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PŘEDSTAVITELŮ NAŠÍ CÍRKVE V ČASE VOLBY

Ústředním tématem letošní synody
duchovních a kazatelů je volba představitele novodobé husitské církve.
Objevuje se názor, že církev může existovat i bez patriarchy. Byla skutečně
období, kdy Církev československá
husitská neměla v čele patriarchu. Takovým časem bylo počáteční období
v letech 1920-1924, kdy docházelo
k zápasu o vnitřní věroučnou orientaci
a krystalizovalo organizační uspořádání samostatného církevního útvaru.
Také v době protektorátu a druhé světové války neměla naše církev patriarchu, když po smrti dr. G. A. Procházky od roku 1942 se stal správcem církve nejstarší z biskupů Ferdinand Stibor. Další období nastalo po roce 1989
v čase společensko-politické změny –
po pádu totalitního komunistického
režimu, kdy v únoru roku 1990 se
vzdal svého úřadu tehdejší patriarcha
dr. Miroslav Novák ve věku 82 let.
Tehdy nastalo roční období správcovství biskupů Mgr. Jaromíra Tučka a
následně dr. Vlastimila Zítka. Nyní
jsme také v době, kdy po rezignaci dr.
Jana Schwarze není v čele patriarcha,
ale od června 2005 správce církve biskup Štěpán Klásek.
Větší část časového úseku od svého
zrodu však měla naše církev v čele
biskupa - patriarchu a doba správcovství je spíše přechodným stavem. Vyznáváme ve smyslu pavlovské a husovské ekleziologie, že jedinou hlavou Boží církve je Ježíš Kristus (Ef
1,22; Ko 1,18; M. J. Hus, O církvi
3. kap.; ZV CČSH ot. 27). Přece však
v organizační stavbě naší dílčí samostatné církve, která je součástí jediné

církve Kristovy, má z hlediska platných řádů služba patriarchy své místo.
Není to ovšem patriarcha ve smyslu
tradičního pojetí metropolity s jeho
pravomocemi, vycházející z dávných
historických kořenů východního či
západního křesťanství. A není to svým
obsahem ani v žádném případě vize
kněží mo-dernistů, z jejichž terminologie přešlo toto označení do našich
řádů (srov. Kadeřávek, V.: Patriarchát
v církvi československé husitské. TR
1972, s. 137-140). Použijme pro tuto
specifickou funkci v naší církvi raději
pojem "přední" než "nejvyšší". Výraz
"nejvyšší" představitel může totiž
budit zavádějící dojem určité výlučnosti a nadřazenosti nad ostatními.
Naproti tomu "přední" znamená, že
jde sice vpředu, že je ho trochu více
vidět než ostatní (i když nemusí být
tak viděn), že je vystaven jako první
velkému tlaku, který přichází z různých stran. Přesto má jít společně s
lidem víry a je v jedné rovině se všemi
ostatními duchovními i laiky, kteří
hledají cestu následování Ježíše
Krista.
Označení "patriarcha" vyjadřuje dosud určitou kontinuitu tradice novodobé husitské církve a její organizační
jednotu v rámci diecézního uspořádání. Základním duchovním předpokladem je však žádným vnějším tlakem
nezajistitelná a nevymahatelná vnitřní
autorita nositele této služby. Každý
z předcházejících patriarchů, který byl
do této funkce zvolen, vtiskl jí ráz
svou osobitostí, svými dary a schopnostmi i nedostatky.
Pro vývoj církve bylo logické, že prv-
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Izraelský král Saul zplodil se svou ženou Achínoam celkem pět dětí. Prvorozená byla dcera Mérab, mladší se
jmenovala Míkal. Saulovi synové
byli: Jónatan, Jišví a Malkíšúa.
Když David zabil Goliáše a stal se tak
národním hrdinou a i pak dále postupoval od jednoho vítězství k druhému,
přislíbil mu Saul za manželku svou
nejstarší dceru Mérab. Nuže, známe
dobře takové případy z lidových pohádek; ještě by se slušelo dodat, že
pak šťastně žili až do smrti. Jenže dějiny Izraele se odvíjejí od skutečných
příběhů – a tak vzápětí zjišťujeme, že
Saul své slovo nedodržel a svoji dceru
Mérab provdal za Adriela Mecholátského. Zda se tento pán o to nějakým
způsobem zasloužil, se První Samuelova nezmiňuje.
Zato se dozvídáme o tom, že mladší
Saulova dcera je do Davida zamilovaná. Tady si nemohu odpustit poznámku na adresu těch teologů, kteří se
zaníceně zabývají otázkami na téma,
jaké postavení zaujímaly izraelské ženy ve společnosti, konstatováním, že
bylo zřejmě mnohem významnější,

než jsou ochotni připustit. Milující a
trochu vypočítavý tatínek Saul ochotně vyhoví milostné touze své dcery,
která se mu zanedlouho odvděčí tím,
že jej podvede, jen aby svému milovanému Davidovi zachránila život.
Míkal je žena velice samostatná, o
čemž svědčí i to, že po letech a po
svém nedobrovolném návratu zpět do
Davidovy náruče se dovede do očí
vysmát svému muži, tentokrát už izraelskému králi, otci sedmnácti synů a
majiteli početného harému, když nesouhlasí s jeho bujarým poskakováním v průvodu před Hospodinovou
schránou.
Ale vráťme se zpět k Saulovým synům. Dozvídáme se, že jeho nejstarší
syn Jónatan svého druha Davida vřele
miluje. Jaký je vztah dalších dvou
Saulových synů k Davidovi, se nedozvíme. Jónatan, jako nejstarší syn, je
následníkem trůnu. David je zřejmě
jeho podřízeným. Avšak Jónatan pochopil, jak výjimečnou osobností je
David, a proto s ním uzavírá smlouvu
o nástupnictví, ve které zajišťuje i určité postavení svým potomkům. Sám se

Tématem letošního dětského tábora v Borovnici byly knihy Samuelovy. Děti čekalo šestnáct příběhů ze života prvních izraelských králů Saula a Davida. Jedním z nich bylo např. vyprávění o setkání Davida s Abígajil, které děti
velmi tvořivě dramaticky ztvárnily.
ním biskupem–patriarchou byl zvolen
dr. Karel Farský. Tehdy se zúčastnilo volby v pražské, turnovské, ostravské a olomoucké diecézi celkem 95
obcí. Jednomyslně byl zvolen v 82
obcích, skoro jednomyslně v 7 obcích
a velkou většinou v 5 obcích. Tehdy
volily náboženské obce. Jen v jedné
náboženské obci pražské diecéze byl
zvolen František Kalous a v olomoucdobrovolně spokojí s druhým místem.
Ptáme se proč?
Jónatan má příležitost zblízka sledovat Saulovo počínání, jeho chorobnou
žárlivost a křivdy, kterých se na Davidovi dopouští. Je to Jónatan, který
musí Davidovi zachraňovat život.
Nedávno jsem si při pozorném čtení
těchto příběhů uvědomila zajímavou
věc. Ve chvíli, kdy hladový David, běženec na útěku, oslovuje v Nóbu
kněze Achímeleka a dostává od něj
svatý chléb, aby se nasytil, vyptává se
jej, zda nemá po ruce nějaké kopí
nebo meč. A právě zde je to překvapení. Ve svatyni je uchováván meč Pelištejce Goliáše a kněz jej Davidovi vydává. Je to docela zajímavé. Neměl
snad už dávno mít David tento meč ve
svém osobním vlastnictví jako válečnou kořist, která mu právem náležela?
Není i toto jedna z četných Saulových
křivd, kterých se Saul na Davidovi dopustil?
Nuže nechme své otázky stranou. Zdá
se, že i způsobené křivdy jsou na tomto světě v Božím plánu. Sama jsem
měla možnost se o tom přesvědčit. A
tady se tak stává podobně. David
dostává do svých rukou Goliášův meč
Dokončení na str. 3

