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Výročí vzniku církve

tradičně v chrámu sv. Mikuláše
99. výročí vzniku naší Církve československé husitské připomněla
slavnostní bohoslužba v sobotu 12. ledna. Konala se v chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí, kde byla církev vyhlášena
roku 1920 (11. 1.) „Provoláním národu československému“.
Letošní výroční bohoslužbu vedl patriarcha Tomáš Butta spolu
s biskupy Pavlem Pechancem, Davidem Tonzarem a Filipem Štojdlem, který také kázal. Svou homilii na text z Lukášova evangelia
3,15-22 nazval „Ponořeni v tajemství Ducha Kristova“ a přečíst si ji
můžete v tomto čísle Českého zápasu. V chrámu sv. Mikuláše byla
přítomna také řada duchovních církve, zástupce pravoslavného
arcibiskupa Michala, generální sekretář Ekumenické rady církví
Petr Jan Vinš, který právě za ERC přítomné pozdravil, dále
prof. Jan Royt, prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost,
a prof. Jan Blahoslav Lášek, proděkan HTF UK pro vědu, výzkum
a zahraniční styky. K slavnostní atmosféře přispěl i hudební doprovod a přednes Michala Hanzala na varhany a Františka Bílka na
trubku. Celocírkevní kantor Zdeněk Kovalčík během liturgie zazpíval vánoční modlitbu „Přispěj nám“ a při vysluhování večeře Páně
píseň „Vítej, Jezu Kriste“ s textem biskupa Jednoty brartrské Jana
Augusty. Snímky z bohoslužby jsou publikovány na webu
www.ccsh.cz.
red

Ponořeni v tajemství
Ducha Kristova

Bohoslužebné předměty br. patriarchy K. Farského

Kázání biskupa Filipa Štojdla, které zaznělo při bohoslužbě
12. ledna 2019
„Ty jsi můj milovaný Syn, tebe
jsem si vyvolil.“
L 3,15-22
Vánoce se přiblížily ke svému
vrcholu. Svátkem Ponoření Páně
ale cesta pokračuje. Ekumenický
překlad Bible se dopouští menšího
zmatku, když mluví o Ježíšově
křtu. A liturgický kalendář, lekcionáře i další tuto chybu stále opakují. Ježíš se však ponořil, vstoupil do
vod plných hříchu, do našich vod.
Denně zakoušíme hlubiny života.
Sevřeni úzkostí popadáme dech,
jindy jsme unášeni vánkem radosti.
Tak se i na našem životě naplňuje
Janovo proroctví. Jsme ponořováni
do Ducha Kristova, abychom mohli
kráčet i do těch nejvzdálenějších
míst v našem srdci, k tomu nejslabšímu a zraněnému, co často popírá-

me, bojíme se toho a maskujeme
pod svaly, taláry, řetězy, skvostnými obleky.
Vstupujeme do ohně lásky, ve kterém má být spáleno vše, co nejsme
my, naše ego, naše pozice, naše
zásluhy, naše tituly, vše, na čem si
právě nyní tolik zakládáme. Jsme
ponořováni do tajemství většího,
než jsme si schopni představit. I my
jsme ponořováni.
Jan od Kříže říká: „A tak je třeba
sestoupit do hlubin Kristových
a jako v bohatém dole tam kopat,
neboť jsou tam uloženy hojné
a drahocenné poklady. A můžeš
dolovat sebehlouběji, nikdy nedojdeš konce a nevyčerpáš všechno,
naopak na všech stranách, v každé
štole nalezneš nové žíly s novým
Pokračování na str. 3

V historické budově Národního
muzea v Praze jsou na výstavě
„2x100“ k 100. výročí republiky od
28. 10. 2018 umístěny významné
předměty a doklady charakterizující tuto dobu. K nim patří i předměty o vzniku naší církve. Kromě
původního taláru prvního patriarchy Dr. Karla Farského a dobových
štol je vystaven i Bílkův kalich
a další předměty včetně originálu
dokumentu Rukopis provolání
o založení Církve československé
(husitské) a dokladů jako legitimace prvních členů naší církve
a spolku Krematorium. Předměty
byly zapůjčeny Církví československou husitskou.
Návštěvníci a zejména členové
CČSH mohou být hrdi na to, že
počátek republiky je úzce spojen
s naší církví a na tuto významnou
historii se nezapomíná.
Čestmír Holeček
Další fotografie viz www.ccsh.cz
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Milan Balabán – teolog

