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Noc kostelů 2020
Letošní Noc kostelů nese motto: „Slunce ví, kdy k západu se schýlit.
Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,19b-20).
Bratr patriarcha, který převzal nad
letošní Nocí kostelů spolu s dalšími
představiteli církví záštitu, v návaznosti na žalmický text uvedl:
„Do tmavého nočního lesa se obáváme někdy vstoupit, ale do rozzářeného a aktivitami prostoupeného prostoru kostela se nemusíme bát vejít.“
Noc kostelů skýtá příležitost mnohým dozvědět se o místním sboru,
kostele i jeho aktivitách, zakusit atmosféru v daném místě s připraveným programem.
V roce 100. výročí Církve čs. husitské máme příležitost otevřít nejen
dveře svých modliteben a chrámů,
ale i svá srdce ke sdílení. Mnozí mohou být stále ovládáni strachem z toho, co přijde. Ale i přesto, že současná epidemie ještě není u konce, otevřme, naslouchejme a hovořme s příchozími – při zachování všech stále
platných opatření. V době sepsání
tohoto článku je třeba ve vnitřních
prostorech dodržet počet maximálně 300 lidí v jednu chvíli na jednom
místě a přitom zachovávat dvoumetrové odstupy, nosit roušky a zajistit
dezinfekci pro návštěvníky i dezinfekci prostoru. Bude to znamenat
i omezení programové. A přesto lze
najít cestu, jak i ve ztížených podmínkách Noc kostelů právě v roce
našeho 100. výročí uskutečnit. Dokladem toho je i v tuto chvíli již
více než 1000 kostelů přihlášených
napříč církvemi a celou zemí.
S původně plánovaným datem Noci

kostelů (5. 6.) bylo spojeno téma
úcty ke stvoření, neb se v ten den
slaví Mezinárodní den životního prostředí. Nové datum 12. 6., na které
byla akce přeložena, je Mezinárodním dnem proti dětské práci. Nabízí
se tak vynaložit úsilí a připravit
v rámci Noci kostelů i pestrý program pro děti, zvláště pak v těch sborech, které disponují zahradou.
Na Svatodušní pondělí 1. června, kdy
je současně Mezinárodní den dětí, připravila Eva Vymětalová-Hrabáková
z oddělení duchovní péče naukového
odboru a další sestry z úřadu ústřední
rady naší církve materiály pro děti,
které chtěly původně využít pro dětský program při slavnostním shromáždění ke 100. výročí CČSH, které
však bylo zrušeno (místo toho je plánováno 15. září nové setkání, o němž
budete včas informováni). Připravené materiály i další tipy pro dětský
program Noci kostelů 2020 lze získat
od sestry Vymětalové-Hrabákové,
napište jí, prosím, na: eva.vymetalovahrabakova@ccsh.cz.
Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo
mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života. ( J 8,12)
Nenechme nikoho bloudit temnou
nocí, ale rozsviťme naše sbory jako
symbol Světla Kristova, které svítí
i v těch největších tmách obav
a strastí. Tak naplníme i naše letošní
motto ke 100. výročí: 100 let služby
Bohu, 100 let pomoci člověku.
Hana Tonzarová

Psali jsme před sto lety
Církev československá na Lounsku. „Contra factum non est disputantum“, tj. proti faktům nelze ničeho namítati, říkali již staří a síla tohoto úsloví se osvědčila u nás. Téměř dvě třetiny občanstva v Lounech, tj.
8000, přestoupilo do církve čsl. a tím přirozeně dostali jsme se do simultánního užívání bývalého husitského kostela sv. Mikuláše. Toho práva
nedáme si nikým vzíti, vzdor papírovým protestům zdejšího děkanského úřadu, ano i lidové strany. Nemáme tak krátkou paměť a víme dobře,
že nebylo protestováno proti barbarskému rozbíjení zvonů a proti šlapání po píšťalách varhan, ač protest tehdy byl právě na místě.
Nezapomenutelný je dojem prvních bohoslužeb církve čsl. v Lounech na
Boží Hod velikonoční. Prostranný kostel do posledního místečka nabit,
hlava na hlavě. Na kazatelnu vystupuje duchovní správce kpl. Vosátka
a několika větami, ale vřelými a procítěnými, líčí pronásledování
reformních kněží v Lounech, přiznává se k Husovi, vybízí bratry a sestry k spolupráci. Málokteré oko je suché! Následuje česká zpívaná mše
sv., nadšeně, celým kostelem zpívaný chorál „Sv. Václave“, tajemné
ticho zavládá při hlasitě pronášených slovech proměňování, úchvatná
pobožnost končí hymnou „Kde domov můj“. Viděti, že česká duše je
tatáž jako dříve: jen v kostele dovede se vyhovořit a vyplakat! Lidé po
skončených bohoslužbách tisknou se k oběma reformním kněžím, děkují jim se slzami v oku a s pohnutím ve hlase: „To je to krásné!“ Totéž
opakuje se druhého dne v přifařené obci Dobroměřicích. Dílo naše je
zde upevněno, bratří a sestry těší se na brzkou veřejnou zpověď a na
svolání valné hromady, kde náboženská obec bude slavnostně ustavena.
A následky toho znáti ihned v okolí: celá farnost kožovská se 6 obcemi
po jediné přednášce R. Paříka, katechety, přestoupila do církve čsl.,
totéž začíná i na Radonicku, z mnoha stran přicházejí žádosti o přednášky, přicházejí přihlášky. (…)
Český zápas 7. 5. 1920, s. 8