ké diecézi odmítlo volit 7 obcí. Volba
byla zcela jednoznačná (Volba biskupa pražské diecéze (patriarchy). Český zápas 1924, č. 29, s. 6n). Charakteristiku Farského podal výstižně
František Kovář. Farský byl „svými
osobními vlastnostmi rozeným vůdcem: muž pevné vůle, rozhodnosti,
rozvahy, činu, s pevným a bystrým
prohlédnutím situace, vědomím cíle i
cesty k němu, duchem vytrvalosti a
když třeba i neústupnosti, bez kolísání, …muž důslednosti a přímosti“
(Kovář F.: Dílo jeho pera. in: Sborník
Dra Karla Farského. Praha 1928, cit.
s. 106).

Druhým patriarchou se stal roku 1928
vlastenecký kněz a učitel pastorální
teologie G. A. Procházka. Zastával
tuto funkci celkem 15 let. Byl volen
většinou náboženských obcí, neboť ze
194 ho volilo 171 náboženských obcí.
Dalšími kandidáty byli prof. Alois
Spisar a farář Alois Janeš. „Byla by to
jistě volba imposantní, kdyby se nebyly bývaly na jejím pozadí objevily nepěkné kauzy různých osobních zásahů
a intrik“ (Kaňák M.: Na přelomu generací Praha 1956, cit s. 41). Uklidnění určitého napětí v církvi přinesl
sněm v roce 1931. Následovala doba
Dokončení na str. 3

Madonna v Praze
Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě.
Tesalonickým 5,21-22
Co říkáte na to, jak se ta Madonna nechala ukřižovat? Co na to vaše církev?
Kdo ji neviděl, nemůže zasvěceně kritizovat. Madonna není Charta, proti níž je
třeba se jednoznačně postavit, aniž bychom ji směli poznat. A kardinál není
Jakeš, aby udával linii myšlení.
Jenže lidé se ptají a ona ta naše republička pár dní Madonnou žila ať jsme chtěli nebo ne. A tak jsem učinila to, co radí apoštol Pavel: Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
Ostatně jako mnohokrát předtím. Přetrpěla jsem Ježíšův masakr v kontroverzním americkém filmovém podání, ve kterém jsem postrádala jen honičky splašených velbloudů úzkými uličkami Jeruzaléma, a přešla film pokrčením ramen:
nu což – je to ryze po americku, jinak by se to tam neprodalo a mělo-li by to být
zvěstováním evangelia neznalým, pak si tito jistě pomysleli, jaký je to křesťanství nářez. Vydržela jsem i Šifru mistra Leonarda, která z počátečního napětí
pozvolna přecházela v rozplizlé, překombinované, bombastické odhalování zašmodrchaných životopisů, kde všechno bylo jinak než bylo a Ježíšovou prapravnučkou se ukázala býti zrovna ženská, která se k případu připletla čirou náhodou hned na začátku.
Přežila-li jsem toto, proč bych nepřežila i Madonnu? Když už v té Praze před
synodou stejně budu, co bych se na ni nepodívala? Teď se tedy chci s vámi poděDokončení na str. 3
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Ošidnost odkladů
Všichni jsme někdy poznali a zakusili, že se v našem životě objevují
záležitosti, které nás znepokojují a zároveň způsobují, že před nimi uhýbáme, abychom unikli přímé konfrontaci s nimi. Stane se, že přitom získáme pocit vzbuzující v nás uspokojení a domnění, že ona nepříjemná
záležitost už prošla mimo nás, aniž by se nás nějak dotkla. Podlehneme
dojmu, že naše chování "mrtvého brouka" bylo úspěšné.
Čas plyne dál, aniž bychom si všimli, co všechno se v něm děje.
Některé záležitosti dozrávají, jiné se teprve začínají klubat na světlo
světa. Tak se, k našemu překvapení, stane, že starý a námi již zapomenutý problém, jemuž jsme se vyhnuli, se před námi, jakoby z ponorné
řeky, vynoří znovu a v nové podobě. A nejen to, dnes je hrozivější než
před časem a vyžaduje si podstatně více naší pozornosti a našeho úsilí
při jeho řešení. Takhle to chodí v každodenním životě člověka a v jeho
počínání.
Ač o tom tak neuvažujeme, přesto je součástí naší každodennosti otázka po věčnosti a našem údělu v ní, až námi žitá tato každodennost bude
přetržena příchodem smrti. Tohle téma je nepochybně navýsost individuální záležitost, kterou ne každý stejně intenzivně vnímá a prožívá.
Přesto se každého člověka dotýká a je mu v jeho vnitřním životě nějak
připomenuta.
Právě v tomto připomínání je člověku pověděno, že není lhostejné, jak
žije své dny a čím je naplňuje. Stejně tak není lhostejné, jaké jsou jeho
vztahy s lidmi, se kterými má co do činění. Na tohle všechno, zdánlivě
všední a nedůležité, myslel apoštol Pavel, když v dopise do Korintu členům tamního křesťanského sboru napsal: „Hle, nyní je čas příhodný,
nyní je den spásy.“ Poskytl tak korintským křesťanům veledůležité sdělení, že odkládání úkolů a povinností, stejně jako uhýbání před řešením
nepříjemných záležitostí, je pro člověka sebeohrožující.
Opravdu platí obecná lidská zkušenost, že co dnes ještě jde, zítra může
jít podstatně hůř, anebo už vůbec ne. Proto apoštol tak naléhavě říká:
„Vyzývám vás, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává.“ Je
možno se zeptat, v čem ta milost spočívá? Odpověď zní: „V příležitosti
slyšet evangelium Ježíše Krista, přijmout je do svého života, otevřít se
mu, aby ono samo v síle a moci Božího slova započalo proměnu konkrétní lidské existence.“
Ač má člověk tendenci vážné a důležité záležitosti odlehčit, nezmění nic
na tom, že opravdu teď, v tuto chvíli, v tuto hodinu, v tento den je čas
jeho spásy. Je výhradně na něm, zda, jak se říká, „chytí příležitost za“
vlasy“ a využije ji pro sebe, pro svoji spásu, pro svůj úděl na věčnosti.
Vtip je v tom, že se ona příležitost již nikdy nemusí opakovat. Proč?
Z mnoha příčin. Jednou z nich je pomíjivost lidského života a přebývání zde na zemi. Je opravdu pošetilé spoléhat se na zítřejší dny a říkat si,
na to mám ještě dost času. Boží moudrost, jak ji tlumočí kniha Přísloví,
k tomu promlouvá jednoznačně: „Na zítřejší den se nespoléhej, protože nevíš, co ten den přinese.“ A v listě Jakubově můžeme číst: „Člověče, ty přece nevíš, co bude zítra! Co je tvůj život? Jsi jako pára, která se
na okamžik ukáže a potom zmizí!“
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
1 6 . NEDĚLE P O S VATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH
Umění naslouchat
Uzdravující a zachraňující moc Ježíše Krista pomáhá i přes hranice zemí,
národů, místa a času. Někdo sám Pána vyhledá v pevné víře a vytrvale
dovede prosit o pomoc. Jinému pomohou druzí lidé potkat Ježíše. Kdo se
přesvědčil o Kristově moci přemáhající každé zlo i o jeho slitovné lásce,
ten mu bude vždy rád naslouchat. Také se mu rozváže jazyk, aby byl schopen chválit Boha a vydávat svědectví o Spasiteli všem okolo.
Vstup: Iz 35,3-6
Tužby:
2. Aby v Ježíši Kristu milostivě odpovídal všem, kdo upřímně touží po
plnosti života...
3. Abychom svému Pánu rádi naslouchali a všem okolo vydávali svědectví
o jeho moci a lásce...
Epištola: Jk 2,12-23
Evangelium: Mk 7,24-37
K obětování: Př 22,17-19
Závěrečné čtení: Ž 146,1-8
Modlitba:
Děkujeme ti, nebeský Otče, za každé tvé připomenutí, že pouze tvůj Syn je
schopen vyvádět nás ze zajetí duchovní izolace a mravní bídy. Kéž neustále dobře rozpoznáváme, že je nám nablízku, že naslouchá upřímným prosbám a že každému láskyplně podává pomocnou ruku! Je jenom na nás,
abychom ji přijali a drželi se jí. Otevři náš sluch, abychom Pánu ochotně
naslouchali. Rozvaž také náš jazyk, abychom svého Spasitele vděčně chválili a vydávali o něm svědectví.
Vhodné písně: 18, 34, 41, 44, 46, 52, 54, 82, 97, 105

