkovských
školách. Bohoslužby konal bratr farář nejen ve sboru ale pravidelně i po
vesnicích – ve školách. Pravidelné
středisko pro bohoslužby a biblické
hodiny fungovalo po téměř 40 let
služby bratra faráře Hančila na chvalkovickém zámku. K tomu ještě duchovní péče o děti a mládež v Husově sboru, pastorační návštěvy příslušníků a nepřeberně pastoračních
pohovorů s těmi, kdo za ním přišli se
svými starostmi do sboru. Pro každého měl čas a laskavý přístup. K tomu
ještě je třeba připomenout duchovní
přípravy pro každou službu, úřední
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hodiny na faře, kde se tenkrát vydávaly úřední listiny (křestní listy, oddací listy) a byla velká frekvence
oběžníků ústřední a diecézní rady, na
které bylo třeba písemně reagovat.
Spolu s br. farářem se o některou
práci, hlavně o výuku dětí na jaroměřských školách po léta dělil br.
katecheta Josef Beneš.
Br. farář Hančil měl od Pána Boha
velké obdarování: uměl to s dětmi
každého věku. Vzpomínám, jak jsem
mu jako devítiletá běhala naproti ze
školy ve Zvoli, kde moji rodiče učili
po odsunu z Podkarpatské Rusi, a těšila se nejen na náboženství ale i na
to, že mě sveze na kole zpět do školy.
Dobré mezilidské vztahy měl i s dospělými, cítil se starými a nemocnými a jaroměřská nemocnice byla
častým cílem jeho návštěv. A právě
všechny tyto vztahy byly dobrou
živnou půdou pro zasévání Božího
slova. Bylo nás sedm, které bratr farář získal v průběhu své služby v Jaroměři ke studiu teologie na fakultě.
Vzpomínám, jak mne s sebou brával
na venkovské bohoslužby, kde jsem
doprovázela liturgii na harmonium.
Když už jsem odmaturovala, jezdili
jsme na kolech do venkovských škol.
Bylo mi to velkou pomocí pro studium na Husově teologické fakultě i do
mé budoucí služby v církvi. I proto
ho mám ve své paměti s vděčností,
úctou a láskou.
Loni jsem si koupila knihu Ve městě
u tří řek. Její autor, prof. František
Černý, DrSc., je z Jaroměře a studoval na zdejším gymnáziu. Dovolím si
citovat z oné knihy jeho vzpomínky
na br. faráře Hančila: „Velký vliv na
mnoho studentů měl i Jan Hančil,
farář církve československé (tehdy se
říkalo českomoravské). Hančil byl
filosof humanity. A vynikající znalec
a vykladač dějin náboženství. I nesmírně dobrý, charakterní a osobně
statečný člověk. Ve svých kázáních
dovedl za okupace říkat takové věci,
že šel mráz po zádech. Hančil organizoval v nižších třídách schůzky
mládeže Církve československé, pro

SPIRITUALITA...

Dokončení ze str. 1
nikoli svému učiteli; ten je zná a zčásti i zažil.
Bratr Pavel Pánek upozornil na převážně právní rozměr otázky, jíž je idea
apoštolské posloupnosti. Svůj článek
nazval "berla", čímž mínil, že kněžské
svěcení v tradiční apoštolské posloupnosti může představovat pro příjemce
psychologickou oporu. Svátost svěcení kněžstva má svůj existenciální rozměr, avšak zpsychologizování problému je omylem. Morální závaznost
svěcení nepředstavuje jen přitakávající hnutí mysli svěcence, nýbrž někdy
vede k obětování vlastního blaha či
dokonce osoby.
Sestra Jindřiška Kubáčová k naznačenému řešení otázky nepřinesla ve
svém článku nic věcně nového; opakovala stanovisko, doporučené mým
článkem. Tuto shodu rád kvituji.