Sbor v Čelákovicích

Z programu Noci kostelů našich sborů
12. června 2020
Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru, Rodkovského 7
www.drevenykostelik.cz
16 - 21 h: Možnost prohlídky kostela s průvodcem. S historií kostela seznámí průvodce Josef Řádek
16 - 21 h: Program hudby a slova před kostelem
19 - 20,30 h: Koncert Gospel Friends.
Brno, Husův sbor na Botanické, Botanická 590/1
www.ccshbrno.cz/no/botanicka
19 - 24 h: Komorní koncert z děl Vivaldiho, Bacha,
Jírovce, Siengera aj.
Brno-Tuřany, Husův sbor, Vítězná 1
www.ccshturany.cz
18,05 - 19 h: Vystoupení dětí z Hudební školy Yamaha
19 - 22 h: Komentovaná prohlídka kostela
Celovečerní program: Výstava fotografií Václava Kovalčíka. Touto výstavou se mladý umělec V. Kovalčík přiznává ke své lásce ke květinám, kterým dobře rozumí,
pěstuje je a ty nejkrásnější fotografuje.
Čelákovice, Husův sbor, Husova 1060/4
18 - 18,05 h: Otevření kostela - zvonění
18,10 - 18,30 h: Rozsvítíme svíčky s modlitbou za Boží
přispění ke všemu, co prožíváme
18,30 - 23 h: Fakultativní programy v prostorách sboru.
Česká Lípa, kostel M. J. Husa, Roháče z Dubé 1520
17 - 17,05: Úvodní zvonění kostelního zvonu
17,10 - 17,55 h: Varhanní podvečer, hraje Marie Truncová
18 - 19,55 h: Hudba vrcholného baroka, koncert libereckého instrumentálního sdružení Basistova dobrá společnost
20 - 20,30: Prohlídka nově naladěných a opravených varhan drážďanské firmy Jehmlich z r. 1858 s možností zahrát si na tento vzácný mladoromantický nástroj.
České Budějovice-Čtyři Dvory, Husův dům, U Výstaviště 10, www.husuvdum.cz
18 - 22,15: Noc kostelů v Husově domě a na přilehlé
zahradě. Rozhovory na zahradě, vernisáž výstavek
(zkameněliny, obrazy, výrobky Nazaretu), prohlídka,
posezení u táboráku s písničkami, Otče náš a večerka.
Duchcov, Havlíčkova 23
18 -18,15 h: ZUŠ Ivana Kawaciuka, vystoupení žáků
18 - 20 h: Vzhůru na vyhlídkovou věž kostela
18 - 20 h: Doprovodný program. Vyhlídková věž kostela:

Soutěžní výtvarná výstava „Malujeme kostel“, v kostele
výstava prací žáků z Dětského domova, Základní školy
a Střední školy v Duchcově.
Dvůr Králové nad Labem, Husův sbor,
Legionářská 1311
16 - 17 h: Koncert pro lesní roh a varhany. Z děl Bacha,
Händela, Mozarta a dalších hrají J. Rojko a M. Baklík.
18 - 19 h: Pěvecké sdružení CANTUS z Jaroměře pro
potěšení zazpívá lidové písně v krásných úpravách, pro
pobavení živé spirituály a pro poučení klasickou hudbu
českých skladatelů.
21 - 22 h: Královédvorský chrámový sbor.
Humpolec, modlitebna CČSH, U Vinopalny 492
16 - 20 h: Individuální prohlídka
19,15 - 20 h: Koncert skupiny Deo Gratias.
Cheb, Husův sbor, Vrbenského 14
www.mysterion.info
18 - 19 h: Komentovaná prohlídka. Budova Husova sboru
v Chebu je původně domem německého recesistického
spolku Schlaraffia. Nabízíme prohlídku kostela (původně
hodovní síně Schlaraffistů) a zázemí včetně kolumbária.
Farní dům byl roku 2019 prohlášen kulturní památkou
19 - 20 h: Bluesový koncert Jana Fice. Brněnský písničkář J. Fic hraje svérázné a osobité blues na nástroje, které
si sám vyrábí. Vydal ceněnou desku „Město“ (2018)
20 - 21 h: Beseda s farářem Lukášem Bujnou a písničkářem Janem Ficem. Husitský farář Lukáš Bujna představí
svou novou knížku „Posvátný dotyk“ a písničkář Jan Fic
pohovoří o bluesové hudbě. Občerstvení zajištěno
21 - 22 h: Komentovaná prohlídka kostela.
Chyňava, kaple Husova sboru, V Lipkách
www.ccsh-beroun.cz,
14 - 15 h: Biblický kvíz pro děti
17 - 22 h: Výstava obrazů Milana Albicha. M. Albich byl
český malíř, grafik, ilustrátor a typograf
19 - 20,10 h: Koncert - J. Holeček, zpěvák a varhaník skupiny Energit, Livin Free, Prak, Blues Band L. Andršta.
21 - 22 h: Večerní čtení z Bible
Jenišovice, Sbor Krále Jiřího z Poděbrad
www.jenisovice.ccshhk.cz,
16 - 19 h: Kostel otevřen veřejnosti, možnost prohlídky,
reprodukovaná hudba, hovory o víře, připomínka 100. výročí CČSH, četba z knížek Eduarda Martina.
Dokončení na str. 3

2 • Český zápas 23 • 7. června 2020

Jsem
Ve 3. kapitole knihy Exodus se Bůh představuje Mojžíšovi slovy, která
se do dnešních jazyků překládají „Jsem, kterýž jsem“, případně
„Jsem, který povolává k bytí“ či prostě „Jsem“ nebo nějak podobně.
Hebrejská gramatika odpovídá jinému způsobu myšlení, než je ten
náš, nicméně tato slova jsou jistě i pro čtenáře hebrejského originálu
něčím nemajícím obdoby.
Není divu. Bůh se vymyká našim
lidským představám, nevejde se do
nich. Je jiný, než jsou bohové v neabrahamovských náboženstvích, je
jiný, než jsou představy, proti nimž
se staví či bojují nejrozmanitější
typy ateismu či antiteismu, když
tvrdí či takzvaně dokazují, že Bůh
neexistuje. Pokud jde o biblického
Boha, jehož sotva přeložitelné
jméno JAHWE je do češtiny velice
šťastně překládáno archaickým slovem Hospodin, tak oponující ateisté nevědí, proti komu (či čemu) se
stavějí.
Boží originálnost se promítá i do
prvních dvou přikázání Desatera,
která – z tohoto pohledu oprávněně – katolíci a luteráni vnímají jako
jeden celek, jedno přikázání: Nebudeš mít jiného boha mimo
mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi,
dole na zemi nebo ve vodách pod
zemí (Ex 20,3.4). Bůh je jedinečný
a zobrazit Ho nelze, On je mimo
oblast našich představ. Každé takové zobrazení by ponižovalo Jeho
majestát. Už Izraelité Staré smlouvy si mohli uvědomovat to, co
později apoštol Pavel píše svému
milému žáku Timoteovi: On jediný
je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí
neviděl a nemůže uvidět. Jemu
patří čest a věčná moc (1 Tm 6,16).
A už starozákonní lid mohl poznávat a uvědomovat si některé Boží
vlastnosti. Věděli, že Bůh je milo-