PŘÍTEL

ČLOVĚKA ?

Ochočit lze i plaza, pohádka o hadu
hospodáříčkovi, který žije pod prahem domu a za denní misku mléka
se stává jeho strážcem, přítelem jeho
obyvatel a partnerem dětských her,
není žádný výmysl, jen se prostě
v našich zeměpisných šířkách takový had nevyskytuje.
Naproti tomu o smečce otrhaných
blechatých psích zlodějů v domorodých afrických vesnicích by nikdo
neřekl, že to jsou přátelé člověka,
však také bývají nemilosrdně odkopáváni.
Ale ani v nedávné době nebo dnes
nemusí být tím přítelem pes. Pro tragicky zesnulého fantastického etiopského běžce Abebe Bikilu byly lvice
z císařského paláce takovými přítelkyněmi, že se staly jeho tréninkovými partnerkami a běhaly s ním s velkou radostí, dokonce se toho dožadovaly. 0 přátelství se těžko dá mluvit, po-kud se někdo objeví na ulici s

pumou nebo jinou šelmou na řetízku, dotyčný zřejmě už nepřišel na
jiný způsob, jak ukázat, že na to má.
Pes však nebyl prvním zvířetem,
které člověk choval v zajetí a přizpůsobil ho svým potřebám. Ve
starší době kamenné to byl medvěd,
později antilopa a gazela.
Dodnes se neví jistě, jestli pes vznikl ze šakala či z vlka (přitom pes se
s vlkem nenávidí). Je jisté, že sledoval člověka - lovce jako průvodce,
který se přiživoval na jeho stravě.
Užitečným zvířetem se stal především u pastevců jako hlídač jejich
stád. Teprve pak vstoupil do domu,
třeba i jako živá hračka pro děti
nebo prostě přítulný tvor.
Současná obliba psů nejrůznějších
plemen však klade otázku, zdali to
není obráceně, protože člověk, a to i
"člověk sídlištní" je spíš přítelem
psa. Možná se tu projevuje podvědomá touha vlastnit tvora, který vás

poslouchá a dá se bez odporu vycvičit k řadě úkonů.
Úplně jiné je to s kočkami, které se
také stále častěji stávají našimi spoluobyvatelkami. Kočka není falešná,
jak praví pověra, je jen samostatná a
víc, je osobnost a nedá se zotročit
jako pes. Sice se s ní nedá chodit na
procházku, ale doma se stane ochranným bůžkem v tom smyslu, že
člověka donutí, aby přijal její řád.
Hraje si a mazlí se, když sama chce.
Přitom se u ní projevuje velká schopnost vcítění. Když stůněte, dokáže
vám projevit dojemnou lásku.
Můžete s sebou vzít kočku na chalupu, svědomitě se seznámí s terénem a neopustí vás, bude vám nosit
myší úlovky. Musí samozřejmě jít o
kočku kastrovanou, jinak vám budou v noci pod okny truchlivě zpívat kocouři a vy abyste se připravili na nadílku koťat.
(lm)

Nad Písmem

UMĚNÍ NASLOUCHAT
„Vstal a odešel,“ to jsou slova, kterými začíná dnešní čtení z evangelia.
Dvě prostá slova, která, ač si to neuvědomujeme, používá člověk velice
často. Nemá-li tato věta přímé pokračování, mohou vyvstat v mysli různé
otázky. Jako: kam a proč? Co na
místě, kam dojde, bude činit? Byl tam
již někdy? A podobně. Otázek bude
mnoho. Jaký ale mají smysl? Na lidskou přirozenost působí mnoho
nezodpovězených otázek zneklidňujícím dojmem. Uvádí to do rozpaků, do
nejistoty. Jakoby byl člověk ztracen
v moři otázek bez jasné odpovědi. A
přitom stačí tak málo. Jen umět správně naslouchat. Naslouchat Bohu, člověku a vůbec všemu, co tvoří náš svět.
Naslouchání, to je fenomén, jemuž
dnešní člověk nevěnuje příliš pozornosti. Většinou odmítáme naslouchat,
ale na druhou stranu naslouchání
vyžadujeme, ba jej dokonce potřebujeme ke svému životu. Otázka, která
se při těchto slovech nutně vkrádá do
mysli, zní tedy: Kde, kdy a komu
naslouchat a hlavně jak naslouchat?
Na otázku jak existuje jednoduchá
odpověď. Vždy s čistou a otevřenou
myslí, s pokorným srdcem před
Pánem Všehomíra. V duchu evangelijní rady a příkladu Ježíšova, jenž,
než učinil ony skutky o nichž je dnes
psáno, nejprve ženu z Týru vyslechl a
rovněž i ty , kteří k němu přivedli hluchoněmého. Nemusel tak učinit.
Vždyť je vtěleným Bohem, který zajisté věděl, oč jej chtějí požádat a jaké
jsou jejich skutky i strasti. Přesto se
"snížil" k takovému kroku. Snad
proto, aby dal člověku příklad a zároveň tím člověka ujistil, že je připraven
a ochoten naslouchat, kdykoliv o to
požádáme. Otázka kde má rovněž jednoduché řešení. Tam, kde budeme
moci svá srdce plně otevřít s odpovědností učedníků Páně, k níž nás
Hospodin ve křtu povolává. Je to
odpovědnost velice zavazující a člověk na ni rád zapomíná. Tedy kde?
Téměř kdekoliv.
Komu? Tato činí v dnešní době mnoho problémů. Nelze popřít skutečnost,