Pokárala, že v článku je užito slovo
"skládají ruce" a vypeskovala za užití
citátu z věty „o tomto zřizování kněží
držíme, že jest původní souvislé
posloupnosti z dob apoštolských“. Jde
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- jak sděleno shora o doslovné citace
z Farského Agendy a článku Odlišné
názory. To sestra Jindřiška Kubáčová
nepostřehla. Škoda. K záležitostem,
týkajících se mého teologického stanoviska a mých žáků se nebudu vyjadřovat. Moje publikační činnost, jejíž
soupis je přístupný jak na www stránkách, tak i různých publikacích, hovoří za sebe – pro nezaujatého člověka.
Pokud jde o mé žáky, zastávají rozličná stanoviska podle svého umění a
rozhodnutí, a protože je jich opravdu
mnoho, jsou mezi nimi lidé různí. Tak
to v dlouhém profesním působení učitelově už bývá. Radost mám z toho, že
se ke mně a k mé bohoslovecké škole
spontánně hlásí moji doktorandi, moji
habilitanti i moji inauguranti, z nichž
někteří patří ke špičkám svého oboru u
nás i v zahraničí.
Závěrem k experimentu "věcná diskuse" o svěcení kněžstva v čís. 3 Českého zápasu posílám "facit": základem,
východiskem, principem, z něhož pramení důvodnost i působnost svěcení
kněžstva, je spiritualita. Počátek kněž-

něž zřídil klubovnu ve sklepě Husova sboru. Tu jsme se za jeho moudrého vedení učili promýšlet otázky, na
něž si člověk musí dávat odpověď po
celý život.“
V naší třídě na gymnáziu nás bylo devět československého vyznání. Když
jsem byli v septimě, byla komunisty
zrušena povinná výuka náboženství.
Tenkrát jsme všichni podali přihlášku
na nepovinnou výuku i proto, že jsme
svého faráře měli rádi.
Už od kvarty mi bylo jasno, že chci
také studovat teologii. Bratr farář mi
jednou řekl: „Vytrvej, než odmaturuješ, bude na fakultě povoleno studium i ženám.“ A měl pravdu.
Když jsem se pak na Husově fakultě
potkala s Františkem Kuchtou, zjistili jsme po čase, že chceme nejen
spolu žít, ale i sloužit jako faráři
v naší církvi. A byl to bratr farář Hančil, který nás spolu spojil svátostí
manželskou v jaroměřském sboru.
Bratr farář Hančil byl nejen farářem
jaroměřským: ale po třech desetiletích i vikářem okrsků hradeckého a
náchodského.
Zemřel 22. 11. 1971, tak jak si kdysi
přál: ve službě církvi. Ve Dvoře Králové nad Labem zastupoval dovolenou tamního faráře. Po vykonání
pohřbu ze sboru odjížděla dvě auta:
černé s nebožtíkem a za chvíli bílé
s červeným křížem. To bílé odváželo
bratra faráře Hančila stiženého náhlou nevolností do nemocnice, ze
které už nebylo cesty zpět do života.
Jeho pohřeb z jaroměřského sboru
byl velkou manifestací věřících i
farářů. Nikdy jsem neviděla takový
počet lidí ve sboru a venku v jeho
okolí jako v ten mrazivý zimní den
loučení s ním. Bylo to sejití plné
účasti a vděčnosti za jeho život.
Končím slovy z Janova evangelia
13,35: „Podle toho všichni poznají,
že jste moji učedníci, budete-li mít
lásku jedni k druhým.“ Přeji své církvi, aby měla i v současnosti takové
služebníky, kteří by měli srdce hořící
a oči otevřené pro potřeby člověka.
Dagmar Kuchtová
ství, jeho povahu a poslání tvoří spiritualita. Tento do češtiny těžko přesně
přeložitelný výraz lze osvětlit jako dar
zbožnosti, sílu myšlenky a soudržnost
společenství sboru těch, které Pán
církve povolal, Duch svatý osvítil a
církev jejich Bohem nesené celoživotní poslání symbolickým jednáním
svátostí zpečetila. Právě spiritualita,
jež se vždy vztahuje ke konkrétnímu
společenství a funkčnímu dílu v něm,
je žhavou otázkou víry, tj. myšlení a
života kněží (míněno i v ženském
rodu) v naší církvi. Při přijetí kněží
z jiné církve mají všechna opatření
svátostná, nauková i kázeňská směřovat k prověření a naplnění kněžské
spirituality, aby získaní novokněží
zarostli do kmene naší církve.