srdný, že mu na lidech záleží, že
žádá lásku od lidí a mezi lidmi.
Mnohá místa v Žalmech ukazují,
jaký Bůh je (např. Ž 68,20.21;
Ž 121,2-8). Lidé se tak už dlouho
před Kristovým příchodem mohli
o Bohu dovídat to, co bylo pro
jejich život podstatné.
K nejdůležitějšímu bodu lidské historie, k Božímu sestoupení v Kristu
na zem, se vrátíme dále, a teď přeskočíme dobu až do novověku.
Člověk ve své pýše nechtěl přijmout skutečnost závislosti na Bohu a snažil se vše vysvětlit lidským
rozumem. Využíval k tomu aristotelskou logiku, která sice odpovídá
našim zkušenostem, ale selhává už
při různých úvahách v oblasti potenciálního nekonečna. Vědci a filozofové vyvracející Boží existenci
tuto lidskou, z pozemské zkušenosti vycházející logiku absolutizovali,
a tak si z ní vytvořili jakéhosi svého
pohanského bůžka. A ti, kdo zas
Boží existenci dokazují, směřují jen
k čemusi neurčitému nad námi či
nad světem. Myšlenkovými konstrukcemi se tak třeba dopracují
k závěru, že Bůh je; nikoli však
k tomu, jaký Bůh je. Všemohoucí,
a při tom osobní a milující Bůh není
a nemůže být předmětem důkazů.
Je předmětem víry. Použitelnost
logiky je omezená. Současná existence milosrdenství a soudu či
lásky a spravedlnosti je v rámci tradiční logiky sotva představitelná.
Jenže Bůh – Stvořitel je i nad tou

naší lidskou logikou. Ta je lidským
dílem, produktem lidského poznávání světa. Bůh, Hospodin přebývá
v nepřístupném světle. Nelze ho
zobrazit, nelze vytvořit Jeho model,
Jeho podobenství. Je mimo oblast
toho, co lze rozumem dokázat či
vyvrátit. Dával se zčásti poznávat
už starozákonnímu lidu. Nejdůležitější skutečností v dějinách spásy,
v dějinách Jeho vztahu k člověku,
a dovoluji si říci, že v dějinách
vůbec, je ovšem Jeho příchod v těle
do světa, mezi lidi. Nedokážeme
plně docenit to, co se odehrálo na
přelomu věků na východním břehu
Středozemního moře. Bůh, Hospodin, Ten, který je, který povolává
k bytí, sestoupil v Ježíši Kristu mezi lidi. Hospodinovu podstatu nemůžeme pochopit, ale On nám zjevil vše potřebné k tomu, abychom
mohli žít plně lidsky, tedy jako
bytosti stvořené k Jeho obrazu.
Autoři starozákonních knih zaznamenali o Něm mnoho důležitého.
Ale to nejdůležitější poznáváme,
nacházíme a přijímáme v Kristu
a skrze Něho. O Něm píše apoštol
Pavel do sboru v Kolosách (Kol
1,14-20): V něm máme vykoupení
a odpuštění hříchů: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho
stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět
viditelný i neviditelný; jak nebeské
trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze
něho a pro něho. On předchází
všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má
prvenství ve všem. Plnost sama se
rozhodla v něm přebývat, aby skrze
něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho
oběť na kříži.

Boží sestoupení mezi lidi, rozumem nepochopitelné, avšak pro
nás lidi tak nesmírně důležité, přibližuje na začátku svého evangelia
apoštol Jan. Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi. Boží Syn
Ježíš Kristus přišel mezi nás lidi,
aby z nás sňal břemeno našich vin.
Ale také, aby nás učil, jak máme

Hospodine, Stvořiteli vesmíru!
Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě Slunci jsi dal úkol sloužit
Zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.
Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou,
pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou
zem, aby vydala plody k našemu užitku.
Naplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady
a podzemní prostory naplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy
nejvíce potřeba.
Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejme vděčni za její plody,
které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše
sobectví a nevděčnost.
S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou
dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.
Pane Bože náš, studnice vody živé! Ty pokrýváš nebe oblaky a déšť sesíláš na spravedlivé i hříšníky. Prosíme, otevři pokladnici nebe a dostatečným deštěm zavlaž zemi. Vždyť nebesa nemohou dát vodu, pokud se
nad námi nesmiluješ.
Děkujeme ti,
Amen.
Bože, Pane nebe i země, smiluj se nad námi,
Bože, v němž žijeme,
Bože, jenž prameny naplňuješ,
Bože, jenž řekám cestu určuješ,
Bože, jenž hranice moří stanovuješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,
Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,
Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme
prosíme tě, vyslyš nás! Amen
převzal Pavel Hýbl

Z kazatelského plánu

Nad Písmem

1. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU
– NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Nekonečný příběh

Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti.
Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!
(Daniel 3,54.56)
První čtení z Písma: Genesis 1,1-4
Tužby velikonoční (IV)
2. Aby nás osvítil světlem své pravdy a dával se nám hlouběji poznávat,
modleme se k Hospodinu.
3. Aby naše slabé síly svou milostí posiloval a naše srdce očišťoval
a posvěcoval, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem
Bože naší spásy, děkujeme ti, žes nám daroval poznání slávy svého trojjediného života. Prosíme tě, zachovej nás v pravé víře a službě, abychom
tvou věčnou slávu spatřili jednou také my! Svým svatým Duchem nás osviť,
ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: 2. Korintským 13,11-13
Evangelium: Matouš 28,16-20
Verš k obětování: Izajáš 47,4
Verš k požehnání: Tóbijáš 12,6
Modlitba k požehnání
Otče naší spásy, dej, ať přijetí svátosti chleba a kalicha posílí naši víru, že
se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný pravý Bůh! Prosíme o to ve
jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 126, 127, 264, 18, 292, 335

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal. A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku.“
Mt 28,19-20
Posledních pár veršů Matoušova
evangelia. Posledních několik slov
na závěr a je konec příběhu.
Opravdu? Skutečně je to konec příběhu? Skutečně si můžeme říci:
„Ježíš byl vzkříšen, evangelijní příběh končí?“ Inu, můžeme. Můžeme, když budeme číst tak, jako se
čte většina knih. Dočteme kapitolu,
příběh skončil a po něm následuje
příběh další. Ale u téhle knihy třeba
není žádný konec jednoho příběhu
a žádný příběh další. Je zde stále ten
jeden příběh, v němž Ježíš vysílá své
učedníky zvěstovat celému světu radostnou zvěst a zaslibuje, že s těmi,
kteří přijali cestu následování, je po
všecky dny. On neříká: „Budu s vámi po všecky dny.“ V nějakém dalším příběhu, v němž on zase bude.
On říká: „Jsem s vámi po všecky
dny.“ A ten přítomný čas je pro mě

žít, aby nám ukázal, v čem záleží
skutečné hodnoty. Zve nás k následování. Zve nás k životu v Božím
království, a to ne až někdy po
tělesné smrti či po skonání světa,
nýbrž v současnosti; říká „Boží
království už je přece mezi vámi“
(L 17,21).
Jiří Nečas

Matouš 28,16-20

cestou k myšlence, která třeba je
trochu bláznivá. Nebo není? A to
k myšlence, že tento okamžik
Ježíšova vyslání učedníků a zaslíbení jeho stálé přítomnosti se jakoby
živě propsal do všech časů až do
skonání věku. Že i když dnešní čtenář může říci, že právě přečetl popis
dvě tisíciletí staré události, tak
pokud čte ve víře, věří, že se tato
událost právě znovu stala. Že se živě
děje stále znovu. Že nikdy neskončila. Že tento evangelijní text není
pouhá vzpomínka a literární zápis
něčeho, co Ježíš před dvěma tisíciletími řekl, nýbrž že je to slovo,
které zní v každém okamžiku věků
nepřetržitě stále stejně živě. Že to
nejsou pouhá kdysi zapsaná Ježíšova slova, ale že to Ježíš skrze
Písmo stále znovu živě mluví k těm,
kteří právě naslouchají, jako živě

mluvil k těm jedenácti, které dovedl
na galilejskou horu. Tak si představuji Boží působení mocí Ducha
skrze Písmo. Že pokud čteme očima
víry, nejen očima tělesnýma, že
nečteme o dávné události, nýbrž že
se nám ta událost právě děje. My, co
právě čteme, jsme těch jedenáct na
galilejské hoře. Tak, jako jimi byli
všichni čtenáři před námi a budou
jimi i všichni čtenáři po nás. Nás
vysílá Ježíš a ujišťuje nás, že je
s námi. Pochybujeme? Jistě! Jak
jinak! Vždyť i někteří z těch prvních
jedenácti pochybovali, třebaže Ježíše viděli a klaněli se mu! A my
nejsme lepší, než byli oni! Ježíš nám
říká: „Jděte!“ A je na nás, jak se
s jeho vysláním „popereme“. Vždyť
často nevíme co, jak, kam... Tak
zkusme třeba říci: „Ukaž mi cestu,
Pane!“ A potom ... Roman Zejda

Nebeský Otče,
děkujeme, že ses k nám ve svém Synu sklonil
a v něm nás skrze slova Písma zveš na pravou cestu života.
Prosíme, ukaž nám, jak po této cestě jít
a posiluj nás mocí svého Ducha, abychom ve svých slabostech
dokázali rovně vykročit a rovně kráčet. Amen
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Z programu Noci kostelů...

