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Postní doba
a její užitečnost pro nás
Vstoupili jsme do postního času. Pro mnohé půst dnes již ztratil smysl.
Naopak člověk si chce co nejvíce užít. Řídí se heslem „Žijeme přece jen jednou.“ Proto je důležité v životě o nic nepřijít a nic si neodepřít.
Jsou však věřící lidé, kteří se v tomto čase před Velikonocemi řídí církevními
zvyklostmi, neboť půst k náboženství i ke křesťanství patří. Křesťané, když
už nedrží přímo čtyřicetidenní půst, jako je tomu v pravoslaví, tak si alespoň
odřeknou určité jídlo v předepsaných dnech – na Popeleční středu, na Velký
pátek či každý pátek.
Podstata postu nezáleží v prvé řadě v jídle, jestli člověk něco jí, nebo nejí. Tak
se běžně chápe půst, že si odřekneme jídlo a zejména maso. Ale už církevní
otec Augustin upozorňoval, že půst nespočívá v jídle, v odřeknutí se masa.
Uváděl pro to biblické příklady. K hříchu a přestoupení Boží vůle nedošlo
kvůli vepřovému masu, ale kvůli ovoci. Adam s Evou podle výkladu církevních otců jedli jablko (podle židovského výkladu se jednalo o fíky), a tak přestoupili Boží přikázání. A také Ezau nezapřel své prvorozenství kvůli masitému pokrmu, ale kvůli – čočce.
Pravý půst podle biblických proroků a Ježíše není jen rituálem ani zvyklostí,
nezáleží ve zřeknutí se jídla, ale má být vnitřní proměnou. Ve stejném smyslu hovořili o pravém postu i církevní otcové. Pravý půst je zřeknutím se zlého
myšlení a jednání. Starozákonní proroci vyzývali k proměně srdce i jednání,
nitra i našeho vnějšího způsobu chování. Vždyť jak říká Ježíš: „Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje“
(Mt 15,11). A pokračuje: „To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje“ (Mt 15,18). A lidské srdce je velmi nevyzpytatelné. V lidském srdci, v našem nitru se hromadí zlé myšlenky a záporné city vůči druhým lidem. Půst se má proto odehrávat v našem nitru, v překonávání sebe
sama, těchto záporných myšlenek a pocitů. „Člověk je tím větší, čím více zla
v sobě přemohl“ (J. Kubíková, Živá je řeč Boží, s. 115).
Nejen vnitřní duchovní zápas se sebou samým, ale prokazování dobra
a milosrdenství, zjevné konání skutků lásky, to je od nás požadováno proroky, Ježíšem a jeho apoštoly. Někdy nestačí pouze dobré slovo, a přitom neudělat nic, abychom druhému konkrétně pomohli. Půst je vhodným časem pro
probouzení lidského soucítění a vnímavosti pro druhé. Půst znamená myslet
na trpící a strádající. Vždyť Ježíš na sebe přijal úděl všech trpících, opuštěných a slabých. Proto v postní době máme mít před sebou obraz trpícího
Ježíše a rozjímat nad ním. Tento obraz v nás má vyvolat soucit a současně
i rozpoznání nesmyslnosti zla, které si my lidé navzájem někdy působíme.
Pravý půst nás vede k lásce a soucitu s druhými. V tomto základním spirituálním charakteru a diakonickém rozměru pro nás neztratila postní doba ani
dnes svůj význam a užitečnost.
patriarcha Tomáš Butta
Popeleční středou jsme vstoupili do
doby velikonoční. Dnešní nedělí,
první postní, Invocavit, si připomínáme samotu čtyř desítek dnů, strávených Ježíšem Kristem na poušti.
Nešlo o útěk ze světa, ani o izolaci od lidí. Byla to samota s Bohem.
Boží Syn se zříká pokrmu a nápoje, aby po celou tu dobu čerpal
v ústraní při modlitbě a rozjímání posilu od Otce. Ukazuje nám tak
smysl samoty. Tedy, nemáme utíkat otrávení shonem moderního světa
do ústraní, ale máme být, třeba sami, zajedno se svým Bohem, abychom si v modlitbě od něj vyprosili moudrost a posilu do dalších dnů.
Boží člověk není vlastně nikdy sám, protože Bůh vždy vyvádí své služebníky ze samoty k dílu uprostřed Božího lidu. Jak je to s naší samotou? Je dobrá, poslouží-li k pohledu do našeho nitra před Bohem.
Přináší dobré ovoce, je-li prožívána s jistotou Boží přítomnosti.
Co jsme načerpali někde „v pokojíku za zavřenými dveřmi“, nesmíme
zmařit. Postní období má v církevním roce nezastupitelné poslání.
Volá nás do samoty, stranou světských radostí, k doznání vin, k lítosti
nad hříchem, k prosbám o posilu k pravé podobě života před Bohem.
Klade však i nesmlouvavý požadavek: vykročit k bližním se svědectvím víry. S posláním být konkrétními svědky láskyplnou službou
v každé situaci.
-czka

Invocavit

Psali jsme před sto lety
Státní uznání církve československé. Podle ústavního zákona, přijatého v Nár. shromáždění dne 29. února t. r. časně z rána, dostalo se církvi československé státního uznání podle § 124. jmenovaného zákona,
jenž zní: „Všechna náboženská vyznání jsou si před zákonem rovna.“
V důsledku toho lze formální uznání církve československé očekávati
v nejbližších dnech. Dle zaručených informací vyžádala si vláda příslušný akt k definitivnímu projednání.
Český zápas 5. 3. 1920, s. 6