Kůň času
Tak nějak příliš rychle cválá v poslední době ta moje kobylka, až se
z toho chvatu zalykám, podle dusotu kopyt počítám dny a podle vrásek přibývající léta a děti mi dorůstají a moje zuby místo nich začínají pěkně zlobit a děvčata se před mým zrakem mění v zralé ženy
a uctivě mě zdraví a skutečně ta jejich krása se mě už zdaleka tak
netýká, vždyť ten tvrdohlavý čas mě proti mé vůli nese dál a stále
rychleji a tímhle během rostou mezi námi nové vzdálenosti a neviditelné zdi a jsou to hradby pevnější nad bariéry z kamene a oceli,
a proto si někdy připadám sám a časem hnán do posledního cíle, kde
mi první nepřipadají jako vítězové, to tedy zatím ještě ne.
Na návštěvě v Gerniku, v jedné zapomenuté české vesnici položené
vysoko v rumunských horách, jsem před lety kráčel po ránu mezi chalupami v čerstvě napadaném sněhu, lesy hučely ve větru a kopce se
třpytily stříbrným hávem a nebe bylo modré a slunce se vyhouplo nad
štíty stavení a najednou se otevřela vrata a z nich vyjel hospodář na
bílém koni, majestátně jako kníže Václav a taky se Václav Mašek jmenoval, a za ním vyběhli ze dvora další koně a gazda je vedl k napajedlu, rozmlouval s nimi celou cestu a já zůstal překvapeně stát a naslouchal jsem té staročeštině jako slovu Božímu a šel jsem až ke žlabu vytesanému z kamene, který u horského pramene postavili kdysi dědové
a poutníci ze země české, co připluli po Dunaji za lepším živobytím,
aby se jejich prapravnuci dnes vraceli zpátky do Čech, takový je osud
putujících v čase, ale já tehdy spíš pozoroval ty nádherné koně, jak se
napájejí v zimním ránu a naslouchají slovům svého hospodáře.
Jak dobrého pána mají – říkal jsem si v duchu, když je laskal ve hřívě
a plácal po hřbetě a upravoval třmeny.
A každou zimu kolem Nového roku si ve vzpomínce znovu vyjdu na
procházku do rumunských hor, abych si vybavil tu nečekanou scénu
uprostřed ztracené české vesnice, protože i já si připadám v tom
svém čase někdy trochu zmatený a ztracený a musím se dlouho hledat, než uslyším ržání koní a uvidím víry vloček proti slunci a gejzíry
sněhu, jak stříkají od kopyt, a vrata otevřená a v nich dobrého hospodáře, jak vyvádí koně z teplé stáje k věčným pramenům; šťastný
nový a každý další rok, přátelé tak svobodné a radostné jízdy.
Jan Schwarz, NO Bratislava

Zpráva ze 4. ledna o úmrtí prof. ThDr. Milana
Balabána (1929-2019) vzbudila ve vrstevníkovi
vzpomínky a v kolegovi úvahy.
Setkali jsme se v zimním semestru 1949-50 na Husově
čs. evangelické fakultě bohoslovecké, kde posluchači
z husitské a evangelické církve měli společné přednášky z filozofie u Františka Linharta a církevního práva
u Františka Bednáře. Z evangelíků byl vysoce aktivní
Jan Šimsa a Jakub Trojan. Milan Balabán, štíhlý a útlý
mladý muž, se držel zpátky. Do debat zasahoval především principiálními názory. Potom jsme se setkali až
v 60. letech na seminářích Milana Machovce. Tam iniciativu míval Jan Sokol. Milan mířil ke kořenům. Jako
kolegové na Karlově univerzitě jsme se pravidelně
vídávali na Heidelberské univerzitě. Evangelická teologická fakulta UK a naše Husitská fakulta měly smlouvu s proslulou heidelberskou teologií, podle níž se
konaly pravidelně společné semináře v Praze a v Heidelbergu. Evangelické studenty zpravidla doprovázeli
prof. Ladislav Hejdánek a Milan. Naše studenty vedli
prof. Zdeněk Sázava a já, tehdy děkan Husitské fakulty. Teologické debaty s významnými heidelberskými
kolegy připomínaly šermířský zápas. Myšlenkový výpad střídala myšlenková obrana: Byly to zápasy ušlechtilé a v mnohém zásadní. Hejdánkovy šermířské výpady provázela břitkost myšlení, Balabánovy úvahy
vynikaly vybroušeným jazykem (i v tom německém),
obrazným myšlením a především vytrvalým tahem na
biblické Zjevení. Působivá byla Milanova soustředěnost
na Boha – ad Deum tendere. V často komplikovaných
debatách neztrácel nit a vystupoval vždycky jako biblicky orientovaný teolog a religionista.
Pak jsme se po létech setkávali na pohostinné husitské
faře v Praze-Karlíně. Milan kolem sebe šířil přátelské
prostředí. Jeho osobnost přitahovala a šířila klid a pokoj. Prostředí a témata byla jiná než na Heidelberské
univerzitě, ale soustředěnost na Boha a jeho lásku