že i ve společenství křesťanů existují
mnozí, kteří rádi lid obecný rozdělují
na "hodné" a "nehodné" naslouchání
nebo čehokoliv. Tento přístup je zcela,
a to je více než zjevné, v rozporu
s učením Ježíšovým. I sám Bůh v
Ježíši Kristu vyslechl stesky Syrofeničanky, pohanky, osoby nehodné.
Uvědomíme-li si tuto skutečnost, je i
tato odpověď prostá. Každému, kdo o
to požádá. Nebo tím, co konáme, jak
rozdělujeme, jak usuzujeme a soudíme chceme Bohu dokazovat, že jej
nepotřebujeme, protože jsme lepší a
umíme správně rozlišit dobré od špatného, hodné od nehodného i bez Něj?
A hle, další otázka vynořující se z hlubin. Opravdu věřící člověk má na tuto
okamžitou odpověď a tou je rezolutní
ne. Život křesťana je přece naplněn
Bohem, řízen Bohem a Bohu zcela
odevzdán v lásce a důvěře.
Z pološera mysli vystupuje nyní
slovo, které zaznívá z dnešního evangelia. „Effatha, otevři se.“ Komu?
Kdo? Proč? Zní tak naléhavě, tak
osobně. Jakoby bylo určeno každému
jednomu z nás. Ať tato slova píšeme,
čteme nebo slyšíme. V evengeliu je
vztaženo k sluchu, k uším a k ústům,
k řeči. V dnešní uspěchané době je
však především výzvou našemu srdci
a rozumu. V mnoha případech je náš
rozum zastřen vědomím si jakési
vlastní dokonalosti a neomylnosti.
Srdce lidská jsou jako kámen. A tu
zazní ono spásné "effatha, otevři se" a
ne od člověka, ale od Boha samého.
Stojí před branami našich srdcí a trpělivě čeká, naučíme-li se naslouchat
jeho hlasu a zda-li jej pochopíme a
vpustíme do bran svých životů. Tím
prvním krokem se zdá být i ona
schopnost naslouchat druhému. Bez
zášti, soudu, bez pohrdání. V čistotě,
lásce a porozumění. Udělat si čas na
toho, jenž nás potřebuje. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat, aby někdo jiný z lidí naslouchal nám. Bůh
nám naslouchá neustále, neboť my jej
potřebujeme. Je přece naším milovaným a dobrým otcem a my jeho
dětmi. Jen překonat onen počáteční

Mt 7,24-37
ostych a zvolat, třeba v skrytu duše:
„Otče, prosím, vyslechni mne v této
chvíli.“ A On nás vyslechne. Bude
nám naslouchat.
Naslouchejme tedy i my jeden druhému a i nám se vrátí řeč a sluch jako
hluchoněmému z dnešního evangelia.
To správné a dobré. To, co nám Bůh
dává skrze druhé. Prosme Hospodina
o tento nádherný dar společně v církvi, ve společnosti a všude, kam povedou naše kroky. Bůh pak snad shlédne
ke svým synům a dcerám, zde na
zemi, a naplní je pokojem a láskou,
která přichází skrze víru v Ježíše
Krista.
Miloslav Jan Nešuta

Náš nebeský Otče,
stojíme tu
před tebou
ve své nedokonalosti
a prosíme,
abychom dokázali
naslouchat
jeden druhému.
Abychom
naslouchali tobě,
když nás voláš.
Prosíme tě
o neustálé effatha,
otevři se,
našim srdcím,
aby nebyla tvrdá
a lhostejná k žádostem
a potřebám druhých
i našim vlastním.
Prosíme
o vroucí a opravdovou
víru,
která přichází
s Kristem,
tvým jednorozeným
synem
skrze Ducha svatého.
Dej,
ať naplní naše životy
pro jméno tvé.
Amen

Český zápas 39

PŘIPOMENUTÍ PŘEDSTAVITELŮ NAŠÍ CÍRKVE...
Dokončení ze str. 1
rozvoje církve, budování sborů, rozšíření sociální práce a mládežového
hnutí. Závěr patriarchátu G. A. Procházky spadá do těžkého období protektorátu a 2. světové války, kdy Procházka umírá v roce 1942.
Po 2. světové válce na 1. zasedání II.
sněmu v roce 1946 byla přijata novelizace Ústavy. Funkce biskupa-patriarchy byla oddělena od funkce biskupa pražské diecéze a byla zrušena
přímá volba náboženskými obcemi.
Patriarchu od té doby volí delegáti
obcí na zvláštním zasedání sněmu.
Biskupové ani patriarcha nebyli již
voleni doživotně, ale podle tehdejší
novelizované Ústavy na 10 let. Na základě této novelizace byl zvolen třetím patriarchou dr. František Kovář.
Byl výraznou intelektuální osobností,
která utvářela teologické myšlení naší
církve. Kovář vyšel z dědictví modernismu a liberalismu a stal se představitelem tzv. biblické teologie, současně neopustil to, co bylo v liberalismu
přínosné (Medek, R.: K 40. výročí patriarchátu dr. Františka Kováře, TR,
1976, s. 13.).
Od roku 1961 byl čtvrtým patriarchou
až do roku 1990 dr. Miroslav Novák
(viz sborníky - Kučera, Z.: Cestou
lásky a pokoje. Praha 1962 a Salajka,

M.: Ve službách pokoje a spravedlnosti. Praha 1977). Charakteristickým rysem této osobnosti byly ekumenické kontakty, optimismus a vitalita do vysokého stáří. Vykonával
svou církevní funkci v období komunistické totality a normalizace.
Během VII. sněmu byl zvolen a doslova přemluven v březnu 1991 pátý
patriarcha Mgr. Vratislav Štěpánek,
pastýřský typ mírné povahy. Protože
současně zůstal biskupem brněnské
diecéze, jeho funkční období bylo
zkráceno na tři roky.
V roce 1994 byl zvolen Josef Špak,
"neokázalý a nenápadný patriarcha",
jak o něm svědčí prof. Salajka (M.
Salajka: Jeden život, jemuž je právě
70 let. ČZ 1999, s. 3 a 5). Studoval
v čase, kdy do myšlení duchovních
v CČSH pronikala tzv. biblická teologie. To ovlivnilo jeho přístup k Písmu,
zbožnost a hluboký liturgický projev.
V době normalizace, kdy neměl státní
souhlas pro duchovenskou službu, se
věnoval osobní pastoraci, biblické
práci a sborovému zpěvu.
Sedmým patriarchou byl zvolen dr.
Jan Schwarz v roce 2001. Očekávalo
se, že jeho literární a novinářské
schopnosti budou využity ve prospěch
církve. Hluboká krize patriarchátu,
překonaná jeho odstoupením, vedla