Světový den modliteb 2020
Země Viktoriiných vodopádů
pořadatelem Světového dne modliteb
V pátek 6. března budou věřící více než 170 zemí slavit Světový den modliteb. Tento rok nás ženy z jihoafrické Zimbabwe vyzývají, abychom se zamysleli nad biblickým veršem: Vstaň, vezmi lože své a choď!
Tato Ježíšova slova nás mají provázet, až budeme z materiálů, které výbor zimbabwských žen připravil,
poznávat pohnutou místní historii a kulturní diverzitu.
Letošní program je totiž založen na setkání Ježíše s člověkem, jenž podobně jako lid Zimbabwe opravdu naléhavě potřebuje pomoc. Nejen uzdravení svého fyzického těla, ale i proměnu v oblasti duchovní a sociální. Jen
na základě celistvé proměny docházíme usmíření
s Bohem i se společenstvím, které je kolem nás, na
základě takové změny dokážeme milovat.
Tak jako každý rok, je součástí Světového dne modliteb
také společná celorepubliková sbírka - neboť posláním
akce je nejen poznávat a modlit se, ale také konkrétně
konat. Letos bude celá sbírka věnována na projekt
české neziskové organizace Klub přátel Tengenenge,
která pomáhá nadaným školním dětem i celé komunitě
v této lokalitě. Školu v Tengenenge zaštiťuje bývalá
velvyslankyně v Zimbabwe, paní Marie Imbrová.
Informace o zemi
Skoro třetina vnitrozemského státu, jehož název v překladu znamená dům kamenů, představuje systém
národních parků. Bohužel, mimo tato území je nádherná divoká příroda značně ohrožena, zejména intenzivním zemědělstvím. Velkou škodu působí rozsáhlé
odlesňování, jehož důsledkem jsou, tak jako na mnoha
jiných místech světa, eroze půdy a záplavy, ale i sucho.
Na řece Zambezi najdeme jeden ze sedmi divů světa –
Viktoriiny vodopády, které objevil anglický misionář
a badatel Livingstone a pojmenoval na počest královny
Viktorie. Podrobně je zmapoval český cestovatel Emil
Holub v roce 1883.
Z historie Zimbabwe
Na území žily od dávných dob nejrůznější bantuské
kmeny, které zde vytvořily mocné říše. Zejména šonská
civilizace Velké Zimbabwe (13.–15. století) po sobě
zanechala impozantní kamenné stavby. Objevení nalezišť zlata přilákalo evropské kolonizátory a v roce 1888
se území – pojmenované Rhodesie - dostalo pod britský
vliv. Kolonizaci ukončilo osamostatnění v roce 1980,
přičemž prvním demokraticky zvoleným vůdcem se stal
za obrovského nadšení ve společnosti Robert Mugabe.
Nová politika rozvoje se zaměřovala především na
odstranění chudoby, demobilizaci, odzbrojování a reintegraci. Stěžejní roli v dalším vývoji země sehrály pozemkové reformy, kdy byla půda živelně odebírána bílým
farmářům a navrácena původním obyvatelům. Ti si s ní
nicméně často neuměli poradit, a tak tuto reformu kritizovala řada zahraničních představitelů. Britská vláda
a její západní spojenci uvalili na Zimbabwe ekonomické sankce. Politický vývoj vyústil ve vytvoření jedné
vládnoucí strany: prezident Robert Mugabe autokraticky vládl 37 let a po počátečním hospodářském vzestupu zemi uvedl do hluboké krize a chudoby, což vedlo
k nepokojům a chaosu – což stále trvá. Jeho nástupci se
snaží o oživení obchodu s Čínou a Ruskem.

Pohled na obyvatelstvo
Zimbabwe má asi 16 milionů obyvatel s 16 oficiálními jazyky. Angličtina je úředním jazykem, nicméně jazykem
mateřským pouze pro 2 % populace, jazyky původních
černošských kmenů Šona a Ndebel mluví většina obyvatel.
Vzdělávání
Zimbabwe má s 91 procenty jednu z nejvyšších gramotností v Africe. Nezastupitelnou roli sehráli misionáři v průběhu kolonizace. Škola je povinná a zdarma
pouze do 4. třídy, pro řadu dětí, hlavně venkovských, je
studium nedostupné…
Hospodářství
Britové vybudovali základní silnici napříč celou zemí.
Byla důležitá pro rozvoj země a dodnes je funkční. Nejrozsáhlejším průmyslem v zemi je těžba nerostných surovin, jako je uhlí, zlato, platina, měď, nikl, cín, jíl a diamanty, přičemž nerostné suroviny společně s bavlnou a tabákem se vyvážejí. Země produkuje kukuřici, tabák, obilí,
kávu, atd. – to, co se vypěstuje, se většinou také vyváží.
Chovají se ovce, kozy, drůbež a skot. V důsledku ekonomické krize byla většina průmyslových závodů zavřena.
V současné době je země, dříve označovaná za obilnici
Afriky, velmi zadlužená, 6,5 milionů obyvatel je odkázáno na potravinovou pomoc. Hodnota peněz klesá.
Dokončení na str.2
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Země Viktoriiných vodopádů...
Pokračování ze str. 1
Centrální oblasti trpí už několik let
nedostatkem vody – což má dopad
na možnost samozásobování potravinami. Zimbabwe je nyní zařazena mezi čtyři státy světa s největšími problémy v otázce výživy (ty
další představuje Jemen, Jižní
Súdán a Somálsko).
Náboženství
Britové s Biblí a „nabídkou“ křesťanského Boha postavili školy,