v Ježíši Kristu byla stejně intenzivní, řekl bych dokonce jímavá. Asi to bylo jeho věkem, který postoupil. Jsem
přesvědčen, že působilo i spontánní laskavé prostředí
husitské fary a jejích duchovních správců v promodlené
budově někdejší židovské synagogy. V tomto prostoru
také zaznívala Balabánova beletristická a poetická tvorba pozoruhodného moderního jazyka, na němž je cítit
vliv starobylého biblického světa.
Vzpomínky vrstevníka míří k teologické úvaze, v níž
nemohu odmyslet od osobního stanoviska. Profesor
Milan Balabán svým dílem i osobností vstoupil do brázdy českého evangelického myšlení, již hloubil Slavomil
Daněk, Miloš Bič a výrazně Jan Heller. Použiji Balabánovu habilitační přednášku, v níž ji charakterizoval
ideou Exodu. „Exodus je osou celé biblické zvěsti a jako
antifatalikum číslo jedna je jedním ze zdrojů myšlení
a cítění … které se prodírá terénem tlaků a vazeb skrze
víru ke svobodě.“ Balabán pozoruhodným způsobem
tuto brázdu obohatil a pro postmoderního posluchače
rozšířil. Ad Deum tendere zůstává trvalým znakem,
„proroci nechtěli znevážit bohoslužebný rozměr lidského
života... bez obrazu či symbolu světa se neobejde ani
moderní vědecky orientovaný člověk… mýtus sám o sobě
neposkytuje solidní základnu pro rozhodování… člověk
se nemůže dovolávat bohů… nesmí ani zneužívat jediného Boha… ale má jednat, jako kdyby Boha nebylo,
s Bonhoefferem etsi Deus non daretur.“ (Čas a mýtus).
Současní myslitelé přijímají religionistiku spíše jako
vědu než teologii. Balabán svými rozsáhlými religionistickými znalostmi a uměleckou tvorbou dovede zaujmout. Pro mě je Milan především teologem, který se
upínal celou svou duší a svým životem k sestoupení
milostivého Boha v Ježíši Kristu. Tak jako zesnulý kráčel tímto světem v šlépějích Nazaretského, tak věřím,
Nazaretský jej provedl branou smrti a uvede ho do říše,
kde již smrti nebude, ani bolesti a pláče.
Světlo věčné ať Milanovi svítí.
Zdeněk Kučera

Liselette Bucar: Proměna
Dal jsi mi bolest a já ji proměňuji
v šat své duše.
V bolestech ze mne opadal
rez světa.
Z bytí zůstaly jen
rubíny lásky.
V novém oděvu
jsem harfou na věčnosti.
Přeložil Zdeněk Svoboda

Z kazatelského plánu
3. neděle po Zjevení Páně
Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná
jeho svatost!
(Žalm 97,11-12)
První čtení: Nehemjáš 8,1-3.5-6.8-10
Tužby pro dobu po Zjevení Páně:
2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, shlédni na nás, neboť v naší slabosti potřebujeme tvou
sílu. Dovol nám s důvěrou přistupovat k trůnu tvé milosti! Osviť nás, Bože,
svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Korintským 12,12-31a
Evangelium: Lukáš 4,14-21
Verš k obětování: Žalm 89,20
Verše k požehnání: Lukáš 4,21-22
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, nasytil jsi nás tělem a krví svého Syna. Dej, ať posíleni tímto svátostným pokrmem a nápojem žijeme ve světě jako tvoji svědkové! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 54, 67, 97, 102, 106, 186, 312

Nad Písmem
Ježíšovo programové prohlášení
V dnešním evangelijním oddíle čteme
o programovém prohlášení Ježíše
Krista. A protože jsme jeho následovníky, tak je toto programové prohlášení vlastně i programem naším.
Ježíš jej pronáší poté, co se vrací
z pouště, kde podstoupil pokušení
zjednodušit si svoji cestu, vyhnout se
oběti a utrpení, kde raději hladověl,
než by se sytil z pochybných zdrojů.
To je velice důležité si uvědomit.
K opravdu duchovnímu pokroku
v životě člověka dochází poté, co je
v životě konfrontován se zlem, utrpením, zklamáním. Je mylné se domnívat, že utrpení, těžkostem, zkouškám
se vyhneme. Ne, ony jsou v životě
pravidlem. Důležité je, že Bůh se nás
nezříká a doprovází nás v nich, učí
nás, zdokonaluje. Tak i Ježíš začíná
své veřejné působení až poté, co
projde pokušením, utrpením.
A jak zní jeho programového prohlášení? Ježíš čte z proroka Izajáše. A to,
co čte, je něco naprosto pozitivního,
radostného. Radostná zvěst chudým,
propuštění zajatců, uzdravení slepých,
propuštění zdeptaných na svobodu.
A ještě je tu jeden důležitý moment.
Oproti původnímu textu vynechal
zmínku o pomstě. Podle Ježíše se
tato zaslíbení naplňují právě teď,
právě v jeho působení.
A co následovalo po této proklamaci
radosti, svobody, odpuštění? Kdybychom četli dál, dozvěděli bychom
se, že ho dav chtěl shodit ze skály. Na
pochyby o tom, jestli někdo, přítomným tak známý jako Ježíš, může něco
přinést, totiž Ježíš argumentuje, že si