Madonna v Praze
Dokončení ze str. 1
lit o ten grandiózní zážitek. Moji skepsi přičtěte věku – i když jsem s Madonnou mohla skoro chodit do jedné
školy, jsme veličinami nesouměřitelnými.
Problém "co na sebe" byl vyřešen poučením: obleč se tak, aby ti nebylo líto
oblečení, když tě polejou, potrhají či
pošlapou. Syn prozíravě sháněl špunty do uší. Hodně jsem litovala, že je
nemám taky a v nejtěžších chvílích
jsem si zacpávala uši rukama. Navíc
při instrumentálkách tím rachotem vibroval člověku hrudní koš, rytmus
srdce souzněl s tím temným duněním a
já jsem cítila, že jestli jen o trochu
zrychlí, tak to srdce nevydrží a utrhne
se. Kupodivu to vždycky přestalo těsně
před smrtí.
Pódium mělo několik "výběhů" do
publika. Madonna přebíhala sem a
tam a když za ní běhal a poskakoval
celý kompars, vypadalo to jako pochodové cvičení. Jindy se zas hoši rozběhli, jako když střelí do vrabců, a šplhali a přehazovali se přes umně nastavěné překážky. Párkrát měl či měla
někdo z týmu sólo v křečích, až člověk
žasnul, že mu nevyletí vnitřnosti a
nezauzlují se s končetinami.
Na obřích obrazovkách probíhal děj
nebo krátké střihy, dole obří ekran do
půlkruhu, nahoře obrazovka, vlevo i
vpravo nahoře detail na zpěvačku.
Musela jsem se tam dívat poměrně
často, protože tím pobíháním mi často
mizela z obzoru a trvalo to, než jsem ji
zase našla. Převlékala se každou chvíli, vždycky přišla nabalená jako pumpa a odhazovala postupně kabátky,
halenky, kalhoty, až zůstávala v nějakém základním trikotu. Šplhala, tančila, běhala a občas udělala pár takových erotických pohybů, kterými
vždycky rozvášnila halu. Jednou současně s těmi pohyby tlačila židli na

molu – taková židlofilie to byla, vypadalo to, jako by honila Kentaura.
Pak taky zapřádala hovor s publikem
– a publikum (kromě mě, já anglicky
nerozumím) rozumělo, odpovídalo a
reagovalo nadšením. S podivem jsem
si uvědomila, že oni umějí nejen texty
jejích písní nazpaměť, ale obstojně už
se domluví anglicky! Před takovými
15 lety by se určitě nechytla – těch pár
tlumočníků, co u nás bylo, by to neuřvalo.
Pořád se něco dělo – v kleci se zmítala zahalená dívka, tanečníci předváděli akrobatické kousky, promítací
"plátno" se zvedalo, různé předměty
se spouštěly, zvedaly, klesaly, objevovaly se a mizely, všechno se blyštělo a
řinčela hudba. Taky se v jednom okamžiku zvedl takový pouťový kříž a ona
tam stála na stupátku s rukama přehozenýma přes kličku na každé straně,
zpívala a ani se nehnula. Na plátnech
běžely drastické výjevy všelijaké bídy.
Z praktického hlediska by bylo lepší,
kdyby přezpívala na tom malinkém
stupátku celý repertoár, bylo na ni
dobře vidět a člověk ji nemusel pořád
hledat v tom mumraji skotačící ochranky. Česká biskupská konference
dala do novin, že pro křesťany je to
naprosto nepřijatelné znevažování
křesťanských symbolů.
Po odzpívání jediné písně se kříž zase
poslušně složil a zmizel. Stálo to za ten
poprask? Byla to urážka, provokace,
znevažování, nebo šlo o další – v nekonečné řadě - komerční tah úspěšné
manažerky? Kříž jako výrazový prostředek? Snad, ale to by měl na něm
být symbolicky ukřižován někdo
z komparsistů a ona jako Madona
"podle kříže plna žalu" měla zpívat o
nedostatku jídla a špatných sociálních
podmínkách afrických dětí ohrožených AIDS.
Málem bych zapomněla říct, že ona

k uvědomění si charakteru této služby
v CČSH. Nejde o koncentraci moci do
rukou jednotlivce, ale o službu pro
společenství ve vzájemnosti s ostatními biskupy, s duchovními i s laiky
v porozumění, shovívavosti a Kristově lásce.
Každý z patriarchů či správců církve
konal svou službu ve zvláštních podmínkách života církve a v jiných společensko-politických poměrech, někdy to bylo v dynamickém růstu církve a jindy pod politickým tlakem v
zápase o přežití. Spektrum úkolů,
které se před naší církví v současnosti
otevírají, je široké. Od vyjasnění naukového směřování církve v rámci probíhajícího VIII. sněmu, přes vnitřní
obnovování života náboženských
obcí, přes nápaditost v evangelizaci a
misii, prohloubení ekumenických
vztahů až po jednání se státem tak,
aby naše církev byla zajištěna do
budoucnosti i po ekonomické stránce.
Nelze proto přecenit úlohu jednotlivce, ale je nezbytné rozvíjet schopnost
týmové spolupráce. „Každý ať slouží
druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti“ (1 Pt 4,10).
Tomáš Butta
generální synoda duchovních
září 2006
taky zpívala! Skoro pořád. Nějak mně
ty písničky k srdci nepřirostly, ale dav
se vlnil, zpíval a poskakoval v rytmu.
Bylo jich tam 17 000 a to jen proto, že
se jich tam víc nevešlo. Oni ji berou a
tak spíš než zatracovat je třeba se
zamyslet, jak je to možné, že holka
s průměrných hlasem, mizerná herečka a talentovaná manažerka dokázala
ze sebe udělat božstvo pro tak velkou
část mladé populace.
Je skvělá manažerka. Umí si najít
správné lidi pro správnou práci, umí
tu práci zorganizovat. Ví, co chce, a
dokáže to prosadit, zajistit a zrealizovat. Ale i vymyslet! Ví, co, kdy a jak.
Tohle je taky talent od Pána Boha. Je
pracovitá. Za celým tím "cirkusem" je
vidět stovky hodin práce mnoha lidí,
spousta peněz, žádné laciné pozlátko.
Jaké z toho plyne poučení?...
Vzpomínám si na jeden pradávný koncert Charlese Aznavoura. Tento malý
mu-žíček také dokázal zaplnit obrovskou halu, stál u mikrofonu v bílém
dobře padnoucím obleku, hudebníci
hráli v ústraní, protože o ně přece
nešlo, žádné křepčící křoví, jen on v
záři reflektorů. Když zpíval, běhal po
zádech mráz, slzy stoupaly do očí a v
sále bylo ticho jako v kostele. Jeho
hlas bu-rácel sálem a nikdo si nemusel zacpávat uši.
Tak tomu bylo za starých časů. Dnes
je jiná doba. Kdo chce zpívat, nemusí
umět zpívat. Musí být třeba bohatý
jako Paris Hilton, která může cokoliv,
třeba i zpívat, anebo musí zorganizovat šou, až se bude země otřásat a lidi
nebudou mít čas ani přemýšlet, jestli
umí zpívat a vůbec.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte,
moudře radí apoštol Pavel. Zkušenost
to byla k nezaplacení, ale Madonna
mi stačila jednou. Když se mě teď někdo zeptá, co si o tom představení
myslím, mohu mu odpovědět podle
svého vlastního vědomí a svědomí a
nemusím jen citovat autority z tisku.
Ladislava Svobodová

