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Slavíme 100 let naší církve
Je dobrým zvykem, že se při oslavě
narozenin sejdou nejbližší a přátelé,
aby společně strávili pár milých,
slavnostních chvil, a jde-li o jubilanta, na místě je i pohled zpět za společně strávenými okamžiky, stejně
jako myšlenka na to, co přinese
budoucnost, a přání, aby se jubilant
v plnosti zdraví a šťastně dožil ještě
mnoha a mnoha let…
To přesně si přejeme i my, věřící naší
Církve československé husitské,
kteří jsme se při příležitosti oslavy
jejích stých narozenin sešli ve sborech náboženských obcí a 11. ledna
od 14 hodin pak na místě k tomu nejvhodnějším – v chrámu sv. Mikuláše
na pražském Staroměstském náměstí, kde před sto lety proběhly památné české bohoslužby s proklamací
založení církve. Součástí oslav byl
i průvod s praporem k nedalekému
secesnímu Šalounovu pomníku Mistra Jana Husa, kde zazněla modlitba
a byly položeny květiny, a k památníku popravy českých pánů, vůdců
stavovského protihabsburského povstání, dalšímu místu, kudy kráčela
pohnutá historie našeho národa.
Bohoslužbu přenášenou Českou televizí vedl spolu s biskupy patriarcha
Tomáš Butta, jehož mimořádné kázání s připomenutím motivů, které
vedly ke vzniku nové církve, i toho,
co by dnes chtěla lidem dát, uveřejňujeme v dalších odstavcích. Během
liturgie Karla Farského vystoupil pěvecký sbor Mikrochor se sbormistrem Lukášem Prchalem a sólisté M.
Bauerová (zpěv), F. Bílek (trubka)
a M. Hanzal (varhany).
Naše církev je již 56 let součástí ekumenické rodiny, a tak nepřekvapí, že
zazněly pozdravy ekumenických
hostů, včetně předsedy ERC v ČR
a synodního seniora ČCE Daniela
Ženatého a Mons. Václava Malého,
biskupa Římskokatolické církve.
Ve třicátých letech se v souvislosti se
zprávou o oslavách výročí církve,
tehdy teprve desetiletého, objevila
následující slova, která snad sama
prozřetelnost diktovala a která neméně inspirují i dnes. Co říkáte?:
„Buďme si vždy mezi sebou jednou
rodinou. Sobě blízcí, jako v tuto
chvíli, nepropadajíce pověstné české malichernosti a polovičatosti.
Nic by tak neohrozilo naše dílo,
jako tyto nedobré věci. Zachovejme
si ve zbožné paměti velké odkazy
minulosti i odkazy zakladatelů.
Osobní malicherností prohřešili
bychom se na těch velkých lidech,
kteří tak s církví cítili a tolik pro
církev od počátku učinili, počínaje
nezapomenutelným Farským a konče posledním třeba dělníkem, spolupracovníkem na církevním díle…“
Tak tedy, Bůh provázej a žehnej
naše dílo.
redakce

Sto let služby Bohu, sto let pomoci člověku
Kázání při bohoslužbě u příležitosti 100. výročí Církve československé husitské
Tomáš Butta – leden L. P. 2020
Sestry a bratři,
všechny srdečně zdravím, vás zde
shromážděné v tomto chrámu, i vás,
kteří jste s námi spojeni prostřednictvím přenosu České televize.
Tato dnešní bohoslužba se koná
u příležitosti 100. výročí vzniku
Církve československé husitské.
Během celého letošního roku si
chceme tuto událost připomínat
různými akcemi a setkáními. Přesto
právě ta dnešní chvíle a tento chrámový prostor mají přímý vztah
k vyhlášení nové křesťanské církve
v naší vlasti před 100 lety.
Tento kostel sv. Mikuláše na Starém Městě pražském se stal místem
vyhlášení Církve československé
husitské v lednu roku 1920. Nedaleko odtud je pomník Mistra Jana

Husa. Je to symbolické, neboť naše
církev se k Husovu odkazu přihlásila hned od samého počátku.
Navazujeme na svědectví a učení
Jana Husa, středověké husity –
utrakvisty a dědictví české reformace, tedy tradici a historii starší, než
je sto let. Svým založením jsme
„církev“, to je „sbor Páně“ na
základě evangelia Kristova, jak
čteme v provolání k národu, které
zde 11. ledna roku 1920 zaznělo.
Sestry a bratři, pro naše jubileum
jsme zvolili na návrh teologa bratra
prof. Zdeňka Kučery (30. 3. 1930 15. 6. 2019) motto „100 let služby
bohu a 100 let pomoci člověku“.
Možná na první poslech či pohled
by se nám mohlo toto motto jevit
jako příliš obyčejné. Ale služba

Bohu není rozhodně nic obyčejného,
běžného, samozřejmého. Naopak, je
něčím vznešeným, povznášejícím,
posvátným. Služba Bohu – to je především liturgie. Je to vděčná a stálá
chvála, vycházející z lidských srdcí
a rtů, stoupající vzhůru a nesoucí se
až k nebesům. Konat takovou službu
je zcela zvláštní, neobvyklou a jedinečnou výsadou. Současně služba
Bohu není jen se podílet na slavnostní liturgii, ale sloužit dobru,
pravdě, spravedlnosti a kráse v našem každodenním životě.
Ale můžeme namítnout, že přece
služba Bohu je konána mnohem déle
než jen 100 let, kdy existuje Církev
československá husitská, tato malá
církev uprostřed Evropy. Ano, služba
Bohu má svůj původ hluboko ve sta-