nemocnice, továrny, kostely a vybudovali infrastrukturu, která je
dodnes používána. V té době bylo
v podstatě nemožné odlišit od sebe
kolonizátory a misionáře. Tehdejší
církve potřebovaly podporu kolonizátorské vlády, aby mohly uskutečňovat svoji práci, především v oblasti vzdělání a zdravotnictví. V 60.
letech 20. století se některé církve
postavily na stranu černošské většiny. Po vyhlášení nezávislosti v roce
1980 měly církve vysoká očekává-

ní. Následující vývoj však zdravotnické a vzdělávací instituce těchto
církví poškodil. Nic-méně církve
podporovaly demokratický proces
národních voleb, organizovaly
modlitební stráže za mír. Současná
zimbabwská ústava povoluje svobodné vyznávání víry a svobodu
sdružování. Stát a církev jsou odděleny. Křesťanství je nejrozsáhlejším náboženstvím, je vyznáváno
více než 80 procenty populace.
Zbylých 20 procent vyznává islám,
africké tradiční náboženství a judaismus.
Kultura
V zemi trvá návaznost na tradiční
domorodou kulturu, zejména řemesla (košíkářství, řezbářství, hrnčířství, výroba textilu, šperků a sošek bůžků z minerálů). Země je turisticky velmi zajímavou destinací.

Postavení žen
Ženy představují polovinu populace. Zvláště na venkově jsou hlavou
domácností, leží na nich obživa
rodiny. Muži odcházejí do měst
a dolů kvůli zaměstnání, mladí
muži a ženy hledají práci v sousedních zemích nebo dále ve světě –
kde často narážejí na globální protimigrantské cítění, což jejich situaci
ještě více ztěžuje. Skutečným
a dlouho přetrvávajícím problémem je nerovnost pohlaví, zvláště
co se týká rodinného práva. Ženy
a dívky jsou systematicky znevýhodňovány – především ty, které
jsou chudé, žijí ve venkovských
oblastech a jsou z určitých sociálních skupin. Čelí násilnostem, potýkají se s brzkými sňatky a překážkami v přístupu ke kvalitnímu
vzdělání. Chybí zdravotní péče
v době porodu a mateřství.

Rozdíly jsou podmíněny přetrvávajícími sociálními a kulturními normami, tradicemi a zákony. Podobně
děti se často nacházejí ve velmi
obtížných situacích: některé ztratily
rodiče, některé žijí s prarodiči, kteří
sami mají problémy... Děti jsou
často nuceny samy vést domácnost.
Světový den modliteb
První mezidenominační modlitební
setkání se uskutečnilo v metodistické církvi v roce 1962. Převážně ve
velkých městech se sestry scházely
k modlitebním schůzkám ve svých
domovech. Většinou byla zastoupena
Církev anglikánská, metodistická,
sjednocená metodistická, římskokatolická, holandská reformovaná,
Armáda spásy, Církev Kristova
a Nezávislá africká církev.
Z materiálů Českého výboru SDM
vybrala a upravila redakce

Můžete zkusit - recepty ze Zimbabwe
Nejtypičtějším jídlem je SADZA. Někteří lidé nejedí skoro nic jiného. Hodně zapíjejí vodou, aby byli zasyceni.
V neděli přidávají trochu masa a zeleniny.
300g kukuřičné mouky a 2 litry vody.
Do vařící vody zamícháme polovinu kukuřičné mouky. Stále mícháme až k varu a dál vaříme zvolna ještě 15
minut. Potom vmícháváme zbytek mouky, abychom dosáhli žádané hustoty, která má být pevnější než hustota
naší bramborové kaše. Ještě chvíli dusíme.

SAlát

Z červeNé řePy A kuřecího mASA
500g kuřecích prsíček,100ml vody, 1/2 čajové lžičky soli, 3 stroužky česneku, 1/2 ledového salátu, 2 střední rajčata, 4 menší vařené a oloupané červené řepy, 3 čajové lžičky kopru, 1 malá zelená paprika, ½ hrnečku pokrájených kešu oříšků,1 čajová lžička medu, 1 čajová lžička hořčice, trochu soli, 3 lžíce oleje, 1 lžíce bílého balsamikového octa, pepř. Kuřecí prsa se solí a česnekem zvolna vařit ve 100 ml vody, až se voda vyvaří. Pokrájet
na malé kousky. Do mísy vložit pokrájený salát, rajčata, řepu, kopr, papriku a kešu, přelít zálivkou z medu, hořčice, soli, oleje, octa a pepře.