S radostí mohu napsat, že sestra katechetka z Brna, která ještě znala profesora Aloise Spisara, mi napsala, že ve
zveřejněném článku jde o čistou víru
v duchu Karla Farského. Porozuměla
a pochopila. Sestro, za vaše slova
děkuji. Už pro ně nevidím ukončenou
diskusi za planou.
Opravdu bratrsky
Zdeněk Kučera

Akademický klub Tábor slavil
Tak už je mu 60! Komu? No přece našemu Akademickému klubu!
Když jsme si před několika měsíci uvědomili úctyhodný věk tohoto společenství, nemohli jsme tomu věřit. Ale pak jsme se vzpamatovali z údivu a začali
přemýšlet a plánovat. Důležité narozeniny je přece nutno řádně oslavit a nějak
světu připomenout! A tak se zrodila myšlenka zdokumentovat (v našich očích)
bohatou a pestrou šedesátiletou minulost klubu. Plánování je obvykle lehčí než
provedení. Členové klubu začali hledat – listovat v albech, vzpomínat, kam byly
uloženy zápisy ze schůzek, táborové deníky, kroniky, fotografie, diapozitivy,
úřední záznamy. Také seznamy členů, i bývalých a bohužel také zemřelých.
Přípravný výbor to neměl lehké. Téměř 40letá pauza úřední existence klubu
odsunula řadu dokumentů do méně navštěvovaných míst v archivech, domácích knihovnách, krabicích na půdách. Ale členové výboru tvrdě zapracovali a
probudili v sobě téměř detektivní schopnosti.
Přitom se zrodila myšlenka vytvořit malý sborník, kde by členové (i přátelé)
klubu mohli vyjádřit své vzpomínky, zkušenosti a postoje k AKT.
A hlavně jsme se po tolika letech chtěli zase jednou sejít v co největším množství, tak jako to bývalo před násilným zastavením naší činnosti totalitním režimem. Díky obětavému úsilí řady členů se dílo zdařilo. Sborníček se zrodil
v podobě úhledné upomínkové brožurky, většinu adres se podařilo dohledat,
zajistit hodnotný a půvabný kulturní program a oslava, stanovená na 13. května
2006, byla na světě.
Začala v 10 h v Brně na Lipové ulici 26 v pracovním středisku naší církve.
Současný předseda klubu ing Rostislav Viktorin uvítal přítomné členy i hosty
(v tu dobu bylo v sále asi 60 účastníků, někteří přišli až odpoledne). Byli jsme
potěšeni, že mezi nás přišel emeritní biskup Karel Pudich a emeritní biskup a
patriarcha Vratislav Štěpánek.
Následovala pobožnost, kterou nás obdarovala sestra farářka Miloslava
Skálová. Zdůraznila tradici klubu, hodnotu a trvalost přátelství v křesťanském
společenství. Pronesla důstojnou vzpomínku na členy, kteří už bohužel nemohli být mezi námi.
Pak přišla kulturní část oslavného setkání. Díky dobrému nápadu sestry Mgr.
Váňové se podařilo získat vystoupení skupiny posluchačů JAMU – mladí hoši
a dívky 1. ročníku, zapálení pro hudební umění, předvedli s fascinujícím elánem řadu písní z repertoáru Voskovce a Wericha na hudbu J. Ježka. Ovace vděčného publika nebraly konce...
Historii 60 let AKT se podařilo částečně zdokumentovat na několika panelech,
vystavených v sále. O minulosti promlouvaly fotografie, články, zápisy schůzí,
programy různých setkání. To všechno si členové i hosté mohli prohlédnout
před polední pauzou. Nápaditými tvůrci panelů byli bratr Antonín Julínek a
sestra Radka Nezhybová.
Po obědě jsme se kolem druhé vrátili do sálu. Z kuchyně v suterénu zavoněla
káva a vzápětí se roznášelo občerstvení v podobě chlebíčků a sladkostí.