Psali jsme před sto lety
Bohoslužba Československé církve konána byla v neděli dne 11. ledna v kostele sv. Mikuláše, nádherné to
barokní stavbě Dienzenhoferově, býv. chrámu opatství Benediktinského, jehož zrušení krásně líčí mistr Alois
Jirásek ve svém „Věku“, za obrovské účasti pražského lidu. Českou mši sv. zpívanou sloužil předseda Klubu
reform. duchovenstva, prof. dr. Farský za přísluhy kněží Bartůňka, Péra, Dlouhého-Pokorného. Po evangeliu
přečetl kněz Dlouhý-Pokorný s kazatelny „prohlášení“, v čele listu tohoto uvedené (jde o Prohlášení Národu
československému! z 10. 1. 1920, pozn. red.) a přičinil výklad v tom smyslu, jak promluvil na sjezdu. Po mši
sv. věřící sami rozdávali mezi sebou připravené přihlášky k naší církvi. Zájem mezi lidem naším jeví se veliký, druhdy až dojemný, stejně mezi prostými i inteligencí, mezi muži i ženami i dorostem. Česká mše sv. působí dojemně, Vánočními zpěvy, chorálem Svatováclavským a národními hymnami otřásá se klenba krásného
chrámu Páně. Hlasitě mluvená slova proměňování působí kouzlem, člověku se zdá, že je též přítomen poslední večeři Páně v Jerusalémě… Bratři! Hlaste se o blankety ku vstupu do naší církve československé! Budete-li
míti za sebou osadníky, co s vámi svedou despotičtí hierarchové!?
Právo národa 15. 1. 1920, s. 8

rověku. Myslíme na historii izraelského lidu, který nechtěl otročit
faraonovi – božskému vládci Egypta, ale toužil svobodně vyznávat
Hospodina, svého Boha, sloužit mu
a slavit k jeho poctě bohoslužbu
(Ex 7,16). A podobně i mnozí křesťané s odvahou odmítali kult římského císaře a chválili Krista – Božího Syna, který zjevil svého Otce –
neviditelného Boha v nebesích.
Služba Bohu je na jedné straně
zvláštní výsadou, ale na druhé straně
je obtížným zavazujícím stavem.
V naší církvi se od počátku uplatňovala zásada svobody svědomí a dobrovolnosti. K náboženským úkonům
a k víře nelze druhého člověka přinutit, musí se rozhodnout sám. Má
se těšit z toho, že vůbec je pozván
a přizván k Božímu dílu, že může
dobrovolně, svobodně a radostně
sloužit Bohu. Ale slovo „služba“ má
i nepřeslechnutelný význam závazku. Znamená to, že musíme dokázat
konat i něco, co se nám právě nechce, i když nás to zatěžuje, i když
nás to v tu chvíli ani příliš nebaví.
Konat službu Bohu nejde bez sebepřemáhání, bez sebezapření, bez
oběti. Bůh není závislý na našich
náladách. Konat službu Bohu znamená nasadit se pro něho, i když o to
nikdo nestojí, i když to nepřináší
žádné osobní výhody, nedostavují se
příliš viditelné výsledky, i když se
tím stávám v očích druhých pošetilým, nepochopitelným i naivním
a dokonce směšným. Sloužit Bohu
nemůže znamenat, že se všem chci
zalíbit. Jak to vyslovuje apoštol
Pavel: „Kdybych se chtěl zalíbit
lidem, nebyl bych služebníkem
Kristovým“ (Ga 1,10). Sloužit Bohu je spojeno s odhodláním kázat
slovo Boží, ať přijdeme vhod, či
nevhod (2 Tm 4,2).
Ale nebylo by správné zaměřit se na
službu Bohu a opomíjet člověka.
To bychom byli jako ten kněz, který když šel z jeruzalémského chrámu, vyhnul se člověku, který potřeboval pomoc, jak o tom Ježíš
vypráví ve známém podobenství
o milosrdném Samařanu (L 10,31).
Služba Bohu a pomoc člověku
nemá stát proti sobě. Myslet na
Boha neznamená zapomenout na
člověka. Pomoc druhému má být
v pravém slova smyslu nezištná.
Klamnou a falešnou pomocí je,
když někomu chceme pomáhat za
tím účelem, abychom ho učinili na
sobě závislým, aby nám za prokázanou pomoc byl trvale vděčný.
Zřetelným příkladem a posilou pro
naše jednání je Ježíš. On je tím, kdo
oddaně koná službu svému Otci
a s láskou pomáhá lidem. O Ježíšovi
je řečeno, že „procházel zemí
a všem pomáhal“ (Sk 10,38).
V Bibli kralické je, že „všem dobře
Dokončení na str. 3
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O křesťanské sounáležitosti