mají jeho krajané, rodáci odvyknout
pocitu výlučnosti. Ne, Bůh neprovede
pomstu. Boží vyvolení, Boží milost
patří všem. Boží vyvolení znamená
závazek k pokorné službě. To je aktuální dnes, když se hledají nepřátelé, na
které bychom mohli vše svést, v boji
proti nim se v nenávisti sjednotit.
Mnohý by si řekl – no a co s takovýmto poselstvím v dnešní době
u nás. Lidé bohatí si řeknou, že jich
se to netýká. Patříme k nejbohatším
zemím světa. Nejsme přece slepí, nejsme zajatci.
Ona ta chudoba, kterou tu má Ježíš na
mysli, není jen chudobou hmotnou,
i když i lidé strádající hmotnou nouzí
jsou do tohoto zaslíbení zahrnuti, jsou
zde míněni zejména ti, kdo ví o tom,
že jim v životě chybí to, co jej činí
opravdu bohatým, naplněným - tedy
láska, přijetí. Jsou i lidé bohatí, kteří
vědí o své omezenosti - ti jsou tzv.
chudí v duchu. Zajatci nejsou jen ti,
kdo byli zajati ve válce. Jsme zajatci
strachu, nesplnitelných očekávání,
módy, neodpuštění, závislostí.
Co se týče té zmínky o slepých, máme
sice více či méně funkční oči. Nevidíme ale všechny zázraky kolem
nás. Nevidíme, co je důležité, kde je
potřeba něco dělat. Býváme zdeptaní
neúspěchy, neporozuměním, nepochopením, ba dokonce nenávistí.
Všem, kteří něčím takovým trpí, chce

L 4,14-21
Ježíš vyhlásit léto milostivé. To bylo
ve Starém zákoně nařízení, podle kterého se měli jednou za čas propustit
otroci a prominout dluhy. Ježíš přináší naprosto převratnou zvěst o tom, že
Bůh chce ukázat cestu k odpuštění,
smíření, pokoji.
Sestry a bratři, když Ježíš skončil ono
čtení, mluvil o tom, že dnes se splnilo
ono zaslíbení z knihy proroka Izajáše.
Jenže ono slovo dnes má mnohem
hlubší význam. Tak jak Boží duch tedy Boží přítomnost působila v době
Ježíše z Nazareta, tak působí i dnes.
Proto můžeme směle s radostí přijmout, že ono slovo dnes platí pro
dnešek stejně jako pro tehdejší dobu.
Stejně jako tehdy i dnes nám Bůh,
Stvořitel, dává svobodu i od sebe
sama, novou naději. Chce, abychom
prohlédli. Platí to pro každého.
V první epištole Korintským čteme
o tom, že církev je představována jako
tělo Kristovo, kde je každá část důležitá. Tak se nikdo z nás nemusí cítit
bezvýznamný, odsunutý.
Co je důležité, abych na závěr zdůraznil, jde tady o radost. Zbožnost je
synonymem vážnosti, posmutnělosti.
Ale i v Nehemjášovi čteme o tom, že
lid se měl, přestože byl usvědčován
z hříchů, radovat. Tak i vy vězte, že
jedním z hlavních cílů je radostná
vděčnost a svoboda.
Marek Ryšánek

Hospodine, dej, ať v tomto čase vzrůstající nenávisti, rozdělení
jsme služebníky naděje, radosti a smíření. Amen.
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Ponořeni v tajemství ...
Dokončení ze str. 1

bohatstvím.“
Do tohoto tajemství je stále ponořována i naše církev. Církev, která
není jen pouhou institucí, ale místem, kde se protíná vše Božské
a lidské. Jak říkáme v liturgii:
„sladké i trpké, příjemné i odporné“.
Čím dál víc se ukazuje, že jsme
v Božích rukou, že nás vede On.
Nikoliv pouhé rozumování a hlasování. Jinak bychom tu už dávno
nebyli. Proto jsem za naši církev
tak vděčný, neboť v ní můžeme
zažívat laskavost a milosrdenství
právě skrze princip svobody svědomí. Svobody, která pramení přímo
z probodeného boku Ježíšova. Nic
není nad ním a jeho evangeliem.
Zažíváme možná mnohá zklamání,
bolesti, sevření i slzy, ale toto
všechno přece prožíval i Ježíš,
a prožívá to s námi.
Jak už jsem řekl, jsme ponořováni
do největšího tajemství v celém
vesmíru. Tajemství, které říká, že
jsme milováni.

