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Sto let od příjezdu Masaryka do svobodné vlasti
Krátce před Vánocemi se uskutečnila poutavá akce zachycující významnou událost našich dějin – příjezd prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka do Československa před sto lety. Rekonstrukci Masarykova návratu zajišťovaly České dráhy ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Národním technickým muzeem a dalšími organizacemi.
Pro tuto rekonstrukci návratu byla zapůjčena parní lokomotiva
z Rakouska, neboť původní lokomotiva se již nedochovala. Součástí
historického vlaku byl mezi dobovými vagóny i Masarykův salónní vůz. Historický „Masarykův“ vlak doprovázel ještě druhý
vlak, který byl určen pro hosty a další účastníky programu.
Touto akcí, vzbuzující zvláštní pozornost, tak bylo mnohým
umožněno zcela názorně si přiblížit a jakoby znovu prožívat

návrat našeho prvního prezidenta Masaryka do svobodné vlasti
před sto lety. Postavu prvního československého prezidenta
vytvořil herec Otakar Brousek. Masaryka tehdy doprovázeli vojáci a diplomaté z Francie, Anglie a Itálie, kteří při rekonstrukci
samozřejmě nemohli chybět. Herci ztvárnili i syna Jana a dceru
Olgu. V místech, kde vlak podle plánu zastavoval, se odehrávaly
autentické vítací rozhovory mezi herci znázorňujícími dobové
postavy, ale zazněly i projevy současných představitelů
měst a obcí. Docházelo tak k prostupování historie
s naší současností. Atmosféru umocňovaly dobové
obleky, vyzdobená nádraží, vlající prapory a zpěv
hymny.
Masaryk před sto lety cestoval z Itálie přes Rakousko
do Československa, které dne 28. října 1918 vyhlásilo
svoji samostatnost. Masaryk vyjel z Padovy dne 17. prosince a v Horním Dvořišti překročil hranice 20. prosince. Bylo to na stejném místě, kde o čtyři roky dříve
opouštěl vlast jako politicky nepohodlný člověk
a odcházel do exilu. Cesta jeho slavného návratu vlakem
od hranic vedla do Českých Budějovic, kde ve svém
vagónu tehdy přenocoval. Druhý den pak následovala
cesta přes Veselí nad Lužnicí, Tábor, Benešov do hlavního města Prahy, kde ho očekávaly zástupy občanů
nového samostatného státu. Je symbolické, že náš první
prezident jako první vstoupil do jižních Čech – krajiny
spojené s postavami, místy a událostmi husitské doby.
Husitství bylo pro Masaryka inspirující v zápase o svobodu a státní samostatnost. Při svém zastavení v Táboře
pronesl proslulou větu: „Tábor je náš program.“
Podle dobového svědectví z vlaku vlál husitský prapor
s kalichem. V Horním Dvořišti byly i po sto letech
umístěny na nádražní budově dva husitské prapory s kalichy. Oslovil mě tam jeden bratr z naší církve, který byl
mezi členy posádky v historickém vlaku, a hrdě mně sděloval, že tyto dva prapory byly zapůjčeny náboženskou
obcí CČSH ve Vodňanech. Celé dvoudenní akce jsme se
zúčastnili jako zástupci Církve československé husitské
s br. Janem Bočkem a dalšími. Se členy Československé
obce legionářské jsme položili se ses. Mgr. Janou Šmardovou Koulovou věnec k pomníku M. Jana Husa
v Táboře a modlili se zde modlitbu Páně. V Praze na
Hlavním nádraží již očekávali příjezd historického vlaku
Parní lokomotiva historického „Masarykova“ vlaku.
br. biskup David Tonzar společně s dalšími duchovními
Br. biskup Tonzar vítá s duchovními na Hlavním nádraží delegaci TGM.
naší církve, kteří se pak zúčastnili i následného programu
Další snímky najdete na webových stránkách církve www.ccsh.cz.
této významné připomínkové akce v Praze.

Požehnaný rok 2019 přeje náboženská obec
Církve československé husitské v Lounech!

Snímek je z Kroniky náboženské obce, kterou vedl bratr Tvrzník
z Lenešic. Zachycuje „dívčí školu“ s pomníkem TGM ještě před 2.
světovou válkou. Naše PF je ohlédnutím za rokem 2018, v němž byl
u příležitosti 100. výročí založení Československa před školou J.
A. Komenského znovu postaven pomník prezidentu Osvoboditeli.

Když se všechen lid dával křít a když byl pokřtěn i Ježíš
a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na
něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“
Masarykova cesta před sto lety měla přesná pravidla protokolu a všemu předcházela jistě i velmi pečlivá příprava.
Podstatná byla však neorganizovaná zcela spontánní
reakce vítajících lidí všech generací. Zástupy lemovaly
celou trať a místa, která Masaryk tehdy navštívil. Akce
byla zajímavá z technického hlediska a také pestrostí kulturního programu, ale její účastníci se mohli především
nechat prostoupit atmosférou spontánního nadšení z příjezdu prvního prezidenta do svobodné vlasti.
Tomáš Butta,
patriarcha