Nad Písmem

Hospodin tě přikryje svými perutěmi
Z kazatelského plánu
První postní neděle
Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.
(Žalm 91,15-16)
První čtení z Písma: Genesis 2,15-17; 3,1-7
Tužby postní
2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.
3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu
Modlitba před čtením ze sv. Písem
Bože, Vykupiteli, tvůj milovaný Syn obstál, když ho ďábel pokoušel. Pospěš
nám na pomoc, neboť i na nás útočí různá pokušení. Dej, ať my všichni,
jejichž slabost znáš, nalezneme záchranu ve tvé síle! Svým svatým Duchem
nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: Římanům 5,12-19
Evangelium: Matouš 4,1-11
Verš k obětování: Žalm 91,4
Verš k požehnání (varianta I): Žalm 91
Verš k požehnání (varianta II): Matouš 4,10b
Modlitba k požehnání:
Bože, Vykupiteli, zbav nás hříšných zvyklostí a daruj nám účast na tajemství
spásy, jejímž příslibem nám jsou svátostné dary chleba a kalicha. Prosíme o
to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 100, 156, 246, 324

Každý rodič vám řekne, že ve třech
letech věku dítěte si to užíval. Jistě
víme, co je tím řečeno. Příběh malé
Danky, která byla doslova okouzlena všemi elektrickými zásuvkami
a zástrčkami, mluví za sebe. Do
každé z nich by podle vzoru
maminky zapojila vše, co mělo tu
známou koncovku. Věděla, že když
se žehlí prádlo, je potřeba žehličku
a tu zástrčku. Sledovala maminku,
jak ji vsunula do zásuvky, a stejně
tak vysavač, kulmu nebo fén. Vždy
byla pohotově na správném místě
a pomáhala, protože chtěla vědět,
co se bude dít. Tatínek říkal: „To
není dobré, bude to dělat sama
a může se něco stát”, pro jistotu
a klid raději zakoupil kryty zásuvek
a zajistil pro případ nepozornosti.
Pro malou holčičku byla zásuvka
doslova magnet, hrou a způsobem,
jak dostat pozornost rodičů na nejvyšší míru. Vyhledávala pera, tužky, nůžky, no co by se jen vešlo do
malých dvou otvorů, odhad tedy
měla výborný. Maminka vždy varovala se zdviženým prstem slovy „ne
ne ne, ublíží ti to, budeš plakat”.
Tato slova ráda opakovala s úsměvem vždy, když se blížila k zásuvce
a zkoušela, co maminka vydrží.
„Dobře mířená by pomohla”, říkal
moudrý tatínek, „ale holčičky se
nebijí,” odvětila maminka. Ano,
s takovým nejednotným přístupem
to může dopadnout ve všech směrech nebezpečně. Jednoho krásného

a klidného dopoledne nastal neskutečný křik a pláč z vedlejšího pokoje. Vzlykající dítě drželo v ruce
nůžky s opálenou částí ostří, když
chtělo přestřihnout kabel od televizoru. Ještě, že to tak dobře dopadlo,
poznamenali rodiče, už tak malá
a získala zkušenost na celý život.
Bylo to velké varování, doslova
praktické poučení pro všechny, dar
života shůry pro malé dítě i rodiče.
Sami víme, že pokušení číhá všude
kolem, rozhodnutí je na každém.
Varovných slov je od dětství až
dost. Mít rozum znamená slyšet,
věřit a podle toho také jednat. Člověk by měl poslouchat a věřit předané moudrosti.
Popeleční středou vstupujeme do
postní doby, máme možnost prožít
40 dnů v nezvyklém klidu a pokoji
stejně jako Izraelité prožili 40 let na
poušti. Prorok Joel předával povzbuzující slovo svému lidu, který hledal
tvář takto: „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný.

Mt 4,1-11;5,38-48

Jímá ho lítost nad každým zlem.“
Stvořitel zná veškerý úmysl člověka, a přesto přichází s pomocí.
Cítím, jak nás miluje, vede a ochraňuje. Není už čas vzít vážně svou
víru v dárcie pokoje a věčnosti? Ano,
chceme si nechat poradit a navrátit se
zpět. Ano, toužíme být denně obdarováni milostí a odpuštěním, než se
pouštět do nebezpečných situací
jako ta malá v příběhu života.
Tehdy to vyšlo, jaká to milost, ale
uvědomujeme si, že jsou i jiná
nebezpečí? Jak dlouho potrvá tato
milost v dnešním čase? Pokušení
a nabídka je tu už od Adama a sami
dnes v evangeliu čteme, že to ďábel
nevzdal a nevzdá. Sírachovec připomíná „Synu, přicházíš-li sloužit
Pánu, připrav se na pokušení“.
Co poradit do každého dalšího dne,
snad jen, abychom se drželi toho,
co nás učí Pán skrze trojí pokušení.
,‚Ne jenom chlebem bude člověk
živ, ale každým slovem, které
vychází z Božích úst.“
,‚Nebudeš pokoušet Hospodina,
Boha svého.“ ,‚Hospodinu, Bohu
svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.“
VVH