*
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Žehnání registrovaným
Jestliže normy, hodnoty a příkazy porušené deviací - nemocí ať již vrozenou, asi
jen 2 %, z těchto lidí, nebo získanou morální úchylkou a vlastním rozhodnutím,
zaměníme za svobodu svědomí, což není možné, jako církev ujíždíme od vlastního poslání. Uzdravoval Kristus nemocné??? Ano. Vím o případech obrácených homosexuálů, kteří byli uzdraveni (chtěli být!) Ježíšem a dnes mají normílní heterosexuální rodiny. Kristus miloval hříšníky, ale nenáviděl hřích.
Stýkal se s nemocnými a také je uzdravoval. Čtěme dobře Bibli. Humanismus
jako soustředění na člověka a ne na Boha vede posléze ke ztrátě identity hodnot. Relativizace hodnot jako životní styl ... V Holandsku pedofilní strana chce
změnit zákony o sexuálním styku. Můžeme pokračovat? Můžeme-li se srovnávat se světem v Janovském pohledu, vymizí nám poslání církve. Mohu se naučit milovat homosexuály a vést je ke Kristu, ale nemohu s nimi souhlasit.
Ovšem dnes jim to nemohu a nechci ani zakázat. Chci s nimi hovořit, vnímat
jejich lidskou důstojnost, vnímat je jako Boží stvoření, ale nemohu se ztotožnit
s jejich "pohledem na život". Prostředkem jejich osvobození je moc Ducha svatého. Buďme moudří a ne naivní, milá církvi!
Mgr. Petr Mečkovský, NO Třebíč
***
Ž 119,4 Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala.
Kdo se stane homosexuálem bez vlastního přičinění, není automaticky hříšník.
Ale homosexuální intimní styk je podle Písma svatého hříšný, ať se to komu líbí,
nebo ne:
Lv 18,22 Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.
Ř 1,26 a 27 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily
přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak
sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
1Tm(SNC) 1,9-11 Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti
nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí
své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a
zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se
příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.
Většinou se poukazuje na vzájemnou lásku homosexuálních partnerů. Avšak
láska neospravedlňuje jakýkoliv vztah: tak jako neospravedlňuje mimomanželský poměr, tak neospravedlňuje ani poměr homosexuální. Říkat, že homosexuální pohlavní styk není hříchem, je nebezpečné. Homosexuálním bližním
neprospěje, když jim budeme říkat, že hřích není hříchem. Pokud by církev
nebyla schopna poznat, co je hříšné, ztratila by své poslání, protože by nám
nemohla ukazovat cestu k životu věčnému. Požehnání homosexuálním partnerům považuji za politováníhodné. Zatím v CČSH není dovoleno žehnat hříšnému jednání.
Bratři a sestry, zůstaňme věrni Božímu slovu.
Petr Hladík, NO Praha-Nové Město

DAVID

A

JÓNATAN

Dokončení ze str. 1
právě v tu chvíli, kdy jej opravdu potřebuje. Vraťme se však k Jónatanovi. První
Samuelova hovoří o lásce Jónatanově v 18. kapitole takto: Jónatan přilnul celou
duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. A dále pokračuje... A Jónatan
uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Není vám na
tomto textu cosi nápadného? Ano, jsou to stejná slova jako v Ježíšově přikázání lásky: „Milovat budeš bližního svého, jako sebe samého.“ Pokud vím, jinde
v Písmu podobný text nenalezneme.
Davidova láska k Jónatanovi je pak vyjádřena v nádherném oslavném hymnu,
napsaném po Saulově a Jónatanově smrti na jejich počest.
Ačkoliv Saul pro Davida neučinil nic dobrého, David ho po celý život ctil a
zachovával patřičnou úctu k jeho královskému majestátu. Je to skutečně vzorový příklad státnického myšlení budoucího panovníka.
A tak David naříká nad Saulovým pádem, pláče nad hrdinou, bohatýrem a
ozdobou Izraele i nad jeho synem Jónatanem. Jedná se o oficiální text, žalozpěv, který měl být zapsán v Knize Přímého na počest zesnulého panovníka. Tato
kniha se bohužel nezachovala, ale hymnus je uveden v Druhé Samuelově 1,19
a končí slovy:
Stýská se mi po tobě,
můj bratře Jónatane,
byls ke mně pln něhy,
tvá láska ke mně byla podivuhodnější
nad lásku žen.
Tak padli bohatýři,
v zmar přišla válečná zbroj!
Těchto několik veršů dalo kdysi podnět Josephu Hellerovi, aby se ve své knize
"Bůh ví" dopustil navzdory svým znalostem textu Starého zákona nechutných
dvojsmyslných narážek. Stejným způsobem koření svou knihu i poznámkami o
Abigajile. Nuže, u spisovatele snad lze takovou věc i pochopit.
S určitým zděšením jsem se však nedávno dočetla, že shora uvedený text, zcela
vytržený ze souvislosti, byl použit při požehnání svazku dvou homosexuálů.
Důrazně protestuji. Tento text byl hrubě zneužit. Možná, že by se nelíbil ani těm
dvěma, kterým se požehnání zachtělo, kdyby věděli, že se jedná o hymnus na
počest mrtvých.
Jindřiška Kubáčová
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ZPRÁVY
Poděkování za službu
V pondělí 11. září v 10.30 h na Olšanech vyprovodila dcera Jana s blízkými i naše církev pod vedením bratra
biskupa Mgr. M. Moce modlitbami
sestru farářku Mgr. Jitku Jizbovou.
Ona i její manžel Vojtěch, který ji již
před lety předešel k Pánu, patřili k duchovenskému sboru plzeňské diecéze
celá desetiletí. Více než pětatřicetiletá
služba v Chotovinách nese ještě dnes
své dobré plody v těch, které oba pokřtili a jež vedli k víře v tamějším
Husově sboru. Jejich životní styl, příklad a opravdovost vztahu i víry zůstává stopou, která nemizí.
Já sama chci vyznat, že oba, Jitka i
Vojtěch, se pro mne stali rodinou ve
chvíli, kdy na naše letité přátelství navázala moje duchovenská služba
v Chotovinách. Bylo to v čase, kdy
oba odešli do penze. Zůstali ještě několik let na faře jako praví modlitebníci, varhaníci, ti, co jsou po ruce, aby
i ze svých zdravotních potíží vykročili a pomohli; aby co je třeba vyřídili,
připravili, či ty, co přišli, obdarovali.
Vzpomínám na cenné rady, na jejich
oddanost a odevzdanost vůli Boží. Až
do smrti neztratili vděk vůči Pánu
Ježíši, vůči sobě i vůči obecenství
církve.
Děkujeme i my za jejich předobrá
srdce, vztah i službu. Zaslouží si, abychom nezapomněli.
Jitko, tak jako jsi měla ráda život a lidi
v něm, kéž tebe i tvého Vojtu miluje
Pán.
Eva Červená, Tábor