Odletěl jsem na bohoslužby
Je dost obvyklé jezdit autem na bohoslužby, ale letět
letadlem je vskutku neobvyklé.
26. prosince 2018 na Štěpána jsem letěl do Košic z Bratislavy a zpět proto, že mě pozvala předsedkyně rady
starších s tím, že léta jsem pravidelně vykonával právě na
Štěpána v Košicích bohoslužby. Přítomna bývala
pravidelně celá košická ekumena i mnoho lidí
z Českého centra. Což dnes již nebylo. V mnohem
menší prostoře, spíše soukromého charakteru, se
sešli lidé ke společným modlitbám a liturgii, aby
poděkovali Bohu za narození Mesiáše. Bylo připraveno pohoštění a nejméně dvě hodiny jsme
pak strávili v družném laskavém rozhovoru.
Probírali jsme perspektivy, zkrátka, jak dál.
Jedno je jisté. Naše církev potřebuje novou
formu evangelizace a pastorace.
Místnímu faráři, který je v postavení vikáře
východního dyštriktu, jsem navrhl novou formu
práce, protože na Slovensku je historickým zvykem „zpevokol“, který aktivizuje právě zpěvem
jistou část křesťanského společenství a zpěv je

pro ně modlitbou. V rámci evangelizace bude také
dobré více vyjít mezi lidi, komunikovat; z formy bytí
a přístupu k životu našich farářů musí vyzařovat naděje na odpuštění. Proto je evangelium radostná zvěst.
Jan Hradil
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S úsměvem
Ruský žid přijde do malé německo-židovské obce a diví se, jak malou
mají synagogu. „Sem se přece celá obec nemůže vejít!“ říká šamesovi
(správci synagogy).
Ten vysvětluje: „Kdyby sem někdy vešla celá obec, pak by se sem samozřejmě nevešla. Protože sem ale nikdy celá obec nevejde, tak se sem
celá obec bez problémů vejde.“
Jak známo, prorok Mojžíš koktal. To má neblahé následky pro izraelský
lid až dodnes. Když se ho totiž Bůh ptal, jakou zemi by si přál, chtěl
odpovědět: „Kalifornii.“ Začal „Ka-ka-ka....“
Dobrý Bůh se podivil: „Kanaán? Ten bezútěšný konec světa? Ale když
jinak nedáš, Mojžíši, je samozřejmě tvůj!“
„Ty macesy, co mi dodali, jsou hrozně starý, hotová briketa!“
„Kdyby je Židi měli tenkrát na poušti, byli by s nima na výsost spokojený.“ „To věřím. Tehdy by ty jejich macesy byly ještě čerstvý.“
Sára se koketně otáčí před zrcadlem. Na sobě má šperky a plesovou toaletu. „Musíš ale uznat, Izidor: Nejsem pořád ještě hezká?“
Izidor: „Máš pravdu. Pořád ještě hezká nejsi.“
Dva Židé dojdou ke Genazaretskému jezeru a chtějí se přepravit na
druhou stranu. Na břehu stojí křesťanský rybář, který je ochotný Židy
převézt. Chce za to však padesát piastrů. Židy cena pohorší: „Zbláznili
se? Co je to za drahotu!“
„Ale co chcete, pánové?“ chlácholí je rybář. „Tady jste přece na jezeře,
přes které přešel náš Pán Ježíš pěšky!“
Jeden z Židů: „No, to není divu! Při těch cenách!“

Džaláleddín Balchí Rúmí
Džaláleddín Balchí Rúmí (1207, Afghánistán - 1273, Turecko) – jeden
z největších perských básníků, súfijský učitel, zakladatel řádu tancujících dervišů Mevleví. Rúmího díla inspirovala například Danta,
Chaucera, Andersena, Mozarta, Shakespeara a řadu dalších. Rúmí
představuje významnou postavu v celém arabsko-muslimském světě
a zároveň patří mezi nejprodávanější básníky v USA. Jeho pohřbu se
zúčastnili muslimové, židé i křesťané, Turci, Arabové, Peršané i Řekové. Hluboké, mistrovské dílo básníka středověku napomáhá i po staletích vytvářet mosty mezi vyznáními i národy.
Včera jsem byl chytrý, takže jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý,
takže měním sebe.
---To, co hledáte, hledá vás.
--Narodili jste se s křídly, proč se raději celým životem plazíte?
--Vsaďte na lásku vše, pokud jste opravdovou lidskou bytostí. Polovičatost
v srdečnosti nedosahuje její vznešenosti.

Z kazatelského plánu
1. neděle po Zjevení Páně
Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad
mocným vodstvem.
(Žalm 29,3)
První čtení: Izajáš 43,1-7
Tužby:
2. Abychom ve společenství církve křestní milost rozvíjeli a své spasení ve
skutek uváděli, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom si byli vědomi, že náležíme k Božímu lidu a budovali naši církev jako chrám Ducha Božího, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, děkujeme ti za to, že jsme byli křtem ve smrt a ve vzkříšení tvého Syna vysvobozeni ze starého hříšného života. Dej, ať znovuzrozeni z vody a z Ducha svatého žijeme ve spravedlnosti a svatosti do konce našich
dnů! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Skutky 8,14-17
Evangelium: Lukáš 3,16-17.21-22
Verš k obětování: Žalm 72,18
Verš k požehnání: Lukáš 3,22
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, jsme ti vděčni, že ve svátosti večeře Páně smíme
přijímat tělo a krev tvého Syna. Dej, ať pokřtěni jeho Duchem rosteme do
plnosti těla Kristova! Jemu buď sláva navěky. Amen.
Vhodné písně: 5, 6, 60, 155, 170, 335