Hospodine, prosím, dej se nám poznat a veď nás.
Ať z našich úst je slyšet chvála,
ať z našeho srdce vychází láska,
ať z našich rukou je poznat ochota být tvým pokorným služebníkem.
Amen
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GETI 2021: plány pro živé studium mladých
teologů jsou v plném proudu
Globální ekumenický teologický institut (GETI) je mezinárodní ekumenický krátkodobý studijní a orientační program, který Světová
rada církví (SRC) nabízí souběžně s některými ze svých významných
ekumenických událostí.
První GETI proběhl v roce 2013 na
desátém sněmu Světové rady církví
v jihokorejském Pusanu. V roce
2018 následovalo studijní setkání
GETI jako součást doprovodného
programu Konference o světové
misii a evangelizaci v tanzanské
Arushe.
Účast mladých teologů z různých
zemí a církevních tradic na těchto
setkáních podněcuje čerstvý zájem
o nové formy teologické formace
založené na zkušenosti a o zapojení
v ekumenickém hnutí. GETI se stále
snaží o pokračování této pozitivní
zkušenosti, o přenos impulsu a povzbuzení mladých, aby se stali ekumenicky angažovanými a dobře
informovanými posly ekumenismu
ve svých regionech, stejně tak jako
na mezinárodní úrovni.
Jakožto ekumenická teologicky
vzdělávací akce byl GETI zamýšlen
pro přibližně 120 studentů, pokročilých v teologii a příbuzných akademických oborech se zájmem o vhled
do současných diskusí v rámci ekumenického hnutí.
GETI 2018 se věnoval tématu
Konference o světové misii a evangelizaci Pohyb v duchu: povoláni
k proměňujícímu učednictví. Studentští účastníci společně zkoumali,

jak je Evangelium interpretováno
v jejich jednotlivých odlišných kulturách a kontextech, ale také způsoby, jakými se cítí být povoláni
a pohnuti Duchem k proměně světa.
Úvahy o tom byly součástí kombinovaného studijního procesu, který byl
zahájen e-learningovou fází pár
měsíců před akcí, což studentskému
kolektivu umožnilo vzájemně se
poznat a seznámit se s cílem a předměty programu. Tento proces probíhal na místě v studentských skupinách s vedením a také prostřednictvím zapojení do lokálního kontextu
a Konference o světové misii a evangelizaci.
Koncem ledna 2020 uspořádal
Ekumenický teologický vzdělávací
program Světové rady církví (SRC)
první setkání Mezinárodní plánovací
skupiny Globálního ekumenického
teologického institutu (GETI) v německém Karlsruhe, místě konání
budoucího 11. valného shromáždění
SRC.
Šestnáctičlenná skupina reprezentující širokou konfesní a regionální
rozmanitost sestavila koncepční rámec pro GETI 2021 a nástin tematických zaměření. Zároveň potvrdila
místo setkání s tím, že Místní kancelář sněmu v Karlsruhe bude plně

k dispozici, aby poskytla relevantní
rady.
GETI 2021 se uskuteční souběžně
s 11. valným shromážděním SRC
jakožto akademická aktivita, která
zapojí mladé teology a začínající
učitele teologie do ekumenických
témat s podporou zkušených ekumenických teologů a akademiků. Institut je krátkodobou studijní příležitostí v rámci dlouhodobé strategie SRC
pro výchovu vůdců ekumenického
hnutí.
„GETI 2021 se uskuteční v době,
kdy SRC zažívá historický obrat.
Postupem času dochází ke generační
obměně, kdy sledujeme, jak odcházejí do důchodu nebo se na něj připravují někteří starší ekumenici
a zakladatelé SRC a jak se zároveň
formují nové vůdčí osobnosti, které
se dostávají do popředí,“ míní Rev.
Dr. Kuzipa Nalwamba, programový
vedoucí pro Ekumenické teologické
vzdělávání. „V tomto smyslu slouží
GETI 2021 jako platforma pro přenos kolektivní paměti ekumenického
hnutí příštím generacím a pro formování budoucnosti.“
„Jde o symbolické předávání štafety
a zároveň slibnou příležitost, jak
shromáždit příspěvky současných
i budoucích ekumeniků. Bez takovéhoto nepřetržitého kultivování mladší generace se trvalá ekumenická
vize neobejde,“ dodal Nalwamba.
Zdroj: www.oikoumene.org,
přeložila Kateřina Vítková

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Světová kulturní veřejnost si
v letošním roce připomíná 250 let
od narození hudebního velikána
Ludwiga van Beethovena. Přesné
datum narození není známo, ale
vzhledem k vysoké úmrtnosti
novorozenců bylo zvykem pokřtění
v den porodu či v následujícím dni.
Pokřtěn byl 17. prosince 1770 v Bonnu, lze tedy spekulovat, že se narodil asi 16. prosince. Vyrůstal v hudební rodině - jeho děd Ludwig byl
kapelníkem a otec Johann byl dvorním tenoristou, který učil svého
syna hře na klavír. Od svých devíti
let dostal za učitele dvorního varhaníka v Bonnu, který jej uvedl
zejména do umění J. S. Bacha.
V roce 1787 odchází do Vídně,
kde se snad setkal s W. A. Mozartem a kde od roku 1792 trvale žil
a tvořil. Studoval u J. Haydna,
A. Salieriho a dalších významných hudebních skladatelů. Díky
své oblibě u aristokracie (i české
šlechty, např. Josefa Františka
Maxmiliána, knížete z Lobkovic,
či Ferdinanda Jana Nepomuka