československé husitské – Co vedlo ke vzniku nové církve?
Výstava vám pomůže tuto skutečnost přiblížit.

Dokončení ze str. 1 Praha 4-Michle, Sbor Alberta Schweitzera, U Michelského
mlýna 124/27, www.ccshmichle.cz
18,30 - 20 h: Program pro děti. Připravena je hra u příležitosti
100. výročí Církve československé husitské.
18,30 - 23 h: Vyprávění o historii Sboru Alberta Schweitzera
Kladno, Husův sbor, plk. Stříbrného 686
(původně synagoga, národní kulturní památka) a současnosti
www.ccshkladno.unas.czm
náboženské obce.
19 - 22 h: Celovečerní program: Historie budovy, židovské syna- 18,30 - 23 h: Seznámení s činností Domova na půl cesty Maják,
gogy, expozice „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně který je v sousedství sboru.
1848–1938“ s možností výkladu. Expozice připomíná osudy 20 - 22 h: Poslech varhanní hudby. Hrát bude J. Koflák.
těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele, bývalé synagoze. Dále výstava fotografií a dokumentů ze života Praha 4 - Nusle, Husův sbor, Táborská 317/65
sboru. Sochař F. Bílek a jeho dílo ve sborech CČSH.
www.husuvsbornusle.estranky.cz
15 – 17 h: Namaluj vodu vodovkami. Namalujme společně příKlatovy, sbor Dr. Farského, Dukelská 438/III
běh vody na Zemi a mezi námi lidmi. Odkud k nám voda padá
www.klatovske-varhany.cz
a přitéká? Kudy mizí z našich domovů? Komu nejvíce schází?
18 - 20 h: Odhalení kovářského díla na farní zahradě. Kovaná Jak vypadá „živá“ voda či voda života? Jak vodu chráníme před
plastika posvátného jeřába nazvaná „Svoboda“ a kovaný vino- znečištěním lidmi?
hrad, vytvořené uměleckým kovářstvím Brož. Umístěno před 20,45 - 21,15 h: Srdečně zveme ke společné oslavě „pravého
farní budovou, vedle vchodu od potoka.
Světla, které osvěcuje každého člověka“, (J 1,9) písněmi, mod18,15 - 18,45 h: Dějiny Tibetu - přednáší Tomáš Procházka.
litbou, duchovním slovem a tichem. V závěru společně rozžeh18,45 - 20 h: Koncert indické hudby. Na sitár a bubínky zahraje neme svíce v kostele a světla na zahradě.
skupina Sayujya.
Celovečerní program: Volná prohlídka Husova sboru se slovem
Celovečení program: Výstava „Letní ozvěny“ - Výstava výtvar- o jeho minulosti.
ných prací žáků ZUŠ J. Kličky v Klatovech.
Praha 6 - Dejvice, Husův sbor, Wuchterlova 523/5
Kutná Hora, Husův sbor, Smíškova, www.ccsh-kh.cz
www.dejvickysbor-ccsh.cz/
17 - 19 h: Ticho kostela promlouvá: prohlídka kostela, příležitost 18 - 24 h: Prostor pro modlitbu, sdílení i prohlídku kostela
ke ztišení, meditaci, modlitbě.
19,30 - 20,30 h: Písně Luboše Svobody - zpívat bude paní
Jaroslava Hermanová-Zamrazilová s panem Petrem Hladíkem.
Lovosice, Mírový kostel, Krátká 1
Varhanní doprovod - pan Blahoslav Rataj.
21,30 - 22,30 h: koncert pěveckého souboru IN FLAGRANTI 20,30 - 22 h: Šansony - vlastní tvorba hudebnice, malířky a spilovosického gymnázia.
sovatelky Ivy Folajtárové.
22 - 23 h: Poezie: Chrám konzumu versus Boží chrám - A. Beata
Nová Paka, Husův sbor, Kumburská 316
Háblová. Architektka, teoretička a básnířka přednese své básně.
18 - 19 h: Interaktivní výstava „Víra, naděje, láska“. Počátek,
vývoj a současnost Církve československé husitské. Vernisáží Praha 7 - Holešovice, Husův sbor, Farského 1386/3
zahájí královéhradecký biskup Pavel Pechanec. Výstava otevře- www.husiteholesovice.cz
na do 30. června, vždy ve středu a pátek od 9 do 11 hodin, anebo 18 - 20 h: Promítání dobového filmu o stavbě kostela, domu ve
po domluvě na tel.: 736 719 467.
Farského ulici.
19,30 - 20,30 h: Autorské čtení Stanislava Kubína – poetický 18 - 20 h: Pošta do nebe. V průběhu večera můžete zanechat
recitál „Lahodná vteřina“. Živá recitace poezie v podání autora. v připravené nádobě své prosby, které v rámci přímluvných
Ze záznamu hudba a doprovodné slovo Alfreda Strejčka, Jiřího modliteb na konci večera společně předložíme Bohu.
Vaníčka, básníka Františka Novotného.
20 - 20,30 h: Meditativní bohoslužba s hudebním doprovodem:
21 - 21,45 h: Malé varhanní zastavení s populárními díly. spojení raně křesťanské keltské liturgie s hudebním aranžmá.
Varhanní koncert v podání J. Havlíčkové, absolventky 20,45 - 22 h: Theta Art, audiovizuální meditace.
Metodického centra pražské HAMU.
Příbram VI-Březové Hory, sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra,
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor, 1. května 143
U Prokopa 483, www.noccsh-pribram.estranky.cz
www.nosvinov-polanka.hys.cz
16 - 18 h: Program pro děti na zahradě a v interiéru sboru
Celovečerní program: Od 18 do 20 h možnost prohlédnout si 18 - 18,10 h: Přivítání ve sboru ses. farářkou Janou Skořepovou
prostory kostela, vyzvednout si noviny k Noci kostelů a připra- 18,15 - 18,25 h: komentovaná prohlídka sboru s rozhlednou
vené materiály z historie i současnosti církve v Polance.
18,30 - 19 h: Koncert Komorního pěveckého sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra pod vedením Hany Tonzarové
Ostrava-Svinov, Husův sbor, Stanislavského 639
19,30 - 20 h: Historická přednáška ke 100. výročí vzniku Církve
www.nosvinov-polanka.hys.cz,:
československé husitské
Celovečerní program: Od 18 do 21 h možnost vyzvednout si 20 – 20,30 h: koncert vokálního sboru Bacha Baby pod vedením
noviny k Noci kostelů a připravené materiály týkající se Církve paní Jany Hejkrlíkové
československé husitské v Ostravě – Svinově, možnost prohléd- 20,30 - 20,45: Vernisáž výstavy fotografií - Petr Čížek, výstava
nout si prostory kostela.
obrázků kurzu pod vedením J. Hejkrlíkové
20,45 - 21,15 h: Tématická přednáška duchovní Hany Tonzarové
Plaňany, Husův sbor, Pražská 126, www.planany.eu
21,15 - 21,45 h: Písně z Taizé, společný zpěv
17 - 23,55 h: Posezení u vínka
21,45 - 22 h: Modlitby za město Příbram a požehnání
19 - 22 h: koncert ZATÍM ANNA
20 - 23,55 h: Tradiční prohlídka Husova sboru
Rychnov nad Kněžnou, Husův sbor, Bezručova 16
22 - 01,00 h: Noční bojovka nočním hřbitovem
www.husiterk.estranky.cz
17 - 17,45 h: Pro rodiny a děti slovem, písničkou a dílničkou.
Podbořany, kostel Božího Spasitele, Husova 37
Pro děti u nás funguje Klub KaKaDú ( Klub křesťanských dětí).
www.podborany.ccshpraha.cz,
Co děláme? Ochutnejte něco z toho, zkuste si to!
16 - 16,15 h: Úvodní slovo o historii kostela Božího Spasitele. 18 - 19 h: Výročí církve i místní farnosti, chvilka poezie. Letos
Čerpáno z dostupné literatury, přednese kz. Ivo Kraus. Materiály má naše husitská církev 100 let a naše farnost 80 let. Jací jsme?
k výročí 100 let Církve československé husitské připravil farář V čem jiní? Úvod ke 2 malým výstavkám k tématu. Bude nás
Jan Krško, který je zároveň historik a archivář.
provázet poezie letos zemřelého faráře Václava Žďárského
16,15 - 16,30: Vernisáž výstavy fotografií umělecké fotografky z knížky Boží ZOO.
Laurencie Heláskové o historii a současnosti kostela a Podbořan. 19 - 19,30 h: Pobožnost s chválou Boží přírody. Vděčnosti není
16,30 - 17 h: Beseda o historii kostela s prohlídkou. Účastníci si nikdy dost. Radujte se spolu s námi z Boží přírody a chvalte
budou moci kostel podrobně prohlédnout a zároveň budou moci Boha - Tvůrce.
s kazatelem Ivo Krausem diskutovat o historii kostela.
19,30 - 19,50 h: Zvonička. Letos v létě chceme postavit na
zahradě u Husova sboru malou zvoničku. Zvon bude volat
Praha 2-Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze, k bohoslužbám i jiným akcím. Bude připomínat kulatá výročí
Resslova 300/6, www.zderaz.cz
církve i sboru, naše ekumenické kontakty v místě i do zahraničí.
19 - 22 h: Celovečerní program: Individuální seznámení s umě- Bude to zvon lidí dobré vůle.
leckými díly a s historií kostela, k dispozici informační materiá- 20 - 20,45 h: Letos si na podzim připomeneme 350. výročí úmrtí
ly. Možnost rozhovoru s farářkou. Výstava ke 100. výročí Církve J. A. Komenského. Jeho myšlenky jsou stále živé a inspirující.
Jihlava, kostel sv. Kříže, Křížová 4
20 – 22,30 h: Čtení z Bible - neznámé příběhy. Písně z doby
husitské.