Tak jako tenkrát, i k nám doléhá
hlas: Ty jsi má milovaná dcera, ať
už jsi prožila cokoliv, ať už se cítíš
ponížena, potřísněna špínou světa,
zraněna ve vztazích, stále jsi má
milovaná dcera a budeš jí navždy.
A ty jsi můj milovaný syn, i když je
tvé ego nafouklé tím, co právě
děláš, i když si myslíš, že všechno
zvládneš svou výmluvností a pomocí svých paragrafů. Jsi můj
milovaný syn, chlapče. Nikdy tě
nepřestanu vyhlížet, až se budeš
vracet.
Od chvíle, kdy si uvědomíme, že
jsme milovaní, navzdory tomu, jak
jednáme, skrze naše malé i velké
kříže, už nemáme na výběr. Naším
posláním se stalo jít k zatraceným,
ovazovat rány tohoto světa, těšit
zarmoucené, objímat a stírat slzy
světa. Už se nemůžeme dívat shora,
ale stojíme dole, spolu s ostatními.
Zdá se, že úkolem církve je také
naučit se létat a učit to i ostatní.
Potřebujeme pochopit mystický
význam pádu. Z kdysi milionové
církve je dnes maličké společenství. Tam, kde jsme neopustili
Krista, tam je také ona milost, kterou máme zakoušet.
Mnohem lépe to, co se vám pokouším sdělit, vystihl lutheránský
mystik Dietrich Bonhoeffer: „Pro
církev není nic horšího, než se
dobře a pevně zabydlet. Nic horšího pro duchovní společenství, než
být dobře zaopatřen. Nic horšího,
než snadný přístup k penězům, když
se může spokojeně říci: „Vše běží
jako po másle.“
Úpadek náboženských řádových
společenství začal vždy toho dne,
kdy vlastnily velkolepě prosperující kláštery s mnoha pozemky, polnostmi a lesy, a k tomu uznání
světa. Tehdy ztuhl život v jejich
žilách a nastal rozpad. Neexistuje
církev bez boje a slz, její cestou je
křížová cesta s trnovou korunou.
Překážky musí být, utrpení je
vzpruhou církve. Neexistuje církev
bez bolesti, neexistuje evangelium

Sviatosť manželská
Väčšina starších farárov musí povedať, že má za sebou viac svadieb
pred zmenou politického systému. Svadby moli byť v kostole len za
prísneho dozoru a obrad mohol byť vykonaný po predošlom obrade na
miestnom alebo obecnom úrade.
Po prevrate sme začali konať sviatosť manželskú samostatne bez predošlého obradu na úrade. Obrady sa začali konať v záhradách, v parkoch, ale i dokonca v hoteloch a iných obľúbených miestach.
Dnes 9. 1. 2019 som navštívil väznicu v Břeclavi a po hodine sa ma
odsúdený opýtal: ,,Pán biskup, pokrstený som, môžete ma oženiť?“
,,Vy ma navštevujete, išlo by to?“
Odsúdený má 59 rokov. Slobodný mládenec, vo väzení má ešte stráviť
štyri roky. Opýtal som sa ho: ,,Čo vás k tomu vedie?“ Dostal som
odpoveď: ,,Zodpovednosť za moju partnerku.“ Nasledovalo: ,,Viete,
ona je krásny človek, zhruba pred tromi rokmi ma zavreli za ekonomickú tresnú činnosť a väčšina mojich priateľov sa odo mňa odvrátila.
Iba ona so mnou trpí a je ochotná ma počúvať nad žiaľom za slobodou.“ Potom nasledovala otázka: ,,Pôjde to?“ a moja odpoveď: ,,Isteže
to pôjde, ale budem sa musieť poradiť s riaditeľom väznice a väzenským kaplánom.“ Ešte hodinu po odchode z väznice som premýšľal
nad manželstvom vo väzení. A spomenul som si na argumenty, ktoré
som počul: ,,Viete, keby sa so mnou niečo stalo, bude môcť po mne
dediť.“ A nasledovalo: ,,A naviac, aj keď som bol presvedčený, že
zostanem vo forme staromládeneckého života. Nie, dám jej svoje
meno, aj keď poškodené.“
V Bratislave 9. 1. 2019

Jan Hradil, biskup

Rupert Schützbach: Věřím
Co všechno mám věřit?
Co všechno nemám věřit?
Co ještě mám věřit?
Co mám zase věřit?
Věřím v Boha.
A Bůh věří ve mne.
Bůh věří lidem.
Věřím
vytrvale neochvějně
starému a novému
trojjedinému Bohu.