Josefa, knížete Kinského) a dalších mecenášů neměl finanční
problémy a mohl se živit jako svobodný umělec. Měl problémy

s postupnou ztrátou sluchu a tinitem, až úplně ohluchl. Zemřel ve
Vídni 26. 3. 1827.
Ludwig van Beethoven se stal
legendou již za svého života, kdy
radikálně měnil hudební hranice
a tradice své doby a dodnes spojuje
lidi přes všechny hranice přesto, že
již před svými třicetinami měl
velké problémy se sluchem.
Zajímavostí je pokus o dokončení
jeho Desáté symfonie Es dur, kterou nedopsal – tým hudebních
vědců a skladatelů za pomoci
moderních počítačů ji světu představí 28. dubna t.r.
V letošním jubilejním roce si tohoto hudebního velikána připomenou
téměř ve všech větších městech,
mnoha koncerty, zejména pak
v Praze v Rudolfinu či v Brně
v Besedním domě. V jeho rodném
Bonnu proběhne na tisíc akcí,
výstav, uměleckých vystoupení,
konferencí a především koncertů,
které vyvrcholí 17. prosince v den
výročí.
Pavel Hýbl

Dne 18. 2. 2020 oslavila své 95. narozeniny dlouholetá členka Náboženské obce Louny, sestra Jiřina Honsová.
Obdivujeme vytrvalost a věrnost sestry Honsové, která nechybí nikdy na nedělní bohoslužbě v našem kostele,
pokud jí zdraví dovolí. Patří ke generaci, pro jejíž příslušníky je zcela běžné a naprosto samozřejmé žít s církví, v níž byli pokřtěni a sezdáni, a podporovat ze skromného příjmu církev i finančně.
Modlíme se za Vás, sestro Honsová, každou neděli, abyste se co nejdříve uzdravila po úraze a opět mohla posílit naše řady. Děkujeme za Váš život, který je svědectvím víry, naděje a lásky.
Rada starších NO Louny

Výstava Masaryk a Svatá země je otevřená
Slavnostní vernisáží za účasti Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael
v České republice, královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána a dalších hostů byla v bývalé synagoze v Hořicích otevřena výstava
Masaryk a Svatá země, mapující utajenou návštěvu našeho prvního
prezidenta na území dnešního Izraele, kterou vykonal v roce 1927.
Přítomné uvítala Eliška Zapletalová, farářka Církve československé
husitské, nynějšího vlastníka bývalé synagogy. Hlavní slovo patřilo
Jeho Excelenci zvláštnímu a zplnomocněnému velvyslanci Státu Izrael
v České republice Danielu Meronovi. V návaznosti na úvodní židovskou píseň v podání Dany Krausové připomněl, že slova šalom alejchem, používaná jako pozdrav, znamenají „mír s vámi“. Zmínil svou
osobní vazbu na zdejší region, neboť v Hradci Králové se narodil
Viktor Fischl, český, židovský a izraelský básník, prozaik, překladatel
a publicista, strýc jeho ženy. Ve stručnosti popsal historii přátelských
vztahů mezi našimi zeměmi, ocenil, že Československo bylo mezi prvními státy, které uznaly Izrael vzápětí po vyhlášení nezávislosti a rovněž poskytlo nově vzniklému státu vybavení letectva včetně výcviku
pilotů, a to právě v Hradci Králové.
Dalšími řečníky slavnostního otevření výstavy byli královéhradecký
hejtman Jiří Štěpán a hořický starosta Aleš Svoboda. Přítomné potěšil
i další významný host, ředitel Správy Krkonošského národního parku
Robin Böhnisch, velký přítel Izraele a znalec zdejšího výborného vína,
jehož ochutnávku nabídl hostům vernisáže.
Výstava, která vznikla z podnětu Velvyslanectví Státu Izrael a na jejím
uvedení v Hořicích se podílí Církev československá husitská, se kromě
památné návštěvy TGM, vnímané místními lidmi jako důležité symbolické vyjádření podpory, věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž
nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan
Masaryk a československá diplomacie.
Výstava bude otevřena do 13. března, a to vždy v pátek od 9 do 12 a od
13 do 16 hodin, v sobotu pak mezi 9. a 12. hodinou.
Zdroj: Jičínský deník.cz, autor Jindra Váchová
---

Něco málo o výstavě
- z materiálu poskytnutých Izraelským velvyslanectvím:

Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté země.
Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní
Palestině. I když Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a kvůli
bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná o vyjádření podpory a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta, ale lidé
v Izraeli na ní nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde představených
a mnohdy dosud nepublikovaných fotografií.
Výstava se kromě památné návštěvy TGM ve své druhé polovině věnuje
také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie.
Za NO a Radu starších Eliška Zapletalová, farářka