Bible jako cestopis

V prvních týdnech či měsících nového roku obvykle člověk provádí
zdravou sebereflexi. Promýšlí, jak prožil rok, zda rostl ve víře a byl
užitečný bližním. Jestli jim opravdu naslouchal a byl vůči nim empatický, více je poznával a dokázal je povzbudit, když je trápila
nemoc nebo jiná životní břemena. Uvědomujeme si, že sounáležitost věřících je důležitá, v životě velmi pomáhá. Je to dar. Ráda
vzpomínám na výrazné okamžiky takovéto pospolitosti a chtěla bych
se o ně podělit i s vámi.
Fungující náboženská obec vzájemnost nabízí. I proto mě velice
potěšilo, když se mi o Vánocích ozvala sestra profesorka Dagmar
Kašová z naší karlínské NO CČSH. Strávila Boží Hod s rodinou a četla
si moji poslední knížku „Silokřivky na hladině“, kterou ode mne
dostala jako vánoční dárek. Měla vnitřní potřebu mi neprodleně sdělit esemeskou, že obzvláště básně o rodině ji vzaly u srdce. Přiznám
se, že pro mne to byla jedna z nejkrásnějších SMS, které jsem kdy
dostala. Co autorku potěší více, než když se dotkne srdce čtenáře,
vyjádří něco, o čem čtoucí také hodně přemýšlí a hledá řešení, zvažuje hodnoty, touží nacházet dialog.
S prof. Janem Hellerem jsem v devadesátých letech natáčela rozhovory o jeho knihách a konzultovala jsem s ním některé své biblické eseje. S křesťanskou a přátelskou účastí jsem pak později prožívala odchod tohoto evangelického teologa a vysokoškolského pedagoga na druhý břeh. Diskutovali jsme spolu poměrně často po telefonu. Asi měsíc před svou smrtí mi řekl: „Olgo, učím se nejprve odevzdávat svůj strach. Pak Pánu odevzdávám své představy o Bohu.
A hlavně odevzdávám svoje nároky, některá svoje přání, v nichž mi
šlo o to, aby bylo po mém.“ Ano, to jsou myšlenky, z nichž se můžeme učit a získávat tak vodítko pro celý život ve víře. Když jsem teologova slova citovala při svém kázání koncem minulého roku, oslovil
mě jeden bratr a chtěl si je zapsat. Měla jsem radost, že ho
Hellerovy myšlenky zaujaly a že mu je mohu poskytnout.
Vzpomínám v této souvislosti dále na faráře Alfréda Kocába, od
něhož jsem se mnohému naučila. Seznámila mě s ním moje přítelkyně, vikářka Alena Balabánová. Na „tajných“ bytových seminářích,
ještě v osmdesátých letech, nás A. Kocáb učil mimo jiné meditaci.
Organizovala jsem tato setkání v ateliéru kamaráda sochaře
Vladimíra Malého v Kožné ulici, nedaleko Staroměstského náměstí.
Nikdy nezapomenu na Kocábův výstižný příklad, jak se obracet ke
Kristu: „Představte si, že v obchodním domě nakoupíte spoustu
dárků, nesete jich plnou náruč. Toho všeho se ale zbavte. Vše odložte a mějte jen prázdnou náruč, do které můžete plně přijmout
Ježíše Krista.“ Rady moudrých nás provázejí celým naším bytím.
Nepřehlédněme je.
Olga Nytrová

V těchto dnech přistála na pultech
knihkupců dvojice úhledných, jednoduše a elegantně vypravených knih,
které Bibli tlumočí jako cestopis,
první svazek Bibli Židů, pro křesťany
Starý zákon, jako „nejstarší cestopis
odhalující smysl Cesty“, a druhý,
křesťanskou, asi pětinu celkového
biblického textu, tedy Nový zákon
jako „cestopis odhalující směr a smysl Cesty do nebeského Jeruzaléma“.
Metafora křesťanství jako cesty od
stvoření a pádu lidí, přes povolání
zvláštního lidu Božího, sdělení Boží
vůle vedoucí k životu a příslib naplnění k životu a dílu Ježíše Krista
a jeho raného společenství, je známá
a často připomínaná. Méně se připomíná směr putování, který na tuto lidskou cestu zve a umožňuje ji. Hovoří
o ní ve své pozoruhodné, i když dnes
bohužel zapomínané knize Evangelium o cestě za člověkem, Josef L.
Hromádka. Je to Boží příklon k člověku, který se od Boha odvrátil.
Ve dvojici knih Starý a Nový zákon
pohledem cestovatele nejde o libovolnou metaforu. Biblické postavy jsou
v pohybu. Abrahám jako společný
svědek víry pro Židy, křesťany a muslimy vychází ze sumerského (či
„chaldejského“) Uru a putuje do neznáma v důvěře tomu, který jej na
cestu vyslal s příslibem. Přichází do
Cháranu a pak nahlédne do budoucí
země lidu, který z něj má vzejít. Později Izraelci opouštějí pod Mojžíšovým vedením Egypt jako zemi, v níž

Z kazatelského plánu
Druhá neděle po Zjevení
hospodin seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. ti ať vzdají
hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná.
(žalm 107,20-21)
První čtení z Písma: Izajáš 49,3.5-6
Tužby pro dobu po Zjevení Páně:
2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, tvůj Syn je světlem světa. Dej, ať se na nás odráží
světlo jeho slávy, abychom byli světlem naší zemi! Osviť nás, Bože, svým
svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1,1-9
Evangelium: Jan 1,29-42
Verše k obětování: Žalm 66,1.16
Verše k požehnání: Jan 1,41.42
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, dej, ať živeni tvým slovem a svátostmi se připravujeme na splnění tvých zaslíbení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 43, 185, 188