Viděli jsme na východě jeho hvězdu
a přišli jsme se mu poklonit
(Ohlédnutí - zamyšlení nad uplynulými svátky)
Zřejmě všichni víte, proč se tradičně kostely stavěly
směrem k východu. Není tomu tak kvůli směrování
k Jeruzalému, jako tomu bylo například s modlitebnami muslimů. Důvodem východního směrování chrámových lodí je očekávání přicházejícího světla spasení. Je
to naše každodenní zkušenost, že světlo přichází
z východu.
Tři mudrci z důvodu své výchozí východní orientace
spatřili světlo přicházejícího Spasitele na západě - ze
strany, jejímž horizontem je bariéra moře, smrti a zapadajícího světla.
Slovo „orientace“ vychází z latinského slova „oriens“
tj. východ. Orientace pak znamená určitost směrování
vzhledem k východní straně. Mudrci byli opačné orientace. Byli jinak směrovaní.
Dnes se již kostely a naše modlitebny neřídí pravidlem
východní orientace svých oltářů, stůl Páně stojí vprostřed společenství. Přesto naše city často jitří ti, kdo
jsou oproti nám opačně orientováni. V církvích se opatrně přešlapuje, zamlžuje, pakliže se však zcela proti
duchu křesťanství veškerá opačná orientace rovnou
nezavrhuje.
Den epifanie, křtu Páně, proměnění vody v Káně, je
den završující období Vánoc. Betlém je doplněn
o poslední chybějící postavy tří z východu přicházejících inostránců. Jsou jinak orientováni, přesto včas přicházejí do Betléma, před samotným kritickým časem

naplnění, do egyptské anabáze; oproti všem zabedněným sousedům a místním, jimž náležela stará zaslíbení.
Jestli má být betlém kompletní, nesmí v něm chybět ani
ti opačně orientovaní. Ať už jsou orientováni jinak politicky, hudebně, sexuálně, anebo s ohledem k vytýčeným životním cílům. Je nutné, abychom i my v církvi
přijímali všechny ty jiné, pakliže přinášejí dary deklarující Ježíšův význam krále (zlato), vrchního obětníka
(kadidlo) a jako toho, kdo svým příchodem promění
i hnilobný zápach smrti (myrha).
Přijímáme mezi sebe všechny ty, jejichž pohled je upřený na Krista, přestože přicházejí z různých stran a jejich
pohledy jsou nutně upřeny zcela opačným směrem?
Vždyť již dnes vidíme i v našich talárech ustrojené služebníky rozmanitých světových etnik, navzájem si protikladných politických stran či uměleckých proudů,
zároveň mezi našimi duchovními a věřícími jsou ti, kdo
opatrně či polohlasně přiznávají svou opačnou orientaci sexuální.
Stejně jako každý rok se ptám, jestli má být o Vánocích
v naší modlitebně odkrytý betlémek se všemi jeho
figurkami, samosebou i s Ježíškem. I letos cítím, že
jsme se dosud otevřeně nepřihlásili ke všem našim bratřím a sestrám, jejichž opačná orientace zůstává nevyjádřená v prostředí veřejného zamlžování.
Krásný nový rok, který přináší opět příležitost vrátit
důstojenství starému Adamovi...
David Hron

„Ano, když církev svým srdcem náleží světu nebo sama sobě, dělá lidi nešťastnými, zubožuje je a zotročuje.
Když ale svým srdcem náleží Bohu, Pánu, jemu samotnému, potom díky Boží svobodné milosti nesvobodné
osvobozuje, truchlící rozradostňuje, chudé obohacuje, strádajícím dodává síly, nelítostné obměkčuje. Jí je
zaslíbeno, když se připraví a zůstane připravená, že sám Bůh udělá všechno nové, aby vše bylo ve všem.“
Hans Küng

Nad Písmem
On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm L 3,16-17.21-22
Jan Křtitel byl ve velkém pokušení.
Lidé ho respektovali a dokonce o něm
uvažovali jako o Mesiáši. Jan ale znal
Boží vůli a své místo. Proto jim řekl:
,,Já vás křtím vodou. Přichází však
někdo silnější než já; nejsem ani
hoden, abych rozvázal řemínek jeho
obuvi; on vás bude křtít Duchem
svatým a ohněm. Lopata je v jeho
ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale
plevy spálí ohněm neuhasitelným.“
Neboli věrné a pilné služebníky, ty,
co činí Boží vůli, shromáždí Pán
kolem sebe. Nevěrní, líní a svévolní budou zavrženi.
Bohabojný Jan Křtitel si byl vědom, že jeho úkol je, aby vyrovnal
Pánu stezky. Aby mu cestu připravil, nikoliv aby ho předcházel.
Vyvaroval se toho, aby ze sebe
nechal udělat někoho, kým není,
i když se mu to nabízelo. Takové
nabídce by odolal málokdo.
Na jiném místě Lukášova evangelia říká Jan Křtitel těm, kteří v zástupech přicházeli, aby se od něho
dali pokřtít: ,,Plemeno zmijí, kdo
vám ukázal, že můžete utéci před
nastávajícím hněvem? Neste tedy
ovoce, které ukazuje, že činíte
pokání.“ Drsná slova z úst Božího
služebníka. Jan chce říct, že Bůh je
milostivý a milující, ale nikdo se
mu vysmívat nebude a svévolník
sklidí to, co zasel.
Za Janem pak přichází Ježíš, aby se
od něho nechal pokřtít. Ježíš sám
bez hříchu se zařadil mezi hříšníky.
Tady nejde o symbolické vyjádření
Ježíšovy solidarity s námi. A už
vůbec ne o nějakou zázračnou moc