*
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Blahopřání

Pozvánka na zájezd

Osmdesáti let se dožívá 23. září sestra
Vlasta Krňanská, dlouholetá členka
náboženské obce v Praze 8 - Ďáblicích. Pevné zdraví, hodně spokojenosti v kruhu rodiny a požehnání našeho
Pána do dalších let přeje
náboženská obec

Náboženská obec v Litomyšli pořádá dne 30. září zájezd s tímto programem: Vysoké Mýto – prohlídka
městských hradeb, Bobříkov – dřevěný kostelík ze Zakarpatské Ukrajiny a tzv. TVRZ, Hrádek u Nechanic – prohlídka zámku, Chlum u
Hradce Králové – historické bojiště z r. 1866, Šibeniční vrch u Litomyšle – nově vybudovaná cesta a
turistické zázemí. Podrobné informace podá Jaroslav Jiráček na tel.:
461 612 222 nebo 728 023 0751.
NO Litomyšl

Návšteva u premiéra
V utorok 5. 9. boli pozvaní predstavitelia cirkví premiérom Slovenskej
republiky JUDr. Róbertom Ficom
k spoločnému obedu, ktorý trval takmer 3 hodiny. K tomuto obedu bol
pozvaný aj náš biskup Dr. Jan Hradil.
Pri obede prebiehala veľmi jasná a
konštruktívna diskusia o vzťahu cirkví
a štátu. Zaujímavým výrokom premiéra bola veta, ktorou vysvetlil, že
„niektoré jeho predchádzajúce výroky
vo vzťahu k cirkvi boli výrokmi búrlivej mladosti“. Náš biskup požiadal o
riešenie problému zaradenia nášho
duchovného do väzenskej služby. Pán
premiér prisľúbil riešenie ihneď na
druhý deň s príslušným ministrom. Čo
sa týka obeda – bolo päť rozmanitých
chodov – jeden lepší ako druhý.
Diecézna rada v Bratislave

Výročí sboru
Náboženská obec v Jičíně srdečně
zve na slavnostní bohoslužbu konanou při příležitosti 70. výročí otevření Husova sboru v Jičíně v sobotu
30. září v 9.30 h. Liturgii povede a
Božím slovem poslouží br. biskup
Štěpán Klásek, vystoupí hudební
soubor rodiny Vávrovy a pěvecký
sbor. Srdečně zve
rada starších

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pán Ježíš uzdravuje
Na tento týden připadají podle kazatelského plánu dva příběhy o tom,
jak Pán Ježíš někoho uzdravil.
Nejprve to byla dcerka Syrofeničanky, potom hluchoněmý člověk.
Nějak se nám ty příběhy však pomíchaly.
Dovedete správně přeházet věty z obou sloupců tak, aby v každém
z nich byl jeden příběh? Potom vám v levém sloupci vyjde tajenka.
Kontrolu najdete v Mk 7, 24-37.
1. Vešel do jednoho domu a nechtěl,
aby o tom někdo věděl. (V)
2. Přivedli k němu člověka hluchého a špatně mluvícího. (O)
3. Hned o něm uslyšela jedna žena,
jejíž dcerka měla nečistého
ducha. (T)
4. Vzal ho stranou od zástupu. (H)
5. Ta žena byla pohanka, rodem
Syrofeničanka. (V)
6. Prosila, aby vyhnal zlého ducha
z její dcery. (A)
7. Vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl:
"Effatha", což znamená "otevři
se!" (I)
8. „Nesluší se vzít chléb dětem a
hodit jej psům.“ (O)
9. Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý
duch vyšel z tvé dcery.“ (T)
10. Čím víc jim to však nařizoval,
tím víc to rozhlašovali. (N)

1. Ježíš šel přes Sidón k jezeru
Galilejskému. (M)
2. Nedalo se to však utajit. (Y)
3. Prosili ho, aby na něj vložil ruku
a uzdravil jej. (L)
4. Vložil prsty do jeho uší. (B)
5. Přišla a padla mu k nohám. (R)
6. Dotkl se slinou jeho jazyka. (E)
7. On jí řekl: „Nech napřed nasytit
děti.“ (L)
8. Tomu člověku se pak hned otevřel
sluch a začal správně mluvit. (Y)
9. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu
neříkali. (F)
10. Odpověděla mu: „Ano, pane,
jenže i psi se pod stolem živí
z drobtů po dětech.“ (S)

(Řešení z minulého čísla: Boží slovo)
Jana Krajčiříková
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Pozvánka na koncert
V rámci výstavy "Bible očima světa
– svět očima Bible" v synagoze v Heřmanově Městci uvede dne 23. září
v 19.30 h vokálně-instrumentální
kvintet Rebelcantissimo koncert hebrejských a sefarských písní. Všichni jsou srdečně zváni.
(fú)

Vzpomínka na tábor
Již řadu let pořádají náboženské obce
naší církve v Ostravě-Radvanicích a
ve Frýdku-Místku letní tábory nesoucí název "Dobrá zpráva". Ten
letošní se výjimečně konal na Horní
Bečvě v areálu hotelu Cherry a to
v termínu 28. července - 6. srpna.
Bydleli jsme v chatkách a k dispozici
nám bylo nejen hřiště, ale i bazén –
který v letošním horkém létě byl velkým přínosem. Všichni jsme také dvakrát relaxovali a nabírali nové síly
v prostorách tamější solné jeskyně a
vám všem, kteří jste o těchto "jeskyních" slyšeli, jejich návštěvu vřele
doporučujeme. Celý náš pobyt jsme
pojali jako cestování časem – začali
jsme pravěkem a přes starověk, středověk, novověk, 19. a 20. století jsme
dospěli do budoucnosti. Nechyběl
tedy mimo jiné lov mamuta, výroba
oděvu, probouzení princezen i princů,
kovbojské jízdy na koních, noční probuzení mumie a mnoho dalšího.
V myslích nás všech jistě zůstane
návštěva dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm s poutavým výkladem průvodců a lidových umělců,
ale především pak dovádění v lanovém tzv. gibon centru, kde ti větší a
odvážnější absolvovali tuto téměř půlkilometrovou trasu v korunách stromů. Ti menší si místo toho vyzkoušeli
svůj um a trpělivost při hraní minigolfu. Takto bohatý program jsme měli
zejména díky grantu úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice, za což
spokojené děti mnohokrát děkují. Poděkování patří i všem jednotlivcům a
náboženským obcím: Polanka, Kojetín, Tovačov a Frýdek-Místek, kteří
přispěli finanční částkou či osobní
pomocí při organizování a průběhu
letního tábora. Dobrou zprávou se
pro nás organizátory staly nejen
spokojené děti, ale i navázání nových přátelství s rodinami, které na
stejném místě trávily svou dovolenou a jejichž děti zvyšovaly každodenně počet táborníků. Všechno
má svůj konec a tak i my jsme se
6. srpna rozloučili posledním AHOJ
příští rok.
Šárka Juřinová a
kolektiv vedoucích