První ročník Festivalu pěveckých sborů v Táboře

Přijďte si zazpívat!
V sobotu 30. 5. 2020 od 10 hodin se ve Sboru Božích bojovníků Církve
československé husitské ve Farského ul. v Táboře zapojíme do oslav 600.
výročí založení města Tábora a 100. narozenin naší církve 1. ročníkem
Festivalu pěveckých sborů pod záštitou starosty města pana Štěpána
Pavlíka a bratra patriarchy CČSH Tomáše Butty.
Jste srdečně zváni k aktivní účasti 20 - 30 minutovým vystoupením vašeho sboru. Na akci se můžete seznámit také s dalšími pozvanými sbory různých zaměření a repertoárů, motivovat se, navzájem si předat noty a třeba
i vzniknou nová přátelství. Dá-li Bůh, bude z této akce pěkná tradice.
V našem funkcionalistickém kostele je pro pěvecké sbory příhodná akustika, k dispozici je také naladěné pianino a funkční varhany na kůru, které
jsou dle odborníků jedny z nejlepších v okolí.
Sbory, které by se chtěly zúčastnit, ať mě prosím kontaktují do konce března. Zároveň zvu do obecenstva zpěváky i jejich rodiny, abychom společně
hudebně slavili a sešli se v kostele zase trochu jinak.
Přestávky při střídání sborů budou určeny pro nejrůznější hudebníky –
chce-li někdo z vás také zahrát – velmi rádi kohokoliv uvítáme – děti,
dospělé, amatéry i profesionály.
Budete-li chtít vidět prostor osobně, je to možné každou neděli mezi 15. 19. h (od 17 do 18 hodin se v modlitebně koná bohoslužba) a pondělky
v čase mezi 9. - 12,30 hodinou.
Pokud by měl někdo zájem o uspořádání vlastního koncertu na jaře či
během roku, nabízím náš kostel k využití. Přeji požehnaný, větrný zimní
čas a těším se na vaši odpověď.
S láskou v Lásce
Kamila Magdalena Lukasová, farářka CČSH v Táboře
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Zprávy

Přání paní farářce

Přednáška s promítáním
Náboženská obec CČSH v Liberci pořádá přednášku s promítáním k 600. výročí založení
města Tábora a k 600. výročí
bitvy na Vítkově v pátek 6. března L.P. 2020 v 17. hodin v síni
Boženy Němcové v budově fary na
nám. Českých bratří 35/2. Přednáší
a promítá Vítězslav Lorenovicz,
duchovní - jáhen. Srdečně zve RS
náb. obce. Vstupné 30,-Kč.
red

Ekumenické díkuvzdání za dar
života
Společenství křesťanů čtyř místních
církví vás zve na shromáždění
modliteb za úctu k počatému životu. Akce se uskuteční 24. 3. od 18
hodin – Na betonce 14, Praha Radotín.
red

Beseda s investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou
Církev československá husitská
v Hradci Králové vás zve na besedu s průkopníkem investigativní
žurnalistiky v ČR Jaroslavem

Kmentou. Jaroslav Kmenta získal
v roce 2010 prestižní cenu Karla
Havlíčka Borovského za dlouhodobou a důslednou investigativní žurnalistiku. V roce 2019 získal spolu
s Ondřejem Kundrou Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2018.
Akce se uskuteční 9. března od 17
hodin. Přednášková síň Sboru
kněze Ambrože, Ambrožova 729,
HK. Symbolické vstupné 50,- bude
určeno na chystanou zvonohru ve
věži Sboru kněze Ambrože.
red

Seminář v Pardubicích
Veritas, historická společnost pro
aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční seminář tentokrát s tímto tématem: „Význam
Karla II. z Lichtenštejna pro
dějiny Moravy“. S ohledem na
loňskou olomouckou výstavu „Za
chrám, město a vlast“ připomenou
osobnost olomouckého biskupa
z barokní doby: doc. Eva Melmuková, čestná členka výboru společnosti, a ThDr. Petr Melmuk,
moderátor společnosti. Seminář se
bude konat v Pardubicích v sálku

na faře Českobratrské církve
evangelické v ul. Sladkovského
č. 638, a to v sobotu 28. března
od 10 hodin. Všichni jste srdečně
zváni, vstupné dobrovolné.
red

Úterky pro duši
a další akce v Táboře
Zveme vás do modlitebny Sboru
Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře (Farského ulice 1960/7) na následující
akce:
3. 3. od 15 h – Světový den modliteb, letos téma: Zimbabwe.
10. 3. od 16 h – přednáška bratra
historika a archiváře CČSH
Martina Jindry o Františku Bílkovi
z nově připravované knihy.
31. 3. od 16 h – Postní mandala
s poslechem Toulek českou minulostí o Janu Ámosi Komenském.
14. 4. od 16 h – pokračování čtení
Pankáče v kostele J. J. Dovaly
(brněnský biskup CČSH).
28. 4. od 16 h – Hudební úterý,
křesťanská meditace ticha
Těšíme se na vás!
KML

Sváteční slovo

PRO děTI A MLádEž

O zabezpečení života
Vpisujte chybějící slova v textu (podle Matouš 6,24-34) do
doplňovačky.
Nikdo nemůže (8) dvěma pánům – Bohu i (3).
Jednoho bude (6), druhého (2).
Proto vám (11): Nemějte starost o svůj život, co budete (13), ani
o (14), co budete mít na sebe.
Což není (9) víc než (12) a tělo víc než (4)?
Pohleďte na nebeské (10): neseje, (1), a přece je váš nebeský Otec
živí.
Podívejte se na polní (15): nepracují, (7) – a pravím vám, že ani
Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako (5) z nich.