vody, do níž se ponořil. Podstatné je
to, co se odehrálo v Ježíšově srdci
a v jeho mysli. Ježíš ve křtu říká
ANO. Ano, Otče, beru na sebe viny
celého lidstva. Všechny jeho bolesti
a všechny jeho rány. A donesu je až
na kříž.
Při Ježíšově křtu se Jan a přítomní
lidé stávají svědky zázraku. Otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil
na Ježíše v tělesné podobě jako
holubice a z nebe se ozval hlas: ,,Ty
jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si
vyvolil.“ Bůh se zjevuje ve třech
osobách, které však mají jedinou
podstatu. Je to úžasné a těžko pochopitelné tajemství. Je to příslib
naděje pro všechny lidi a pro celé
tvorstvo.
Žijeme v prostředí, kde se zdůrazňuje především to, co dělá a říká člověk. Všeobecně jsou všichni fascinováni svými vlastními výtvory,
svým jednáním i mluvením, ať u sebe samých nebo u vzorů, ke kterým
vzhlíží. Málokdo je však fascinován
Bohem, jeho slovem a jeho konáním. Celé naše křesťanství bude
neživotné, jestliže si budeme jen
plnit svoje ,,náboženské povinnosti“, ale nebudeme mít osobní vztah
k Ježíši Kristu a nebudeme žít
v důvěrném společenství s ním.

Není pro nás snadné přijmout, že
bez Ježíše nemůžeme dělat nic.
Říkáme: Pane, vždyť se podívej, co
všechno jsme vykonali, kolik máme
za sebou práce, co vše se nám
povedlo…
A zapomínáme, že před Bohem
žádné dílo našich rukou nemá smysl,
pokud není děláno skrze něj, pro něj
a s ním. Přinejmenším je výsledek
takového konání neúměrný naší
námaze, nemluvě o jeho významu
pro věčnost.
Abychom prožívali, že Boží království je už mezi námi, musíme dovolit Kristu, aby vešel do našich životů. Otevřít se jeho lásce a milosti.
A to bolí. Bůh má na člověka nároky.
Jak píše apoštol Pavel: ,,Koho Pán
miluje, toho přísně vychovává,
a trestá každého, koho přijímá za
syna. Bůh s vámi jedná jako se
svými syny. Byl by to vůbec syn,
kdyby ho otec nevychovával? Jste-li
bez takové výchovy, pak nejste
synové, ale cizí děti.“
Jak jsme na tom my? Jsme synové
a dcery nebo cizí děti? Je Boží království mezi námi? Spolupracujeme
a podřizujeme se vůli Boží nebo si
prosazujeme svou vlastní? Bůh s námi touží spolupracovat.
Michaela Noe Švestková

Kriste, smiluj se nad námi hříšnými a dej,
ať tak jako Jan Křtitel sami sebe dokážeme umenšovat,
aby ty jsi v nás mohl růst.
Dej, svatý Bože, ať si všímáme a vidíme, kolik darů,
kolik milostí, kolik zázraků nám dáváš už teď jako příslib toho,
jak krásné to bude, až se s tebou setkáme tváří v tvář. Amen.
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Přehledně o průkopnicích duchovní služby
Radovan Lovčí: Ženy proti proudu;
První unitářské a univerzalistické
reverendky v Británii a USA,
Praha: Unitaria, 2018.
V křesťanských církvích podobně
jako v jiných náboženstvích a jejich
organizacích byly po staletí ženy na
vedlejší koleji. Bylo tomu tak navzdory podnětům pro stejnou důstojnost žen a mužů, jež jsou k nalezení v pramenech křesťanské víry.
Dodnes antropologie více než poloviny křesťanů (římští katolíci, pravoslavní, starobylé východní církve
a některé z církví navazujících na
reformaci) neuznává, že by ženy
byly svým lidstvím vybaveny pro
službu v církvi. Nepřipisuje jim kvalifikaci pro vedení bohoslužeb,
kázání, vyučování a pastýřskou
službu.
Podobně jako v judaismu (s výjimkou zatím víceméně jen ortodoxních), nepatrně už i v evropském
islámu, jsou v několika posledních

desetiletích v křesťanských církvích
ordinovány ženy ke službě různě
označované (biskupky, presbyterky,
jáhenky, pastorky, kazatelky, farářky). Děje se to v církvích starokatolických, anglikánských, luterských,
reformovaných, metodistických, někde třeba i v baptistických sborech.
Kniha nedávno vydaná Unitarií,
vydavatelstvím Náboženské společnosti českých unitářů, představuje
britské a americké reverendky (jak
dnes označují ženy ve stálé duchovní službě), které měly odvahu přijmout pověření a zmocnění ke službě již kolem poloviny 19. století.
Unitáři, původně proud radikální
reformace začleněný do širšího křesťanského kontextu, byli svou alternativní pozicí v celku křesťanstva,
společně např. s kvakery (Společností přátel), disponováni k hledání
nových cest. Umožnilo jim to jejich
odpoutání od mnohasetleté tradice.
S váháním pak zrovnoprávnění žen
a mužů v církvi přejímaly postupně

i tradičnější křesťanské církve.
Na počátku doby, kterou publikace
sleduje, navazovali unitáři na švýcarskou reformaci, šli však dále ve
změnách oproti tradičnímu západnímu latinskému křesťanství a stali se
pro kalvinisty nepřijatelnými. Španělský reformovaný křesťan, lékař
a humanista Miguel Servet s unitářskými názory, byl na Kalvínův podnět upálen v Ženevě, kam se uchýlil
před pronásledováním španělskou
inkvizicí.
V době svých historických počátků
se unitáři opírali více o Bibli, přijímali do církve lidi křtem, slavili
večeři Páně. Až později se rozvětvili a vedle unitářských církví vznikl
dnes početnější unitářský universalismus. Ten je myšlenkově spjat rovněž s americkým universalismem
(Ralph Waldo Emerson, David
Thoreau) a představuje širší náboženské zakotvení s prvky křesťanské
zejména etiky. Publikace sleduje
tento směr unitářského vývoje.