KALENDARIUM - ZÁŘÍ
25. 9. 1626 - Zemřel v Kutné Hoře Mikuláš Dačický z Heslova (* 23. 12. 1555
v Kutné Hoře) - spisovatel, jehož charakterizoval literární historik J. Vlček
takto: "... rodilý rváč a soubojník, věčný sudič a vždy žíznivý milovník plného
korbele, neúnavný přelétavý ctitel ženského pohlaví, nepřítel a posměšník mnichů a jeptišek, a přitom upřímně, hluboce náboženský kališník, vroucně uvědomělý Čech a nepřítel všeliké cizoty - to jsou rysy Mikuláše Dačického v životě
i pojetí básnickém." Dačický pocházel z kutnohorské měšťanské erbovní rodiny. Vzdělání se mu dostalo v kladrubském klášteře. Po smrti svého otce se vrátil do Kutné Hory a žil zde bezstarostně z dosti bohatého dědictví. V roce 1582
zabil v souboji pana Felixe Šťastného Novohradského z Kolovrat a do roku
1615, kdy se s konečnou platností urovnal spor s pozůstalými po zabitém, strávil mnoho času vedením tohoto sporu a nějakou dobu pobyl i ve vězení. V posledních letech života se věnoval literární činnosti. Sepsal Paměti, v nichž zachytil události od roku 1575 do roku 1626. Nejobšírnější a nejzajímavější je část
pojednávající o rušných událostech před českým stavovským povstáním a o
prvních důsledcích jeho porážky. Ke svým záznamům připojil Dačický i zápisy pořízené jeho předky z matčiny strany, sahající až do poloviny 15. století.
Zároveň s prací na Pamětech dostávala konečnou podobu i jeho sbírka básní
nazvaná Prostopravda. Vedle "frejířských" veršů obsahuje i básně mravokárné,
vlastenecké a satiry, zejména na katolickou církev. Dačického dílo svým realistickým zobrazením života a mravů přispívá k pochopení doby, v níž žil.
25. 9. 1726 - Reskriptem byl stanoven numerus clausus (úředně stanovený
počet) sňatků mezi Židy. Vyvrcholilo tím úsilí úřadů o redukci židovského obyvatelstva. Od počátku 20. let vyšlo také několik nařízení směřujících k omezení židovského obchodu ve všech zemích České koruny. Avšak už ve 30. letech
dosáhli Židé několika úlev. Zvítězilo stanovisko, že Židé jsou sice "pestis rei
publicae" (mor státu), ale zároveň "malum necessarium" (nutné zlo).
25. 9. 1791 - Leopold II. navštívil Královskou českou společnost nauk v Karolinu. Při této příležitosti pronesl Josef Dobrovský proslulou řeč o oddanosti
slovanských národů k habsburskému rodu a vyslovil jazykové požadavky vznikajícího českého národního hnutí.
25. 9. 1906 - Narodil se v Praze Jaroslav Ježek (+ 1. 1. 1942 v New Yorku) skladatel, klavírista, dirigent a sbormistr.
25. 9. 1916 - Zemřel v Berlíně Julius Fučík (* 18. 7. 1872 v Praze) - hudební
skladatel a vojenský kapelník, bratranec novináře Julia Fučíka. Po absolutoriu
sloužil 3 roky jako fagotista a houslista u vojenské hudby v Kremži (Krems) u
Vídně, poté se stal členem orchestru opery v Záhřebu a městským kapelníkem
v chorvatském Sisaku. Od podzimu 1897 působil jako vojenský kapelník
v Sarajevu, pak v Budapešti (1900-10) a nakonec v Terezíně. Odtud zajížděl
s kapelou 96. pěšího pluku do Prahy, do západočeských lázní a do Berlína.
V roce 1913 vojenskou službu opustil a protože mu Praha nebyla schopna
nabídnout žádnou pevnější existenci, žil až do předčasné smrti v Berlíně
(pochován je v Praze na Vinohradech). Krátce vedl vlastní koncertní orchestr a
vydával své skladby, jichž napsal na 400. Z nich vynikly zvláště pochody: Vjezd
gladiátorů (1899) a Florentinský pochod (1907), dále Boží bojovníci, Danubia,
Fantastický pochod, Hercegovac, (The) Mississippi River, Pod admirálskou
vlajkou, Rázně vpřed, Salve Imperator!, Stále vpřed (Sempre avanti), sokolský
pochod Stráž Slovanstva (1907), Triglav, Vítězný meč a další. Dále psal valčíky,
někdy instrumentované jako symfonické skladby. Stálou součástí repertoáru
dechových a zábavních orchestrů zůstávají též předehry Marinarella (1907) a
Miramare, jakož i virtuózní polka pro fagot Starý bručoun (rovněž 1907).
26. 9. 1921 - Byla jmenována vláda Edvarda Beneše.
27. 9. 1941 - Zastupujícím říšským protektorem byl jmenován generál SS a
policie R. Heydrich. Dosavadní říšský protektor K. von Neurath byl poslán
22. září na "zdravotní dovolenou". Hned po příchodu do Prahy dal Heydrich
zatknout předsedu vlády A. Eliáše.
27. 9. 1951 - V předvečer svátku sv. Václava se sešel z iniciativy Státního úřadu
církevního za účasti 1200 duchovních celostátní mírový sjezd duchovenstva.
28. 9. 1411 - Zemřel v Bratislavě (Prešpurku) pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc
z Hazmburka. Jeho nástupcem se stal Albík z Uničova, osobní lékař krále
Václava IV. a později i Zikmunda. Na arcibiskupský stolec usedl za pomoci
Václava IV., ačkoliv neměl ani nižší kněžské svěcení. Už koncem roku 1412
předal svůj úřad (bez papežova souhlasu) Konrádovi z Vechty.
28. 9. 1941 - R. Heydrich vyhlásil první stanné právo. Současně byly zřízeny i
stanné soudy při řídících úřadovnách gestapa v Praze a Brně. Do konce října
bylo popraveno na 300 odbojových pracovníků (například generálové J. Bílý a
H. Vojta). Stanné právo bylo odvoláno 20. ledna 1942.
29. 9. 1896 - Po předběžných poradách se sešlo v Praze shromáždění všech
mladočeských poslanců a přijalo tzv. pražskou rezoluci, která potvrzovala nymburskou rezoluci (1894) a ve čtyřech bodech vycházela vstříc oživenému radikalismu ve straně: 1. Zdůraznila "rozhodně opoziční" stanovisko vůči Badeniho
vládě; 2. Brala na vědomí novou volební reformu a současně zavazovala své
poslance k bezvýjimečné opozici vůči vládě; 3. Vyzývala poslance, aby naléhali
na vládu "k vyjádření se k státoprávním, národním, osvětovým a hospodářským
požadavkům zemí Koruny české"; 4. Formulovala požadavek prosazovat v páté
kurii poslance "stojící na půdě státoprávní a ryze národní".
30. 9. 1906 - Narodil se v Brně Václav Smetáček (+ 18. 2. 1986 v Praze) - dirigent, sbormistr, hobojista a pedagog.
(red)
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