Nechyběly ani skleničky s vínem k častým přípitkům. Nad kávou se dobře
povídá a při vínečku se dobře zpívá. A tak se dařilo volné zábavě, vzpomínkám
veselým i vážným. Dr. Zdeněk Chládek probral v delším projevu historii AKTu,
Antonín Julínek nás pobavil příběhem o zapeklitém transportu psacího stroje na
cestě ze zimního tábora.
V závěru došlo i na promítání diapozitivů, kde se mnozí z nás, (někdy stěží),
poznávali v mladším vydání.
Oslava skončila, těšíme se na další (pravidelné červnové) setkání v Brně na
Botanické 10. června. A způsobí nám velkou radost, když mnozí z těch, kterým
se oslava líbila, se stanou pravidelnými (nebo aspoň občasnými) návštěvníky
naších sobotních setkání. (Každou druhou sobotu v měsíci na Botanické 1 ve
14.30 h.)
Irena Čapková

4
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ZPRÁVY
Pozvání do Sázavy
Náboženská obec v Sázavě zve všechny, kteří potřebují posilu na své cestě
životem, na bohoslužbu požehnání,
která se koná v neděli 18. června v 15
h ve Sboru opata Prokopa v Sázavě.
Účastni budou sestra farářka A.
Lukešová, sestra farářka E. Mikulecká, bratr farář D. Majer.
Olga Rajnošková, jáhenka

Poďakovanie
Dňa 7. 5. 2006 bola zvolená nová diecézna rada Bratislava a došlo
k personálnym zmenám hlavne vo
vedení cirkvi. Na vlastnú žiadosť bol
uvoľnený podpredseda diecéznej rady
ing. Miroslav Vitáček a preto je nutné
nielen poďakovať, ale aj zrekapitulovať jeho prácu. 7 rokov vykonával
funkciu podpredsedu diecéznej rady a
skutočne sa staral o všetky svoje povinnosti. Nebolo potrebné ho vyzývať,
prácu si sám vyhľadával. On sám
pôvodom stavebný inžinier a dlhoročný riaditeľ Priemstavu mimoriadne
využil vlastnej hrivny a od prvopočiatku sa stará o problematiku zabezpečenia kultovej budovy pre Bratislavu
ale aj vlastné kancelárie farského
úradu Bratislava a diecéznej rady.
Najprv viedol adaptáciu terajšej kancelárie na Konventnej 11 a v spolupráci s DR sa staral o adaptáciu modlitebne. Po zakúpení nehnuteľnosti na
Jozefskej 8 sa stará a bojuje v pravom
slova zmysle so všetkými dotknutými
orgánmi kvôli územnému a stavebnému povoleniu a všetkými ostatnými,
ktoré k tomu mali čo povedať.
Pravidelne sa zúčastňoval cirkevných
zastupiteľstiev a snemových jednaní.
Doposiaľ sa mimoriadne dobre zhosťuje práce predsedu stavebného výboru pre Bratislavu.
Je nutné ďalej povedať, že po 15 rokoch dlhého súdneho procesu v Liptovskej Osade metodicky pomohol
s čiastočnými započatými opravami
kostola a fary. Nevynechá v podstate
žiadne bohoslužby a je dôležitou oporou pre prácu v cirkvi.
A tak jednoducho ďakujeme a len pre
úplnosť oznamujeme, že ing. Miroslav Vitáček má 84 rokov za zdravej
mysli a s mnohými plánmi do budúcnosti.
Jan Hradil
biskup slovenský

Dětské představení
Náboženská obec Mladá Boleslav
srdečně zve na dramatizaci biblického příběhu o Mojžíšovi v sobotu
17. června ve 14 h v kostele sv.
Havla v nově upraveném areálu na
nám. Míru – Havelský park za
bývalým kinem OKO.
Účinkují děti a mládež z Prahy.
Scénář a autor písní Mgr. Tomáš
Butta, režie Mgr. Jindřiška Buttová, faráři, scéna a kostýmy Dana
Kalivodová, pastorační asistentka.
Seznámení s Biblí poutavou formou. "Čtěte Bibli, tam to všechno
je – V. W."