Autor publikace PhDr. Radovan
Lovčí (*1977) je odborným zaměřením historik moderních dějin. Charakterizuje se jako náboženský liberál. Říká o sobě, že je příležitostný
publicista, občan České republiky
a planety Země. Kromě této věnoval
doposud dvě monografie Olympii
Brownové (jíž je věnována kapitola
i v recenzované publikaci) a dále
dceři prezidenta osvoboditele Alici
Masarykové. Těmto námětům věnoval rovněž několik článků. Píše
metodou historickou, přičemž se
opírá o solidní sekundární prameny,
tedy o odbornou literaturu z prostředí, kterého se kniha týká, tedy USA
a Spojeného království.
Text je plynulý, doplňující informace a odkazy jsou v poznámkovém
aparátu, který však knihu nepřetěžuje. Je srozumitelná, věcná. Kromě
deseti stránek obecného úvodu
o unitářství a krátkého závěru slibujícího další publikaci na stejné téma
z českého prostředí její jednotlivé
kapitoly vyznívají jako dramatické
příběhy.
Navzdory jistému vzdálení unitářství od tradičních křesťanských církví se tato denominace stala pro ně

Zamyšlení nad smyslem oběti - Jan Palach
Od ledna 1969 uplynulo půl století, přesto čin Jana Palacha stále vybízí k zamyšlení o základních otázkách lidského života. V písni „Ticho“
se nesou z úst Bohdana Mikoláška i tato slova: „Zemřel živý člověk
a mrtví zůstali žít.“ Bůh ale v Ježíši Kristu ve snaze zachránit člověka
a zjevit mu vrchol své věčné lásky se obětoval na dřevě kříže. Svého
Syna poslal, aby byl člověk živ, aby neutonul pro lidskou nevědomost
a malověrnost.
Kristův život je ve skutečnosti
dějinnou rekapitulací všech událostí od počátku světa, jak o nich
vypovídá Písmo. Kristus dobrovolně vztahuje na svou osobu všechny
lidské viny, aby je jednou provždy
silou a mocí svého Ducha setřel
a překonal, aby přestáním všech
obtížných zkoušek, které na jeho
osobu byly položeny, dokončil
svým životem věrný obraz člověka
tak, aby se kryl s představou

Foto z indexu studenta
Jana Palacha

a záměrem, jaké měl v okamžiku
stvoření Bůh sám. Ježíš svým křížem, který dobrovolně přijal, vzal
na sebe i historickou odpovědnost
stát se bezhříšným Adamem, tedy
člověkem, který by se věrně podobal obrazu Božímu. A to nese s
sebou nejeden závazek i nejedno
břímě: znamená to být dokonalým
v životě světském i duchovním, být
dokonalým v jednání i činech,
nepodléhat malomyslnosti a nedůvěře, třebaže jí už podlehlo nejbližší okolí. Znamená to současně být

trpělivým, ale i nepoddajným –
jedná-li se o věc Boží – a být také
za všech okolností důsledný všude
tam, kde se vede čistý a poctivý boj
proti nepravdě, lžím a přetvářkám.
Tyto negativní vlastnosti totiž člověka deformují v jeho niterné podstatě a my jejich důsledky dobře
známe z ještě nedávné minulosti
a trvale je na sobě pociťujeme.
Vždyť jsme sami mohli být svědky
různých společenských křivd a deformací, kdy třeba jen za projevenou myšlenku či odlišný názor byli
mnozí lidé krutě pronásledováni,
trpěli v žalářích či dokonce umírali
na popravištích.
Mnozí lidé v minulosti tedy museli
také nést těžký a útrpný kříž a tak
opět připomínali a dosud druhým
připomínají svou žalující výpovědí
o vině tohoto světa. Jejich volání po
spravedlnosti však leckdy doposud
nedolehlo k našim uším, jindy zas
zůstalo zcela bez odezvy. I dnes je
– bohužel – evidentní situace, kdy
slabší se stávají oběťmi zvůle,
necitlivosti, krutosti a násilí silných
a mocných. Svírá nás při tom bolest
a bezmocnost. Avšak bezmocnost
nemusí být vždycky jenom pasivním jevem, neboť může i provokovat k odvážným činům, které jsou
často málo pochopitelné.
V roce 1969 byla naše společnost
svědkem dvou nejčistších sebeobětí,
jejichž motivace nás ponouká
k zamyšlení. Jde přirozeně o planoucí pochodně dvou mladých lidí, kteří
shodou okolností nesli stejné křestní
jméno Jan – Jan Palach a Jan Zajíc.
Ti nedokázali lhostejně přihlížet