Dne 16. 2. 2020 ve 12.30 vystoupil
v pravidelném pořadu České televize Sváteční slovo Mgr. M. Kubíček
z Brna, farář Církve československé husitské.
Záznam naleznete v archivu na
webových stránkách České televize.
M. Kubíčková

Velký bazar dobrých knih
Hospic Dobrého Pastýře pořádá
14. 3. od 10 hodin v Knihovně
Václava Havla velký charitativní
knižní bazar.
Najdete zde českou i světovou literaturu. Na své si přijde opravdu
každý. Za nákup vám bude vystaveno potvrzení o daru.
red

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
ZAHÁJENÍ KONCERTNÍ SEZÓNY 2020
pátek 6. 3. 2020, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS

Milá paní farářko, Miluško Pellyová;
v těchto dnech Ti náš Pán dopřeje dožít se požehnaného věku 79 let.
Chtěli bychom Ti poděkovat za všechny ty roky, kdy jsi obětavě, spolehlivě a s láskou sloužila v naší rtyňské a červenokostelecké náboženské obci. Vzpomínám též na pěkné chvíle, kdy jsme spolu jezdily
vlakem na diecézní finanční komisi a cestou se navzájem svěřovaly
s našimi radostmi i starostmi v rodině a Ty mně byla často dobrou rádkyní. Ze srdce Ti přejeme, aby Bůh Ti dopřál prožít další čas v láskyplném manželství se svým mužem a aby ty zdravotní potíže vás oba
co nejméně trápily.
Za náboženskou obec Jana Kábrtová
Dovolím si připojit také pár řádek za Náboženskou obec v Červeném
Kostelci, kde jste věrně sloužila spolu s vaším manželem Jendou,
Kristu i lidem mnoho desítek let. V našem městě jste zanechala
nezanedbatelnou stopu v srdcích lidí a to nejen těch, kteří patří
k naší církvi. Byla jste opravdu dobrou pastýřkou a zvěstovatelkou
Božího slova. Když jsem po vás nastupoval, všichni očekávali stejné
kvality také ode mne a to se mi často nedařilo. Jenže jsem měl skvělou zastánkyni. Sestru, která vždy stála za mnou a trpělivě mne
povzbuzovala. A to i tehdy, když jsem svým slepým nadšením otřásal tím, co vy jste dlouhá léta budovala. Myslím, že to dokáže málokdo. Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že jsem vás mohl poznat. A tak
vám za vše děkuji, ale nejen já, ale celá náše červenokostelecká náb.
obec.
david Smetana

Z ekumeny
Generální tajemník SRC nazval Trumpův-Netanjahuův plán ultimátem, nikoli cestou k míru
Generální tajemník SRC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 29. ledna vyzval
mezinárodní komunitu, aby nepodpořila návrh amerického prezidenta
Trumpa a izraelského premiéra Netanjahua o rozdělení Palestiny a Izraele,
tedy plán, který vznikl bez zásadní účasti palestinského lidu. „SRC vyzývá členy mezinárodního společenství, aby tento návrh nepodpořili a nepřipustili jeho realizaci, dokud nebude projednán a schválen lepší plán spolu
se zástupci palestinského lidu a ve shodě s principy mezinárodního práva
týkajícími se agresivní okupace a lidských práv,“ řekl Tveit. „Tento návrh
vznikl bez zásadní účasti představitelů palestinského lidu a zohledňuje
především dlouhodobé cíle Izraele.“ Návrh, nazvaný „Mírem k prosperitě: Vize, jak zlepšit životy palestinského a izraelského lidu“, byl prezentován 28. ledna. „Představuje ultimátum spíše než skutečné, dlouhodobě
udržitelné a spravedlivé řešení“, řekl Tveit. „Nakonec je každé ‘řešení’,
které se nezakládá na spravedlnosti a vyjednané shodě, jen diktátem
a nástrojem útlaku.“ SRC dokument nadále studuje a shromažďuje analýzy a reakce členských církví a partnerů v regionu. „Tento návrh uznává
jako právo moc a přehlíží principy mezinárodního práva, spravedlnosti
a odpovědnosti,“ řekl Tveit. „Území ‘přidělená‘ podle tohoto plánu
Palestincům jsou malé izolované enklávy bez teritoriální návaznosti,
oddělené izraelskými osadami a propojené pouze obchvaty pod izraelskou
kontrolou.“ SRC trvá na tom, že „dvoustátní řešení“ je nejlepší cestou
k mírovému spolužití jak pro Palestince, tak pro Izraelce. „Musí se však
jednat o skutečné dvoustátní řešení, které by znamenalo ustavení životaschopného, nezávislého, samosprávného palestinského státu, jak předpokládaly příslušné resoluce OSN, nikoliv jen přejmenování současného
systému okupace a kontroly na Palestinský ‘stát’,“ řekl Tveit. „Vyzýváme
vládu Izraele a palestinské autority, aby obnovili proces dialogu a vyjednávání na těchto základech.“
Zdroj: www.oikoumene.org, přeložila Kateřina Vítková

pátek 6. 3. 2020, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL
sobota 7. 3. 2020, 17.00

Zuzana Němečková – varhany
Věra Likérová – soprán
G. CACCINI, J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART
sobota 7. 3. 2020, 20.00

RADIO SYMPHONY COLLEGIUM
Marek Zvolánek – trubka
A. DVOŘÁK, M. RAVEL, W. A. MOZART, A. VIVALDI
neděle 8. 3. 2020, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka
(Řešení z minulého čísla: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.)
Jana Krajčiříková

VIVALDI, G. F. HÄNDEL, T. ALBINONI, J. PACHELBEL
Změna programu vyhrazena.
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