Vstupné dobrovolné.
Libuše Kopřivová,
farářka
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11. června 2006

Spiritual fest 2006
V úterý 13. června se koná prezentace festivalu SPIRITUAL FEST 2006,
festivalu černošských spirituálů,
jehož čtvrtý ročník se bude letos
konat v sobotu 16. září v Komunitním centru v Praze – Nových Butovicích. Prezentaci soubor Geshem
připravuje pro všechny, kdo chtějí
festival jakkoli podpořit, či pomoci
s jeho zviditelněním, ať už v médiích,
v církvích a společenstvích, nebo
mezi přáteli a známými.
Program večera:
1. část (od 18.30 h) v sále Komunitního centra v 1. p.
* stručná historie Spiritual Festu
* informace o programu / účinkujících letošního ročníku

2. část (od 19.30 h) v kostele
V druhé části večera se koná koncert
černošských spirituálů, na kterém
vystoupí vokální soubor Geshem,
organizátor festivalu, a jako zvláštní
host bluesman z americké Oklahomy, Lee Andrew Davison. Jedná se o
benefiční koncert s názvem SPIRITUÁLY PRO SRDÍČKO. Výtěžek
bude věnován mateřské škole Srdíčko na pražských Lužinách.
Prezentace s koncertem proběhne
v Komunitním centru sv. Prokopa na
Slunečním nám. 1, Praha 13 - Nové
Butovice (metro Hůrka nebo Nové
Butovice). Zájemci se mohou přihlásit e-mailem: lucie@spiritualy.cz,
nebo SMS na 604 563 383.
(red)

Podzámčí v roce jedna
Dokončení ze str. 1
pro těžce handicapované spoluobčany. Toto centrum je napojeno na chráněnou dílnu a využívá tohoto zázemí. Návštěvníků Denního centra pomalu přibývá a v současnosti můžeme mluvit o osmi klientech, kteří pravidelně přicházejí anebo je přivážíme a odvážíme. Náš velmi jetý automobil
Forman je opravdu využívaný, a to nejen k zásobování materiálem a rozvozu zboží, ale především k přepravě vozíčkářů a nevidomých. Snažíme se
pracovat s každým z klientů individuálně a pozvolna přijít na to, jaká činnost jim vyhovuje nejlépe. Po celou dobu jejich pobytu v naší dílně jim
poskytujeme službu osobní asistence. Máme radost z toho, že se jim u nás
líbí a že jim možnost seberealizace pomáhá jak po stránce psychické, tak i
fyzické.
Díky projektu Leader – Dílna v Podzámčí se mohlo uskutečnit mnoho aktivit pro volný čas určených pro obyvatele Borovan a okolí - v případě
víkendů i celého mikroregionu Růže. Mohli jsme vybavit společenské
místnosti a kuchyni a nabídnout společné využívání i dalším organizacím,
jako jsou Klub tradic, Klub seniorů, Klub maminek... Průběžně se zde
pořádá cvičení, přednášky, kurzy pečení, vaření, posezení při harmonice
apod.
My, jako Nazaret, jsme nabídli dětem i dospělým odpolední kroužky keramiky (4) a další řemeslný kurz. Proběhlo také mnoho nejrůznějších tématicky zaměřených víkendových kurzů: košíkářství, batikování, drátování,
adventní výzdoba, keramika, kronikářství, šití panenek a dalších.
Připravujeme ještě před prázdninami kurz malování na hedvábí, drátování
a v létě týdenní keramický kurz pro dospělé. Vidíme, že takováto setkávání nad společnou zájmovou činností jsou přínosem pro společenský život
městečka. Také zde dáváme šanci k účasti lidem s handicapem.
Každý, kdo má o dění v Podzámčí zájem, je zván k návštěvě, a to v každý
pracovní den. Dobrou příležitostí k návštěvě může být náš Den otevřených
dveří v pátek 16. června od 8 do 18 hodin. V 15 hodin proběhne vernisáž
výstavky našich výrobků a od 16 hodin country odpoledne se skupinou
Křupani.