Gretl Zettmann: Programy
bez chudoby.”
Pád nemusí skutečně znamenat
konec. Sám o sobě může být chvílí, ze které se nejvíc naučíme.
Mnohem víc, než z chvilek, kdy
nás oslavují a obdivují. Richard
Rohr uvádí krásný příměr:
Orlí hnízda bývají na vysokých
skalních útesech. Orlí mláďata jsou
navyklá, že dostávají potravu od
„maminky“ a „tatínka“, kteří ji pravidelně přinášejí. Jednoho dne však
matka nebo otec jednoduše přiletí,
vystrčí mláďata z hnízda a ona začnou z útesu padat. Útes je dost
vysoký, ale rodiče nechávají vřeštící a štěbetající mláďata padat,

a když už téměř dopadnou na zem,
otec je úžasným způsobem zespodu
zachytí. Pak je znovu a znovu pouští, dokud se nenaučí létat.
Svátek Ponoření Páně nám připomíná Jana Baptistu, který se nepostavil na místo Spasitele, i když
mohl a měl k tomu nejlepší podmínky, ale ukázal k muži jménem
Ježíš, k tomu, jemuž není hoden ani
rozvázat řemínky u opánků.
Takovou církev si přeji, církev,
která si nevystačí se svými pravdičkami, protože je ponořována do
Pravdy celé.

Denně a všude
se uskutečňují
protestní akce
proti nespravedlnosti
demonstrace
za mír a svobodu
revoluce
proti vládychtivosti a násilí:
člověk chce svět
vylepšit.
Kdyby denně a všude
každý jedinec protestoval
proti vlastnímu bezpráví
demonstroval
dobrotu a toleranci
revoltoval
proti svému panovačnému já
svět by byl lepší.
Přeložil Zdeněk Svoboda

Pozvání na autorský večer s Jurajem Jordánem Dovalou
Dne 29. ledna v 18 hodin bude ve
sborovém domě Betlém CČSH
naším hostem Juraj Jordán Dovala,
farář v Hodoníně a současný brněnský biskup Církve československé
husitské. Vystudoval pravoslavnou
teologii, hloubku křesťanské modlitby objevil až na prahu dospělosti, ale
od té doby se jí věnuje. Poskytuje duchovní doprovázení lidem věřícím
i hledajícím. Vedle této služby je br.
Dovala teologem a básníkem, píše
poezii, bajky, hudební texty i romány.
Dříve aktivně působil jako rockový
hudebník a skladatel, v polovině 90.
let začal skládat folkové písně a psát.
Je rovněž předsedou České křesťanské akademie v Hodoníně a Literárního kruhu autorů Hodonínska.
Z jeho knih jmenujme například
„Pozvání do ticha“, „Som Husákovo
dieťa“, „Pankáč v kostele“ nebo
„Chrám uprostřed tržiště“; z posledně jmenované knihy bude číst i v našem pořadu, jednotlivé úryvky bude
pak prokládat svými písněmi.
V jednom z rozhovorů Juraj J. Dovala říká: „Svět není zlý. To jen my
lidé z něj často děláme propast
smutku a utrpení. Věřím v dobro
a věřím v naději. Čím méně člověk
zasahuje do systému, do přírody, do
dění, tím harmoničtěji všechno funguje. Co Bůh stvořil, je dobré.
Jakmile se do toho ale začne patlat
člověk, hapruje to. Média nám
malují obraz, jaký chtějí. Nemusíme se s ním ztotožnit. Tvrdí, že lidé
chtějí povrchnost a komerci. To je
krátkozraká lež. Vše pod sluncem
má svůj význam. Vytěsníme-li duchovno a staletími ověřené hodnoty, nastane nerovnováha. Naše životy budou prázdné, depresivní a něco
zásadního jim bude chybět. Lidská
mysl se denně otravuje klepy, intrikami, pomluvami, a už z toho onemocněla. Věřím v ty nejobyčejnější
lidské hodnoty, jako je láska, dobro, něha, přátelství, rodina... Ty už

tisíciletí drží tento svět pohromadě.“
V knize „Chrám uprostřed tržiště“
pak píše: „Často se setkávám s názorem, že je nemožné žít hlubším
duchovním životem a zároveň plnit
každodenní povinnosti. To lze jen
v ústraní, v tichu samoty, ne uprostřed světa. Vždyť člověk nemá dost
času ani na rodinu a na sebe, jak by
tedy mohl mít čas na to, aby se zastavil a vnímal ticho?“
Že je to však možné, nám ukazuje
právě tato knížka, jejíž podtitul zní
„Spiritualita všedního dne“.
Přijměte naše pozvání k příjemně
prožitým chvílím, které jsou vyplněné písněmi, čtením i vyprávěním.
Během včera bude možno si zakoupit některou z knih autora.
Vratislav J. Marša, farář
spolek Verbum et Musica
PRoč MEDiToVaT?
Na tuto otázku existuje jednoduchá
odpověď: meditace je vědomá cesta
k Bohu. Je to vnitřní nasměrování
k Božímu bytí, pozdvihování srdce