byli zotročeni, a po čtyřiceti letech
zdánlivě marného bloudění překračují Jordán a usazují se v zemi, kde
byli doma.
Autor knihy Ondřej Havelka je sám
cestovatel. Dal si tu práci, a věřím, že
také to potěšení, projít osobně co nejvíce z míst, která jsou v obou částech
Bible zmiňována. Spíše z jiných jeho
textů víme, že procestoval velký kus
světa a setkal se tam se stopami i s živou přítomností různých mimobiblických náboženství. Prošel více než
stovku zemí po celém světě. Kromě
dalších uskutečnil dvouletou cestu
stopem a pěšky napříč celou Afrikou.
Zabývá se odlehlými domorodými
etniky, jejich kulturou a religiozitou.
To, co autor obou útlých a čtivých
knížek předkládá, ta kombinace připomínání biblických událostí, zážitků
z míst a ze setkání s lidmi a výkladu
smyslu této zkušenosti, můžeme souhrnně charakterizovat jako narativní
teologii. Pro teologii vtělenou do
vyprávění je autor kompetentní. Vystudoval teologii, religionistiku, aplikovanou etiku, a dokonce i management na předních českých univerzitách. Doktorským studiem prochází
na Katolické teologické fakultě UK.
Narativní teologie si všímá také religionista prof. Pavel Hošek. Cestu, příběh nebo vyprávění najdeme v titulech několika jeho knih. U něj i u Ondřeje Havelky jde o teologii srozumitelnou. Nechybí jí nic z akademické solidnosti, ale zároveň není teolo-

gií pouze pro teology. Je to teologie
pro život. Teologie, která neřeší
jemné distinkce abstraktních schémat, ale je živoucí a oživující.
Obě knihy o Bibli jako cestopisu můžeme číst jako napínavé vyprávění
o nesčetných událostech na cestách.
Zážitky plynule přecházejí v úvahy
o smyslu biblických cest a biblické
Cesty. Setkání s lidmi různých etnik
nabízí rovněž téma mezikulturního
a mezináboženského dialogu. Tam,
kde se mu Havelka věnuje, nenajdeme odtažité nárysy strategií vztahů,
ani přehledy aktivit mezináboženských dokumentů a institucí. Autor si
našel po době hledání místo v tradičním křesťanství, ale lidé jiné víry ho
zajímají nebo dokonce fascinují,
bere je vážně a sděluje otázky a obdarování z těchto kontaktů. Knížky
tlumočí biblické poselství jako živé,
aktuální, jako výzvu a pozvání.
I když nám životní okolnosti dovolují spíše cestovat prstem po mapě,
můžeme nepřímo poznávat místa,
lidi a jejich příběhy, a jejich smysl
nás oslovuje a zasahuje nevtíravě,
přátelsky, ale i s jistou náročností.
Ondřej Havelka: Starý zákon pohledem cestovatele: Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl
Cesty, Praha: Akbar, 2019.
Ondřej Havelka: Nový zákon
pohledem cestovatele: Bible jako
cestopis odhalující směr a smysl
Cesty do nebeského Jeruzaléma,
Praha: Akbar, 2019.

Ivan Štampach,
www.info.dingir.cz, (19. 12. 2019)

Nad Písmem

Poznání Boží lásky snímá hřích
Milé sestry, milí bratři,
v kazatelském plánu je na předcházející neděli, první po Zjevení Páně, určen oddíl o křtu Páně. V příslušném evangelijním oddíle čteme
o tom, jak Ježíš učinil gesto pokory.
Zařadil se mezi zástup kajícníků
a nechal se od Jana pokřtít. Učinil
to i přes to, že věděl, že je Božím
vyvoleným. Dle podání evangelia
se k tomuto jeho gestu pokory Bůh
přiznal. Evangelista Matouš to vyjadřuje obrazem. Boží Duch sestoupil jako holubice na Ježíše. A obraz
doprovází hlas – „Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil.“
A evangelijní oddíl, určený na druhou neděli po Zjevení, na tento obraz
navazuje. Jan označuje Ježíše jako
toho, kdo snímá hřích světa a křtí
Duchem svatým. Tyto dva pojmy
mají velice úzkou souvislost s tím, co
ukazuje obraz o Ježíšově křtu.
Křtění Duchem má spojitost se snímáním hříchu. Co znamená ono
slovo hřích? Mluví se tady o hříchu
v jednotném čísle. Hřích, to je minutí se cílem. Zaměření života špatným směrem. V podání biblických
příběhů jde hlavně o hledání uspokojení v nevhodných zdrojích.
Myslíme si, že musíme něco získat,
dosáhnout, vydělat. A až potom budeme šťastní, potom teprve někým
budeme. A do těchto představ přichází Ježíš. On toto špatné směřování,
tento hřích snímá. Snímá ho tím, že
sám ví, kým je. Je milovaným Božím
Synem. Proto, že ví, kým je, ví, že
život je nezasloužený dar, může svůj

život dát. A tak ten jeho život nepřijde nazmar. A nám chce sdělit –
nebojte se. Radujte se z toho, že jste
milované Boží děti. Někým jste, bez
toho, abyste se snažili někým být.
Byli jste obdarováni milostí za
milostí. Sám život je dar. Byl vám
darován, abyste sami obdarovávali.
Toto poznání, to je to, co je zde nazváno křtění Duchem. To je podstata letnic. Tehdy učedníci poznali
jeden nebetyčný kontrast. Oni Ježíše vůbec nepochopili. Když jim
říkal, že bude trpět, hádali se, kdo
z nich je největší. Chtěli být ministry v jeho vládě. Potom Ježíše opustili, zapřeli. Ano, učedníci naprosto
selhali. Padesát dní po Velikonocích jim to naplno došlo: vždyť my
jsme úplně selhali. A považte, Ježíš se
na nás nezlobí, odpouští nám, miluje
nás. A co víc, on s námi stále počítá!
To jsou letnice, to vyjadřuje onen
vichr z nebe, plameny. To se v životě
člověka křesťana znova a znova opakuje. Znova a znova Bůh vylévá svého Ducha. Znova a znova poznáváme
onen nebetyčný kontrast. Jsme konfrontováni s velikostí svého sobectví,
sebestřednosti, malosti a omylnosti.
Znova a znova je nám to dáno do
kontrastu s poznáním hloubky, velikosti a nepodmíněnosti Boží milosti