Karel Filip,
vedoucí střediska Nazaret

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VANUTÍ DUCHA
Poznáte, která tvrzení jsou pravdivá a která ne? Pak jistě snadno získáte písmenka do dnešní tajenky. Pro kontrolu si nalistujte J 3, 1-17.
1. Nikodém byl farizej, člen židovské rady.
ANO (Ž)
Ne (S)
2. Jednou ráno přišel za Ježíšem.
ANO (A)
Ne (I)
3. Řekl mu: „Nemůžeš činit taková znamení!“ ANO (Č)
Ne (V)
4. Ježíš mu odpověděl: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
ANO (O)
Ne (T)
5. Nikodém mu řekl: „Já už se nechci podruhé narodit!“
ANO (M)
Ne (T)
6. Ježíš odvětil: „Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nevejde do království Božího.“
ANO (V)
Ne (O)
7. Pokračoval: „Vítr vane, kam chci.
ANO (L)
Ne (Ě)
8. Syn člověka musí být ponížen.
ANO (Y)
Ne (Č)
9. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna.
ANO (N)
Ne (Ě)
10. Poslal jej na svět, aby svět soudil.“
ANO (A)
Ne (Ý)
(Řešení z minulého čísla: Přímluvce)
Jana Krajčiříková

KALENDARIUM - ČERVEN
12. 6. 1896 - Narodil se v Kutné Hoře Zdeněk Pešánek (+ 21. 11. 1965
v Praze) - malíř, sochař a architekt, který v sochařství patřil mezi evropské průkopníky abstraktní geometrické konstrukce, předjímající takzvané konstruktivní a kinetické tendence již ve 20. letech minulého stol. Prosazoval světlo jako
hlavní výtvarný prostředek, roku 1922 zkonstruoval první tzv. barevný klavír,
druhý zdokonalený (1925) již využíval i kinetického principu. S tímto modelem
uskutečnil první světelně kinetické představení. Třetí barevný klavír doplnil
ještě zvukovým doprovodem (1926-27), který umožňoval barevné odlišení jednotlivých tónů. Vedle klavírů vytvořil i celou řadu dalších světelně kinetických
plastik, v nákresech a v modelech i fontány a pomníky. Soubor soch na světové výstavě v Paříži (1937) doprovázely kromě světelných obrazů i zvukové
efekty; na stejné výstavě realizovaná Fontána československého lázeňství využívala neonového světla. Jeho experimenty jej přivedly k filmu, kde v letech
1928-29 vytvořil s režisérem O. Vávrou krátký kinetický film. Své teoretické
úvahy s řadou praktických připomínek shrnul v publikaci Kinetismus (1941).
13. 6. 1621 - Saský kurfiřt Jan Jiří přiměl lužické stavy v Kamjenci k přísaze
poslušnosti císaři Ferdinandovi II. Kurfiřt za to žádal 6 milionů zlatých. Protože
tuto sumu nemohl císař zaplatit, dal mu r. 1624 obě Lužice v zástavu jako léno.
13. 6. 1761 - Narodil se v Nové Říši Antonín Vranický (+ 6. 8. 1820 ve Vídni)
- hudební skladatel a houslista.
13. 6. 1881 - Narodil se v Jaroměři Otakar Španiel (+ 15. 2. 1955 v Praze) sochař, řezbář a medailér, který mj. navrhoval mince - nejznámější a nejhodnotnější je jednokorunová mince z roku 1921.
13. - 21. 6. 1911 - Volby do říšské rady nepřinesly žádné převratné změny v jejím složení, i když zčásti pozměnily konstelaci politických sil v radě. Přírůstkem
10 mandátů získali agrárníci 38 míst, podobně národní socialisté ziskem 7
nových mandátů obsadili 16 křesel, sociální demokraté mírně posílili (o 2 mandáty na 26 míst). Naproti tomu klerikálové ztratili v Čechách všechny mandáty
a museli se spokojit jen se ziskem 7 míst na Moravě. Podobnou tendenci měly
volební výsledky německých stran v českých zemích. Po volbách se ustavil
Jednotný český klub v čele s Kramářem a Sdružení neodvislých pokrokových
poslanců z Čech a Moravy v čele s Masarykem.