k nebesům, upínání k Stvořiteli všeho života. Meditace je dobrá a prospěšná, protože člověku přináší
požehnání na všech úrovních:
☼ Hygiena duše – meditace upevňuje naše morální a mravní předsevzetí.
Pomáhá nám usměrňovat nespoutané
chtíče, touhy a vášně.
☼ Askeze – meditace nás učí náhledu na pomíjivost hmoty. To nás
následně vede k dobrovolné skromnosti, pokoře a přirozené askezi.
☼ Klid – člověk, který pravidelně
medituje, nachází vnitřní klid, Boží
pokoj, je spokojený a šťastný.
☼ Úžas – meditací docházíme
k hlubšímu vnitřnímu vhledu. Žasneme, děkujeme a vnímáme vanutí
Ducha svatého ve všem dění.
☼ Kotva víry – křesťan, který medituje obsahy víry, žije v duchu evangelia, žije s Kristem v srdci.
☼ Jednota s Bohem – meditací
umenšujeme své ego a dáváme prostor Nejvyššímu, aby v nás prodléval
a působil. Ideálem meditace je
dosáhnout trvalé jednoty s Bohem.
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Zprávy
Rok lásky 2019 v královéhradecké diecézi
9. ledna se v Hradci Králové uskutečnila společná konference duchovních
a kazatelů královéhradecké diecéze, při které byl zahájen poslední rok
trienia před stým výročím naší církve, Rok lásky 2019.
Br. biskup se zamýšlel nad dosavadní situací v našich náboženských
obcích, krátce přednesl výsledky dotazníků, které společnými silami členové našich NO na podzim vyplňovali. Poté následovala přednáška ICLic.
Mgr. Leoše Halbrštáta, který
přiblížil Papežská misijní díla.
Mons. Josef Suchár hovořil o své
cestě životem ke kněžství a službě v Neratově, Dětský denní
rehabilitační stacionář představila jeho ředitelka MUDr. Miloslava Zídková s kolegyněmi.
Rok lásky mimo jiné by měl být
také věnován rozvoji sociální
činnosti, proto krátké slovo
o fungování AMBRY – střediska Husitské diakonie měla i její
ředitelka Mgr. Radka Podnecká.
Na závěr pro všechny „poutníky“ byly připraveny vaky nebo
tašky na cestu životem v roce 2019. „Láska je jako široká
řeka, jen do ní vstoupíš, už tě
nepustí. Nikdy ji neobejmeš, protéká ti mezi prsty, láska je naplněním
života a dotek věčnosti. Proto je stále otázkou: Čím je zaplaveno tvé
nitro? Jaká voda protéká tvým srdcem?... Slyšeli jsme v kázání při
úvodní bohoslužbě z úst bratra biskupa Pavla.
Kéž je naše putování za láskou v tomto roce požehnané. J. Pechancová

Vyhledávací řízení
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

Smutná zpráva
Po krátké těžké nemoci zesnul dne
10. 1. 2019 ve svých nedožitých 68
letech emeritní pražský biskup
a pedagog, farář Církve československé husitské, bratr ThMgr.
Karel Bican.
Br. emeritní biskup sloužil v náboženských obcích CČSH v Praze Dejvicích, Mnichovicích, Hostivici a Kutné Hoře. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v sobotu 19. ledna v Husově sboru
v Kutné Hoře.
red

Blahopřejeme br. Vaňkovi
Předseda rady starších NO
v Kostelci nad Orlicí a zároveň varhaník Ing. Ladislav
Vaněk se 30. ledna dožívá
svých 80. narozenin. S kosteleckou náboženskou obcí
je oslaví v neděli 3. února
při bohoslužbách.
Vděčně poděkuje spolu s námi Pánu Bohu za dar života –
žije přidaná léta (srdce mu
kontroluje voperovaný „budík“). Boží posilu i požehnání mu vyprošuje jeho církevní rodina.
Za náboženskou obec
alena Naimanová,
farářka

Beseda čKa

PRo Děti A MLáDež

Ježíšovo kázání v Nazaretě
Když Ježíš na začátku své činnosti kázal v Nazaretě, četl slova jednoho
z proroků. Jméno tohoto proroka získáte, když vyřešíte následující přesmyčky a vypíšete si ze vzniklých slov písmena v závorce. Nápověda – slova
z přesmyček nebo jim příbuzná najdete v citátu onoho proroka (L 4,18-19).
pinosdoh (7)
karz (1)
dasotr (2)
stolmi (2)
zonápíma (6)
špuněpítor (6)
(Řešení z čísla 2: Bůh jej vyvolil)
Jana Krajčiříková