Jan 1,29-42

a lásky. A to s člověkem otřese. To
z něj sejme onu snahu jít cestou hříchu – tedy sobectví, lpění. Tak onen
Beránek Boží snímá hřích světa. Tak
nám snímá šupiny z očí, abychom
nebyli zaslepeni pozlátkem tohoto
světa. Potom je nám jedno, kým jsme
v očích tohoto světa. Nevadí nám, že
nenaplňujeme očekávání lidí kolem
nás. Naším zdrojem uspokojení, nezávislým na všem, je poznání nepodmíněné Boží lásky. Jsme tím velice
zahanbeni, jsme tak ale úžasně svobodní.
Ježíš na konci dnešního oddílu na
otázku „kde bydlíš“, odpovídá
„pojďte a uvidíte“. Pojďte a uvidíte,
jak velikou svobodu vám Kristus
vydobyl, když svojí obětí, kterou byl
celý jeho život, nám ukázal nepodmíněnou Boží lásku. Pojďte na cestu
následování, je to cesta dobrodružná,
někdy vede v temnotách. Je to cesta,
na které nás znova a znova velikost
Boží lásky zbavuje slov.
A nebojte se. Jak píše apoštol Pavel
do Korintu: „On vám bude oporou až
do konce, abyste v onen den našeho
Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
Věrný je Bůh, který vás povolal do
společenství se svým Synem, naším
Pánem Ježíšem Kristem.“ Amen.
Marek Ryšánek

Pane Bože, děkujeme ti, že ty nám dáváš poznat,
že jsme Boží milované děti.
Dej, ať si svobodu Božích dětí nenecháme nikým a ničím vzít.
Dej, ať proměněným lidstvím Božích dětí
obdarováváme svět kolem nás.
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Sto let služby Bohu ...
Dokončení ze str. 1
činil.“ Pomáhat neznamená jen jednou za čas někomu pomoci, ale trvale činit dobro. Pomoci může i dobré
slovo (Ef 4,29). Některá naše služba
a pomoc druhým mohou zůstat skryté, navenek pro svou malou nápadnost a neokázalost jsou lidmi nespatřené a přehlídnuté. Jsou to však
skutky, o kterých Bůh ví (Mt 6,4).
Sestry a bratři, otázkou je, zda jsme
skutečně v Církvi československé
husitské těch uplynulých 100 let
naplňovali věrnou službou Bohu
a nesloužili někdy jiným pánům, zda
jsme dokázali být opravdu nablízku
lidem, když potřebovali pomoc, podporu, zastání proti nespravedlnosti.
Toto nechť je v Božím posouzení.
Tak jako ve dvoutisíciletých dějinách křesťanství, tak i ve stole-

tých dějinách naší církve bylo přece
jen mnoho těch, kteří s opravdovostí
víry a s láskou Bohu sloužili a kteří
také nezištně a účinně pomáhali druhým. Myslíme na našeho bratra
dr. Karla Farského a mnohé obětavé
duchovní i laické pracovníky naší
církve, připomínáme si sbory služby
v náboženských obcích s rozvinutou
sociální prací, která zmírňovala
mnohé lidské strádání, bolest a utrpení. Sto let naší církve je dobou,
která již zanechala v novodobých
dějinách určitou stopu. Ale přesto se
máme zaměřit především na budoucnost a na to, čím budeme naplňovat
každý další Bohem darovaný rok.
Klademe si otázky nad budoucností
své Církve československé husitské,
ale i nad budoucností křesťanství
v naší zemi i v Evropě. Úkolem nás

Dobré zprávy ze Slovenska
Dne 2. ledna 2020 v podvečer
pozvala paní prezidentka Zuzana
Čaputová představitele církví a politického života do historické budovy Národní rady Slovenské republiky k slavnostnímu ceremoniálu
udělení státního vyznamenání u příležitosti 27. výročí vzniku Slovenské
republiky. Tohoto setkání se zúčastnil náš biskup Jan Hradil.
Bylo velice moudré rozhodnutí
udělit vyznamenání dr. Miladě Horákové in memoriam, která obdržela řád bílého dvojkříže I. třídy. Ale
i MUDr. Jánu Cibuľovi, prvnímu
československému romskému lékaři a bývalému prezidentovi Mezinárodní romské unie a kandidátu
Nobelovy ceny za mír. Ten obdržel
Řád Ľudovíta Štúra I. třídy.
Během celého ceremoniálu, ale hlavně v životopisech 20 odměněných

bylo pravidelně zdůrazňováno, že
působili v Československé republice. V programu zazněly dvě nádherně otextované písně, které zazpívala
zpěvačka Katarína Koščová v doprovodu klavíristy Karola Nitrana.
Poté proběhla slavnostní recepce, kde
bylo zdůrazněno obzvláště v přípitku
proneseném paní prezidentkou 27.
výročí vzniku Slovenské republiky.
Dne 3. ledna 2020 v 11 hodin proběhlo ve velkém sále prezidentského
paláce novoroční přijetí zástupců
církví a náboženských společností.
Celý akt přijetí trval hodinu a půl,
kdy proběhla prvá část projevu paní
prezidentky a představitelů Římskokatolické církve, Ekumenické rady
církví a představitele Židovské obce
ve Slovenské republice. Projev paní
prezidentky byl svým obsahem prost