k páchanému bezpráví, které bylo –
po kolikáté již – znovu učiněno na
našem národě. A tak se oba rozhodli
dobrovolně darovat své životy na
symbolický oltář své milované vlasti, aby vyburcovali veřejnost i světové mínění a svou čistou a neposkvrněnou obětí vyjádřili svůj zásadní
nesouhlas s nespravedlností a brutálním násilím.
Těžko je člověku nepřiznat si v této
chvíli hluboký žal nad velkými
činy našich druhů. Vzpomínáme při
tom na slova apoštola Pavla určená
Římanům, v nichž se vybízí k živé
oběti, k oběti podobající se
Kristově. Pavel ve svém apelu
vyzývá ke svaté a Bohu milé oběti,

tj. k životu bezúhonnému, čistému
a spravedlivému tak, abychom
svým životem směřovali k Boží
slávě i k blahu našich bližních. Jen
takto bude naše oběť dobrá, prospěšná a dokonalá. Křesťanský učitel Jan Zlatoústý k tomu pak dodává: „Nemůže se přece obětovat
ruka, která krade; noha, která kulhá
na obě strany; ani srdce, které
chová hněv.“ Naši bratři Janové
možná nečetli apoštolův biblický
text a nato teprve sotva znali výrok
Jana Zlatoústého. A přece vnitřně
jistě cítili, že pravá oběť je spjata
s ryzostí, čestností ducha, s vroucností čistého a bezelstného lidského
srdce… Proto jsou jejich oběti mezi

inspiračním zdrojem, i když je třeba
poznamenat, že Antoinette Brownová Blackwellová byla zvolena
a metodistickým duchovním ordinována nejprve v kongregacionalistickém sboru, a až později, když měla
potíže s některými články tradiční
víry, se stala unitářkou. V různých
větvích křesťanství a různých regionech se duchovní služba žen prosazuje dodnes s různou intenzitou.
Konzervativní střední a východní
Evropa je i v tomto ohledu v závěsu
za sesterskými církvemi USA,
Kanady, západní Evropy, Austrálie
a Nového Zélandu.
Lovčí v knize ukazuje také, jak
první reverendky byly občansky
angažované, jak např. v době vnitroamerického konfliktu o otázku
otroctví stály za rovnoprávností
nejen pohlaví, ale i ras. Angažovaly
se i v oblasti sociálních práv, např.
proti dětské práci.
Publikace početně nepatrného,
i když, jak se zdá, v poslední době
oživlého českého unitářského společenství stojí za pozornost jako podnět pro církve větší.
Ivan Štampach,
info.dingir.cz

námi těžko ocenitelné a nepřísluší
nám právo je posuzovat. Rozměr
jejich oběti je nevypočitatelný
a lidskými měřítky nezjistitelný.
Křesťan v tomto případě přenechává posouzení Bohu…
Definovat oběť je nesmírně obtížné, stejně jako ptát se po jejím
smyslu. Jedno však přece zůstává
průzračně čisté a jasné, že čistá
oběť – jakkoliv se to v tuto chvíli
nezdá – nám přece jen otevírá cestu
k naději a s ní pak se nám i rozevírají dveře k novému životu, jež
směřují k naší obrodě, očistě, spáse
a záchraně.
Podle kázání k posluchačům
Husovy fakulty při kolejní pobožnosti v roce 1969 zpracoval
Martin Jindra

Z dopisů našich čtenářů
Vážená redakce, posílám příspěvek k článku „Je dnes
církev pro lidi aktuální?“ z ČZ č. 50/2018
Vážená sestro farářko Silná,
nejprve, prosím, přijměte ode mne přání pevného zdraví, lásky, štěstí v novém roce. Též chci připojit krásnou
vzpomínku, kterou mám na sbor v Botanické ulici, kde
jsem před mnoha lety hrála na varhany, když jsem v Brně
byla na varhanickém kurzu. Bydleli jsme na Lipové a to
byl úžasný zážitek krásného společenství, který mě
dodnes hřeje v duši a u srdce.
Co se týče Vašeho článku, musím přiznat, že si připadám
jako v uzavřeném společenství lidí poněkud odtržených
od současnosti. Proto jsem také hledala dál. Jsem vlastně
stále na cestě.
Před Vánocemi vylepili unitáři na plakátovací ploše
Desatero štěstí. Přečetla jsem si ho a říkala jsem své spolusestře ze sboru, že bych to mohla podepsat, že je to
velmi výstižné. Ona si to také přečetla a u bodu, kde se
píše, že máme odpouštět, mi řekla: „Kdyby to bylo jen
tak snadné!“ To mne zarazilo, jen jsem řekla, že by se jí
velmi ulevilo, ale hned mě napadlo, že mi už několikrát
vyprávěla, jak se jí dotklo chování jedné velmi staré spolusestry. Také to, že jí trápí dýchání a snad i srdce, ačkoliv lékaři neshledali žádný nález. Když je však v tělocvičně, kde působí jako cvičitelka malých dětí, vše z ní
spadne a je jí dobře. Tehdy jsem jí řekla: „To je psycho-