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu o ochraně
přírody v Krkonošském národním
parku. Hostem bude Mgr. Jakub
Kašpar, náměstek ředitele Krkonošského národního parku a místokurátor sboru ČCE ve Vrchlabí. Povídat
se bude o tom, proč jsou Krkonoše
národním parkem, co tam stojí za
ochranu, jak se tam vracejí mnohá
vyhubená zvířata a jiná jsou naopak
stále ohroženější... Beseda se bude
konat v úterý 12. února od 17.30
hodin (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49.
JNe
Školství za první republiky
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského zvou
na představení knihy „Národní“
školství za první Československé
republiky.
Koná se v úterý 29. ledna od 16 hodin ve společenském sále muzea,
Valdštejnská 18, Praha 1. Kmotrem
publikace je prof. Stanislav Štech.
Účast potvrďte na e-mail:
pedagog@npmk.cz
red

Z ekumeny
UKRaJiNSKá cíRKEV Už JE SaMoSTaTNá
Podpisem tzv. tomosu – dekretu o nezávislosti završil ekumenický patriarcha Bartoloměj mnohaletý proces odloučení Ukrajinské pravoslavné církve od Moskevského patriarchátu.
Stalo se tak 5. ledna v istanbulské katedrále svatého Jiří, v Bartolomějově
sídle Fanaru. Vánoce, které pravoslavný svět slaví podle staršího, tzv. juliánského kalendáře od 6. ledna, už tedy ukrajinští věřící prožívají jako samostatné společenství. „Ukrajinský lid se nyní může těšit ze zrovnoprávnění, nezávislosti, samosprávnosti a osvobození od jakékoliv vnější závislosti a vměšování,“ pronesl při slavnostní bohoslužbě Bartoloměj. Řecky a ukrajinsky slaveného obřadu, který Bartoloměj celebroval spolu s nově zvolenou hlavou
Ukrajinské pravoslavné církve metropolitou Epifanijem, se zúčastnil i prezident Petro Porošenko a další vrcholní představitelé ukrajinské politiky. Dekret
bude nyní vystaven v chrámu svaté Sofie v ukrajinské metropoli Kyjevě, kde
je k vidění pro veřejnost. Kirill, patriarcha Ruské pravoslavné církve, které
byli ukrajinští věřící dosud podřízeni, s odlukou ostře nesouhlasí a již dříve
vyzval, aby nová církev nebyla uznána.
(risu, sch) Katolický týdeník 2/2019, 8. – 14. 1. 2019
SVěToVá RaDa cíRKVí HLEDá NoVéHo TaJEMNíKa
Světová rada církví vyzývá členské církve a ekumenické partnery, aby nabízeli své nominace na pozici generálního tajemníka této organizace. Konečný termín pro podání žádosti s formulářem je 1. květen. Užší výběr kandidátů bude
stanoven v červenci na jednání výběrové komise, pohovory se budou konat
koncem října. Vybraní kandidáti budou představení Ústřednímu výboru k volbě,
která se uskuteční na jeho zasedání v březnu příštího roku. Podrobnější informace najdete na webu www.ccsh.cz v sekci Zprávy z naší církve.
red
V TUREcKU PoSTaVí PRVNí KoSTEL oD VZNiKU REPUBLiKy V RocE 1923
První kostel v Turecku za téměř 100 let začnou stavět příští měsíc
v Istanbulu, informovala místní média. Povolení ke stavbě předal tento týden
oficiálně starosta istanbulské části Bakirköy Bülent Kerimoglu představiteli
Syrské pravoslavné církve v Turecku Yusufu Çetinovi. Nový kostel má být
v evropské části Istanbulu dokončen za dva roky a bude mít kapacitu asi 700
lidí. V Turecku žije podle místních médií téměř 25.000 Asyřanů, většina z nich
právě v Istanbulu. Stavba kostela, který bude prvním novým kostelem
v Turecku od založení republiky v roce 1923, byla oznámena už před několika
lety. Nemohlo se s ní ale začít kvůli sporům o pozemek, který se dříve využíval
jako katolický hřbitov a patřil místní Římskokatolické církvi. Ta nejprve podala stížnost k soudu, ale nakonec se s představiteli Syrské pravoslavné církve
dohodla. Komunita Syrské pravoslavné církve se v posledních letech v Turecku
rozrostla kvůli uprchlíkům ze Sýrie, kterou od roku 2011 sužuje občanská
válka. Kostely a kláštery této církve jsou nyní na jihovýchodě Turecka, zejména v provincii Mardin. V osmdesátimilionovém Turecku vyznává až 99 procent
obyvatel islám, křesťanů tam žije jen necelých 200.000. Dle křestandnes.cz

týdeník Církve československé husitské
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