Vzpomínka na Miloslava Kaňáka
křesťanů je v našich církvích,
v našich národech, v našich státech
osobně zřetelněji zviditelňovat Kristovo přikázání lásky k Bohu a lásky
k člověku. Uprostřed všech našich
otázek i určité nejistoty je z Božího
slova zcela zřejmé, že církev, která
slouží Bohu a pomáhá lidem, má
a bude mít vždy před sebou otevřenou budoucnost. Církev, která je
založena na Ježíši Kristu, má svůj
nadčasový úkol – konat službu Bohu
a pomáhat lidem. V duchu našeho
jubilejního motta přijměme biblickou
výzvu apoštola Pavla: „v horlivosti
neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu… sdílejte se s bratřími v jejich nouzi… Radujte se
s radujícími, plačte s plačícími,
mějte porozumění jeden pro druhého“ (Ř 12,11.13.15.16). Amen.

jakýchkoliv formálních frází. Poděkovala všem představitelům za to,
že do společnosti uvádějí mír, klid
a pokoj. Z projevu představitele
Židovské obce zazněl vděk za možnost nové formy života, avšak se
smutkem bylo konstatováno, že
v závěru roku byly vandaly poškozeny dva židovské hřbitovy.
Po oficiální části v kruhu představitelů církví a po společném přípitku
probíhala diskuze na různá témata
a paní prezidentka na otázky odpovídala.
S radostí jsme přijali skutečnost, že
poradcem prezidentky Slovenské
republiky je Juraj Rizman, jehož
prarodiče manželé Vitáčkovi a jehož maminka jsou příslušníci naší
církve. Ing. Vitáček byl dlouholetým místopředsedou Diecézní rady
Bratislava a předsedou stavební
komise.
Diecézní rada Bratislava

Redakční: Drazí bratří a sestry, redakce je tak zahrnuta Vašimi milými dopisy, zvláště zprávami, výkazy, statistikou apod., že Vám může vyhověti otištěním jen postupně. Mějte strpení a neurgujte. Věci k otištění pište
co nejstručněji, pět, šest řádků, aby se na všechny dostalo: to ostatní nám povězte v dopise pro nás, rádi přijmeme. Opatříte-li nám k dosavadnímu úctyhodnému počtu odběratelů jen 5000 nových, budeme Vám každé
číslo vydávati o 12 stranách za tutéž cenu. Přičiňte se, bude to prospěch Váš.
Český zápas 3, 1930

V roce 2017 jsme vzpomínali na 100. výročí narození prof. PhDr, ThDr.
Milo-slava Kaňáka (1917-1985), faráře, církevního historika, profesora Husovy čs. bohoslovecké fakulty v Praze.
Při této příležitosti vyšlo několik
prací, které byly věnovány jeho
životu a dílu. Jedná se v prvé řadě
o studii Jaroslava Hrdličky Dva církevní historici profesoři František M. Bartoš a Miloslav Kaňák,
kterou nalezneme v Theologické
revue Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy, 2017, č. 2,
s. 169–180. V Kalendáři Blahoslav
na rok 2017 se nacházejí další dva
články – od Radka Hobzy Historik
Miloslav Kaňák jako teolog (s.
26–29), a od Bohdana Kaňáka
Vzpomínka u příležitosti 100. výročí
narození profesora Miloslava Kaňáka (s. 22–26). V letošním Kalendáři Blahoslav pak vychází krátký
text téhož autora s názvem Rodinné
příběhy (s. 98–101), který je též částečně věnován Kaňákově památce
a přibližuje některé významné události z jeho života.
Ve všech těchto pracích lze nalézt
nejen přehled okruhů Kaňákova
bádání, výčet jeho stěžejních děl
a odkazy na další starší literaturu
a prameny, vztahující se k jeho činnosti, ale i řadu jeho životopisných
údajů. Nemá proto smysl opakovat
zmíněné informace na tomto místě.
Chtěli bychom zde, v časopise
Český zápas, připomenout Miloslava Kaňáka především jako jeho pilného a plodného přispěvatele, jehož
publikační činnost přerušila až v roce
1984 těžká nemoc, které před 35 lety,
24. ledna 1985, v Praze podlehl.
Opíráme se přitom o jeho bibliografii, jež vyšla jako součást životopisné publikace v r. 1977 u příležitosti
oslav jeho 60. narozenin v Praze
a Hradci Králové péčí žáků a přátel.
Bibliografie obsahuje 1024 položek
za léta 1938–1976 a je dílem Radka
Hobzy. Práce z posledního období
života za léta 1977–1984 jsou shrnu-