somatické, přemýšlej, co ti vadí v prostoru mimo tělocvičnu.“ Tehdy na to neodpověděla. Teď se mi to vše spojilo a po bohoslužbě jsem jí řekla, že by měla vědět, že
každé slovo, čin, ba i myšlenka jsou různé energie, které
po eliptické dráze v prostoru proletí a jako bumerang se
vrátí k tomu, kdo je vypustil. Proto by se neměla trápit
tím, co jí někdo nepříjemného řekl nebo udělal, vždyť je
to jeho věc a on za to nese odpovědnost. Rozzářily se jí
oči, snad to pomohlo. Jen mě mrzí, že takové zdůvodnění nemůžeme slyšet při kázání, asi to v Bibli není, už jsem
o to naši sestru farářku několikrát žádala, aby kázání alespoň trochu aktualizovala, ale asi to nejde. To je právě ta
věc, která pak současného člověka neoslovuje a tím se stáváme nevěrohodní, divní, odtržení. Škoda! Co vlastně
v takovém sboru hledám? Oslovují mne texty i hudba
písní i liturgie. Nepřipadá mi překonaná nebo neaktuální.
Při studiu One Brain jsem pochopila, co je to: „Bůh v nás
a my v Bohu“. Velmi mě to posílilo. Spíš by to chtělo,
aby nám laikům byla liturgie blíže vysvětlena, slovy,
která nás osloví, kterým budeme dobře rozumět.
Domnívám se, že náš první patriarcha Farský do liturgie
zakódoval neobyčejnou sílu a hloubku, že bychom tomu
potřebovali víc rozumět.
Prosím, pozdravujte ode mne dům v Lipové i Váš sbor
v Botanické a přeji Vám dar slova, které bratry a sestry
bude oslovovat a provázet dalšími dny. Přeji plný sbor
nadšených posluchačů.
L. Hotová
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Zprávy
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019
Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne
je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo
v soukromé modlitbě.
Přípravy textů pro letošní Týden modliteb za jednotu
křesťanů se ujala skupina zástupců různých křesťanských společenství v Indonésii. Texty sestavilo
Společenství církví v Indonésii (Persekutuan Gerejagereja di Indonesia, PGI) pod vedením Rev.
Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebangové a Indonéská
katolická biskupská konference (Konferensi Waligereja
Indonesia, KWI), v jejímž čele stojí Mons. Ignatius
Suharyo.
Nově zvolený koordinátor Rady pro ekumenismus při
České biskupské konferenci biskup Tomáš Holub ve
svém úvodu české brožury (vydala ČBK a ERC) textů
povzbuzuje, v souvislosti s ekumenickými modlitbami,
k tzv. řemeslnosti modlitby, jak o ní v exhortaci Radost

Přijďte do Many
Milí diváci a příznivci Vršovického
divadla MANA v Praze, v lednu
rozšíří repertoár vršovické scény už
třetí novinka této sezóny Letní den.
V absurdní komedii Sławomira
Mrożka o souboji dvou mužů
o krásnou ženu a smysl života hrají
Zbigniew Kalina, Daniel Rous
a Petra Tenorová. Generálku pro
vás chystáme 28. 1. od 11 hodin,
premiéru pak o den později, 29. 1.
2019. Režie inscenace se ujal
Ondřej Zajíc, který pro VDM nazkoušel i divácky úspěšnou komedii Gin Game se Zuzanou Kronerovou a Dušanem Sitkem.
V prosinci jsme vám představili
původní inscenaci Země česká, do-

evangelia píše papež František. V části o ekumenickém
dialogu a modlitbě píše toto: „Musíme si stále připomínat, že jsme poutníci a putujeme společně. Proto je
třeba své srdce očištěné od nedůvěřivosti otevírat před
svými souputníky a upírat zrak především k tomu, co
hledáme: pokoj ve tváři jediného Boha. Umění důvěřovat druhému má v sobě cosi řemeslného, podobně jako
i pokoj má v sobě kus řemesla.“
„Chtěl bych vás, milé sestry a milí bratři, povzbudit
k nepodceňování této řemeslnosti. Je opakovanou zkušeností, že ekumenické modlitby v sobě nemají takový
stupeň spontánnosti a přirozenosti jako standardní
modlitby v našich domácích společenstvích. To je přirozené, protože nejsou neseny společnou modlitební
zkušeností a žitou tradicí,“ prosí o zapojení do dění
v polovině ledna 2019 biskup Holub.
Zdroj: www.cirkev.cz
Texty pro Týden modliteb naleznete na webových
stránkách www.cirkev.cz.

mov můj? Napínavý příběh o bojích
československých legionářů, inspirovaný skutečnými událostmi a osudem vršovického učitele a místního
varhaníka, uvádíme v české premiéře v režii Pavla Kheka. Pro velký
zájem zařazujeme v lednu i dopolední představení pro seniory a školy,
a to 16. 1. od 11 hodin, kdy nabízíme
zvýhodněné vstupné za 120 Kč.
Večerní představení odehrajeme 25.
1. 2019. Hrají: Milan Kačmarčík,
Jan Hofman, Máša Málková a Vilém
Udatný.
Na všechna ostatní představení
v režii VDM platí lednová akce
1+1. Při zakoupení jedné vstupenky na inscenace Zahrada Jane
Austenové, Gin Game, Země čes-

PRO DěTi A MLáDež

Ježíšův křest

ká, domov můj? a Vršovice jsou
zlatý, řek‘ tatínek dostanete druhou
vstupenku zdarma! Neváhejte a využijte jedinečné příležitosti. Nabídka platí pro večerní uvedení
a nesčítá další slevy.
Srdečně vás také zveme na Večer
s dobrou knihou – těšte se na
úsměvné příhody z humoristického
románu spisovatele Jeroma Klapky Jeroma Tři muži ve člunu. Čítárnou vás 15. 1. od 19.30 hodin provede herec Městských divadel
pražských Jiří Klem.
Veškeré další informace o divadle
a aktuálním i připravovaném programu najdete na webových stránkách
www.vrsovickedivadlo.cz.
Adresa: Moskevská 967/34 Praha
10-Vršovice. Spojení: tram 22, 4 do
zastávky Vršovické náměstí nebo 24,
7 do zastávky Bohemians.
Děkujeme za vaši přízeň v roce
2018 a těšíme se na vás opět v hledišti.