13. 6. 1926 - Narodil se v Praze Josef Nesvadba - spisovatel, který patří mezi
naše nejvýznamnější autory sci-fi.
13. 6. 1961 - Zemřel v Hrabyni u Opavy Karel Engliš (* 17. 8. 1880 tamtéž) národohospodář a čsl. politik - několikrát byl ministrem financí, vykonával
funkci guvernéra Národní banky, v r. 1947 byl zvolen rektorem UK.
14. 6. 1866 - Rakousko obvinilo Prusko z vměšování a předložilo Spolkovému
sněmu ve Frankfurtu návrh na rozmístění spolkového vojska ve Šlesvicku a
Holštýnsku; v uvedený den byl při posledním hlasování ve Spolkovém sněmu
rakouský návrh přijat. Prusko reagovalo vystoupením z Německého spolku.
14. 6. 1896 - Císař František Josef I. potvrdil novou volební (Badeniho) reformu; již 15. února ji předložil premiér Badeni poslanecké sněmovně a 7. května
byla předloha schválena 234 : 19 hlasům (proti hlasovalo 15 mladočechů v čele
s E. Grégrem a moravským vůdcem "mladočechů" Stránským). Ještě v květnu
byla reforma přijata panskou sněmovnou říšské rady. Volební reforma zachovávala dosavadní čtyři volební kurie v nezměněném počtu a k nim připojila
pátou volební kurii (tím vzrostl počet členů sněmovny na 425 členů). V páté
kurii byli poslanci voleni na základě všeobecného hlasovacího práva (muži nad
24 let); na české země připadlo 27 křesel. Počet oprávněných voličů vzrostl
z 1,7 milionu na 5,3 milionu. Reforma ponechávala nerovné zastoupení v jednotlivých kuriích (například v kurii velkostatkářské volilo asi 5 tisíc voličů 85
poslanců, kdežto 5,3 milionu voličů v páté kurii volilo jen 72 poslanců).
15. 6. 1086 - První královská korunovace na Pražském hradě v kostele sv. Víta,
při níž arcibiskup trevírský Egilbert nasadil zlaté čelenky na hlavu Vratislava II.
a jeho manželky (třetí), polské princezny Svatavy.
16. 6. 1426 - U Ústí nad Labem došlo k jediné bitvě III. křížové výpravy proti
husitům. Jádro křižáků tvořili Sasové, Míšenští, bojovníci z Durynska i Lužice.
Pod vedením Prokopa Holého proti nim vytáhla spojená táborská i sirotčí vojska, k nimž se připojilo i vojsko pražské vedené Zikmundem Korybutovičem.
Naposledy zde křižáci vsadili na útok klasické těžkooděné jízdy.
16. 6. 1471 - Vladislav Jagellonský byl prohlášen králem.
17. 6. 1866 - Císař František Josef I. se obrátil válečným manifestem ke svým
národům; o den později učinil totéž pruský král. Pruská armáda vstoupila již 16.
června do Saska, které bylo spojencem Rakouska; Rakousko odpovědělo vypovězením války. Po bok Rakouska a proti Prusku se postavila většina německých
států. Začala rakousko-pruská válka.
17. 6. 1906 - Na ustavujícím sjezdu se zformovala ze dvou katolických stran a
několika dalších skupin Strana katolického lidu v Čechách. V přijatém prohlášení se vyslovila pro všeobecné, nikoli však rovné hlasovací právo.
17. 6. 1956 - Zemřel v Paříži Jan Sergej Ingr (* 2. 9. 1894 ve Vlkoši u Vyškova) - československý generál, politik a diplomat.
18. 6. 1311 - Král Jan uspořádal v Brně zemský sněm všech tří stavů, na němž
vyhlásil zemský mír a potvrdil moravská zemská privilegia, jež korespondovala se svobodami udělenými české šlechtě na "vánočním" sněmu v Praze (1310).
Jan se ujal vlády na Moravě jako český král (markrabského titulu téměř neužíval). Všemi ustanoveními pronikala idea jednoty státu a jednoty šlechtictví
v obou zemích.
(red)
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