Varhanní koncert v Kroměříži
v pondělí 16. prosince 2019 se v modlitebně milíčova sboru církve československé husitské konal varhanní koncert žáků Základní umělecké školy
kroměříž. byl to v pořadí již 7. varhanní koncert ZuŠ od prosince 2013.
v Milíčově sboru Církve československé husitské vždy vítá. Spolupráce s panem farářem je jedním

slovem skvělá. Velmi ochotně
vychází vstříc našim potřebám;
žáci – varhaníci mohou bez problémů dle potřeb před koncertem na
koncertní nástroj hrát, aby si na něj
zvykli a mohli pak podat skvělý
výkon. Úspěch koncertu je tedy
i velkou zásluhou pana faráře Ryšánka, jeho vstřícného a chápavého
přístupu. Pan farář se velkou měrou
podílí i na vánoční atmosféře, díky
krásné vánoční výzdobě, kterou
vždy před koncertem připraví.
Koncert každoročně navštěvuje
i veřejnost, nejen rodiče žáků, kteří
zde hrají, je inzerován v přehledu
kulturních akcí města Kroměříže.
Varhanní koncert ZUŠ v modlitebně Milíčova sboru Církve československé husitské s krásnou akustikou se již stává tradicí. Mám z toho
radost. A proto ještě jednou velmi
děkuji. Budeme se těšit na další skvělou spolupráci.
Lenka Voňková,
vyučující hru na varhany

ty v příspěvku Bohdana Kaňáka
Soupis prací dr. Miloslava Kaňáka,
který nalezneme v Theologické revue
Církve československé husitské,
1986, č. 2, s. 56–57. Tento soupis
obsahuje dalších 187 položek.
Poslední doplněk od Radka Hobzy,
zachycující zbylých 19 položek, které
v r. 1977 vyřadila z Kaňákovy pamětní životopisné publikace totalitní cenzura, vyšel až po sametové revoluci
v Českém zápase.
Kaňákovy bibliografické soupisy
prezentují přirozeně na prvním místě
jeho stěžejní knižní díla a články,
vydané v odborných časopisech,
českých i zahraničních. V bibliografii si však můžeme všimnout celé
řady popularizačních textů, kterými
přibližoval výsledky své badatelské
práce široké církevní veřejnosti.
I když tyto texty neobsahují vědecký
poznámkový aparát, jsou napsány se
stejnou pečlivostí a přesností jako
Kaňákovy práce stěžejní. Tyto texty
vykazují i velkou žánrovou pestrost.
Jsou zde zahrnuty medailony různých osobností, připomínky významných historických událostí, prezentace archivních pramenů i zprávy
o odborné literatuře i o literární tvorbě se vztahem k dějinám české reformace či českého národního obrození.
Miloslav Kaňák si na tyto popularizační texty udělal čas i při své rozsáhlé práci pedagogické a vědecké
a stal se tak v letech 1938–1983 pilným přispěvatelem časopisu Český
zápas, jenž poskytl tomuto periodiku
přes 900 příspěvků! Spolu s oceněním kvantity i kvality těchto textů
tedy věnujme zbožnou vzpomínku
i jejich autorovi, obětavému a erudovanému pracovníkovi Církve československé husitské u příležitosti 35.
výročí jeho odchodu na věčnost.
Bohdan Kaňák

Z dopisů čtenářů

Z druhého břehu

Z našich setkání

Velmi ráda bych touto formou
poděkovala panu faráři Ryšánkovi
za vstřícnost a ochotu, s jakou nás

u příležitosti 35. výročí jeho úmrtí

Jsem na světě již 81 let a moji bližní navrhli, abych zanechal potomkům následující svědectví z druhého ideového břehu: V onom nenormálním čase, nazývaném normalizace, dodával náš výzkumný ústav
do Východoslovenských železáren
elektronické zařízení pro třídění
tenkých pocínovaných plechů podle
kvality. Vzhledem k úrovni elektronického smogu ve VSŽ nastala nutnost vyměnit kabely od čidel za stíněné. Požádal jsem proto mistra, aby
mi přidělil mechanika, se kterým
kabely vyměním. Mistr rozhodl, že
se mnou pojede on. Byl jsem zaskočen vzhledem k jeho minulosti. Část
války strávil v koncentračním táboře
a po ní přešel do služeb STB. Když
první generaci estébáků z nadšení
vystřídali vystudovaní právníci, šel
zpátky k řemeslu, které nezapomněl.
Práce v kabelových kanálech nebyla
jednoduchá, ale pozdě večer byly
všechny kabely vyměněny. Povečeřeli jsme ve vinárně v Košicích

a u dobrého vína jsme mluvili o neutrálních tématech. Najednou se mě
spolupracovník zeptal: Oto, ty se nepovyšuješ nad dělníky, nevyhýbáš se
manuální práci, proč se nepřihlásíš
do strany? Většinou před odpovědí
přemýšlím, někdy tak dlouho, že
nakonec zůstanu zticha. Tentokrát
jsem odpověděl okamžitě: Jardo, ty
jsi komunista, já jsem husita, necháme si každej svoje. On: co že jsem to
za husitu? Říkám, že jsem příslušníkem Církve československé husitské. On na to: Vy jste pěkní husiti!
Když se do názvu státu doplnilo slovo socialistická, měli jste si to přidat
i do názvu církve, vy jste dlouho
kličkovali a nakonec jste místo toho
přidali to husitská!
Musím dodat, že jsem z této epizody
neměl žádné nepříjemnosti, spíše
naopak: V následujícím, již kolikátém kole prověrek mi můj šéf, hodný
člověk, prozradil, že předseda prověrkové komise řekl: Soudruha Šmída můžeme vynechat, toho jsem si
proklepnul na služební cestě.
Otakar Šmíd, Jílové u Prahy
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Zprávy