Host na faře v Liberci

Duch svatý
hlas
holubice
Jan Křtitel
Jordán
lid

milovaný
mlat
modlitba
nebesa
obuv
oheň

prorok
rozvázat
ruka
Syn

(Řešení z minulého čísla: Pojďme se poklonit.)
Jana Krajčiříková

Srdečně zveme na 8. večer cyklu
talk show Host na faře: v pátek 25.
ledna v 17 hodin bude v pořadu
Bůh bez přívlastků hostem kněz,
teolog a přírodovědec Marek Orko
Vácha. Moderuje: Stanislav Kubín, hudební spolupráce Z. Glaser,
Z. Manligová. Vstupné 80 Kč.
Mediálním partnerem je měsíčník
Kalendář Liberecka. Po skončení
talk show bude zahájena výstava
fotografií Františka Eichlera „Moje
Afrika“.
Fara Církve čs. husitské, nám. Českých bratří 35/2 v Liberci.
red

Vyhledávací řízení
na pozici ředitele / ředitelky
Husitské diakonie
Ústřední rada Církve československé husitské vyhlašuje
vyhledávací řízení na obsazení pozice
ředitele / ředitelky Husitské diakonie.
Charakteristika vykonávané činnosti:
Metodické vedení ředitelů jednotlivých středisek
Husitské diakonie
Prezentace činnosti diakonie a sociální práce církve
Příprava projektů v sociální a diakonické oblasti
Tvorba návrhu koncepce rozvoje a rozpočtu
pro Správní radu Husitské diakonie
Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání
znalost sociální problematiky
praxe, organizační a komunikační schopnosti
manažerské dovednosti
bezúhonnost
členství v CČSH
Nabízíme:
služební poměr v CČSH
předpokládaný nástup v březnu 2019
Přihlášku s životopisem zašlete do 28. 2. 2019 na adresu
Církev československá husitská, personální oddělení,
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6;
nebo mailem na adresu personalistika@ccsh.cz
Pro více informací lze kontaktovat Mgr. Aleše Ptáčka,
tel: 604 224 830, mail: ales.ptacek@ccsh.cz

Z ekumeny
PaPEž FRaNTIŠEK: SKONcuJME S ŠíLENSTVíM KONZuMISMu
Papež František adresoval poselství účastníkům madridského setkání
nazvaného VODa, ZEMěDěLSTVí, VýžIVa – BuDuJME ZíTřEK. Jeho organizátorem jsou akademické a církevní instituce za účasti agentury OSN pro
výživu a zemědělství FAO se sídlem v Římě.
V úvodu svého poselství Svatý otec připomíná biblickou perspektivu chápání přírody - vody, plodů země a výživy. Nelze je vnímat pouze v kategoriích zboží a zisku, nýbrž máme na ně pohlížet s vděčností, jako na dary,
které sesílá Bůh. Víra a zkušenost věřícího člověka ponouká k zaujetí
postoje díkůvzdání a odpovědnosti za obdržené dobro; odmítá uzavřenost
omezenou na kalkul, který znemožňuje účinnou pomoc lidem méně privilegovaným, zbaveným přístupu k základním věcem. Papež František zdůrazňuje význam slovesa „budovat“, který se objevil v podtitulu této konference. Jeho význam je pozitivní. Označuje totiž nový přínos, otevřenost
pro druhé, vzájemnost a spolupráci.
Papež poukázal na to, že dnes je zapotřebí správně rozhodovat a vytvořit
pevné základy k budování spravedlivé a integrované společnosti, v níž
nikdo není vyloučený. Je to také cesta, která umožní příštím generacím život
v harmonickém světě bez konfliktů, zajišťujícím potřebné prostředky
k důstojnému a plnému životu.
Jakkoliv země má dostatek zdrojů pro život všech lidí, jak po kvantitativní tak
i kvalitativní stránce, ohromné množství lidí trpí hladem a bídou – poukázal
dále papež František. Abychom tuto nemoc vymýtili, stačilo by překonat
nespravedlnost a nerovnost, zavést dlouhodobou politiku předjímající
budoucnost a účinné a koordinované postupy, aby nikdo nebyl připraven
o vezdejší chléb a další prostředky nutné k životu. Na první místo mezi nimi
patří voda, k níž naneštěstí nemá každý přístup. Je zapotřebí, aby byla lépe
rozdělovaná a vyváženě a racionálně spravována. Významným bodem je také
péče o životní prostředí a ochrana jeho krásy, aniž by se narušilo bohatství
ekosystémů a způsobily nenapravitelné škody.
Svatý otec připomněl, že o zemi je nutné pečovat, nezasazovat jí rány ničící
dílo Božích rukou. Právě to se totiž děje na mnoha místech naší planety, kde
je voda zkažená, kde se hromadí odpad, mýtí lesy, otravuje vzduch a země.
Hromadí se tak zlo a neštěstí, jehož výrazem je mrhání výživou nikoli její
rozdělování. Je nezbytně nutné skoncovat s šílenstvím konzumismu a učinit stoly místem setkání a bratrství. Země se má stávat společným domem,
který přijímá každého, otevřeným domem, prostředím společenství a soužití – píše papež František v závěru poselství na konferenci o Vodě, zemědělství a výživě.
Autor článku: Tomáš Tetiva, www.cirkev.cz
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