Živý betlém v Tachově
Náboženská obec Církve československé husitské
v Tachově pořádala letos již 10. jubilejní Živý betlém na
Hod Boží vánoční v kostele Máří Magdaleny. Tradičně
od září nacvičují Tachovští Vánoční muzikanti pokaždé
trochu jiný pořad koled, který tvoří dějovou linii. V programu zaznělo Lukášovo i Matoušovo evangelium
o narození Páně. Pozvali jsme letos všechny děti, které
představovaly Ježíšky v uplynulých letech (viz foto).
Většina z nich představovala letos další betlémské
postavy. Kostel byl opět plný k prasknutí. Sbírka
10 400,- byla věnována rodičům nemocného Péti
Marka.
Také v Mariánských Lázních uspořádala naše náboženská obec 5. ledna již podruhé Živý betlém v evangelickém kostele. Opět hráli Tachovští Vánoční muzikanti
a k jejich radosti se připojila zpěvem i velká část publika. I zde byl kostel tak zaplněný, že mnozí museli sledovat dění z kůru. Pro Mariánské Lázně tak vzniká tra-

dice Živého betléma k ukončení vánočních svátků.
Protože se akce koná v neděli, blízké svátku Tří králů,
sbírku, která letos vynesla 8 200,- Kč, jsme přidali ke
Tříkrálové sbírce.
Při obou betlémech jsme si připomněli 100. výročí naší
církve, k jejímuž založení Vánoce 1919 daly mocný
impuls.
Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu.
Jsme vděčni Pánu Bohu za svobodu, kterou máme, že
tyto akce můžeme připravovat a že je s námi v každém
okamžiku našich životů a vede nás svou cestou.
Mnoho fotografií najdete na našich webových stránkách
www.ccsh-ml.wz.cz nebo www.ccsh-tachov.wz.cz případně
videa na youtube.com, když do vyhledávače zadáte
Živý betlém Tachov 2019 nebo Živý betlém Mariánské
Lázně 2020.
Dění můžete sledovat i na Facebooku Husité Mariánské
Lázně.
Zuzana Kalenská

Dne 8. ledna 2020 ve 12 hodin se uskutečnila chvíle modlitby s položením
květiny u pamětní desky před sborem karla Farského v praze 5 – smíchově.
Deska umístěná před tímto sborem před 50 lety obsahuje sdělení o založení
církve československé husitské v nedalekém Národním domě, což připomněl bratr patriarcha citací slov hlavního z aktérů tehdejšího dramatického dění, kněze karla Farského. v poledne se rozezněl zvon na věži tohoto
smíchovského sboru, jehož interiér s výstavou betlémů účastníci setkání
na konec také navštívili. více fotografií na www.ccsh.cz.
red

Host na faře v Liberci
Srdečně zveme na 18. večer cyklu talk show Host na faře. V pátek 24. ledna
od 17 hodin v pořadu Vypravěč bude hostem spisovatel Martin Petiška,
moderuje Stanislav Kubín, hudební spolupráce Magda Vestfálová, vstupné
80,- Kč. Ve Výstavní síni Boženy Němcové je stále ke shlédnutí výstava obrazů: Jarka Novotná - „V POLI“. Církev československá husitská, nám. Českých bratří 35/2 Liberec V - Kristiánov.
SK

Z ekumeny
NOVOROčNí EKuMENIcKá SLaVNOST
Přednáška o přírodě

PRO DěTi a MLáDež

První Ježíšovi učedníci
Vpisujte do tabulky
slova podle počtu písmen (zleva doprava
a shora dolů):

Ekologická sekce České křesťanské akademie a pražský sbor Obce
křesťanů zvou na přednášku Milana Horáka „hovořit s přírodou“
(o křesťanském vztahu k přírodě
a jeho hledání a nalézání v dnešní
době). V pondělí 10. února od 19 h
v kapli sv. Jana v Obci křesťanů,
Na Špejcharu 3, Praha 7.
JNe

Tradiční novoroční ekumenická slavnost s modlitbami zástupců církví za
úspěšný nadcházející rok se tentokrát konala v římskokatolickém kostele
sv. Prokopa v Praze 13. Naši církev na bohoslužbě přenášené Českou televizí 1. ledna od 18 hodin reprezentoval bratr patriarcha Tomáš Butta, přítomen byl i předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý a její generální sekretář Petr Jan Vinš; kázání pronesl biskup plzeňské diecéze římskokatolické církve Tomáš Holub, který vyzdvihl biblický verš „Nebojte se,
já jsem přemohl svět“, jenž člověku dává naději spolehnout se na Boha
a jeho záchranu v turbulencích tohoto stále se měnícího složitého světa.
Setkání hudebně doprovodila schola Komunitního centra sv. Prokopa. red

Pobyty v Mariánských Lázních

(Řešení č. 1: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.)
Jana Krajčiříková

Náboženská obec CČSH v Mariánských Lázních (B. Němcové 5)
zahajuje rezervaci pokojů na rok
2020. Jeden dvoulůžkový zrekonstruovaný pokoj s možností přistýlky, druhý pokoj 2 lůžkový. Oba
pokoje mají balkon s vyhlídkou do
zahrady a do parku.
Fara je v centru města, zároveň ale
v klidné lokalitě. Lázeňské centrum i obchodní centrum v pěší vzdálenosti. Možnost výletů na zámky
Kynžvart, Bečov, Loket, do Německa, Slavkovského lesa i Krušných
hor apod. Vhodné pro letní i zimní
rekreaci. Zájemci mohou kontaktovat 737 918 084.
VB
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