Nechme některé zaznít do našeho času i životů.
21 - 21,30 h: Trénování paměti a církev? Dlouholetá zkušená trenérka paměti odpoví na dotazy, nabídne různě lehké či obtížnější
předlohy ke zlepšení paměti, některé s křesťanským zaměřením.
21,50 - 22 h: Závěrečné ztišení, modlitby za naši zemi i svět.
Semily-Podmoklice, Sbor Dr. Karla Farského, Družstevní 389
www.semily.ccshhk.cz
16 - 16,45: Pohádka Karla Čapka v podání Divadla Puk
16,45 - 18 h: Dětské odpoledne na zahradě sboru
18 - 18,05 h: Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
18,05 - 18,30 h: Světlu a snům by se mělo věřit. Vernisáž výstavy
obrazů, kreseb, grafik a koláží Evy Vlasákové věnovaných světlům Letnic a světlům, kterými pro nás byli a jsou naši blízcí.
20 - 21 h: Gabriela Vermelho – Pod povrchem. Originální tvůrkyně, houslistka a zpěvačka vystoupí spolu s violoncellistou M.
Štěpánkem se svým původním programem šansonových písní,
které vznikají na silných duchovních a energetických místech.
22 - 22,30 h: Ekumenická modlitba v kostele sv. Petra a Pavla.
Slaný, sbor Dr. Karla Farského, Šultysova 603/1
20 - 20,45: Proč vznikla a jaký smysl má dnes Církev československá husitská – přednáška Stanislava Jurka spojená s diskusí
21 - 21,30 h: Afrika Africe. Phanuel Osweto představuje jeden
z nových projektů CČSH
21,30 - 22 h: Ztišení, modlitby.
Tábor, sbor Božích bojovníků, Farského 1960
16,30 - 16,50 h: Společná ekumenická modlitba a zpěv na Žižkově náměstí
17 - 21 h: Během večera budou probíhat komentované prohlídky kostela, bylinková čajovna, historický kvíz, knihovnička duchovní i odpočinkové literatury + oblečení pro děti volně k rozebrání, prostor k tichým modlitbám na kůru a ve zvonici věže.
17,30 - 18,30 h: Koncert - básně Ludmily Peřinové doprovodí na
lyru Eva Kozinská
19 - 20 h: Koncert rodinného komorního souboru Matoška.
Tmaň, sbor Jiřího z Poděbrad, Budovatelů 100
17 - 18 h: Koncert pěveckého sboru BONBON
18 - 18,30 h: „Stvořený svět“ - výstava Komenského ORBIS
PICTUS - Svět v obrazech pohledem Václava Sokola. Zahájení
výstavy věnované nadčasové učebnici Jana Amose Komenského
ve výtvarném podání Václava Sokola.
18,30 - 18,45 h: Ztišení a modlitba za krásu Božího Stvoření
19 - 20 h: Výstava z projektu Jan Amos Komenský a Jiří
z Poděbrad. Výstava dětských prací z Dětského centra Světlušky
při NO, věnovaná velkým českým osobnostem, jejichž výročí si
v r. 2020 připomínáme. Za hezkého počasí na zahradě.
Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa, Bří Lužů 192
14 - 18,30 h: Komentovaná prohlídka chrámu pro návštěvníky,
zpravidla každou půlhodinu
14 - 20,30 h: Prodejní výstavka výrobků prací klientů střediska
komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA
18,45 - 20,30 h: Komenský známý i neznámý - přednáška profesorky Miroslavy Polákové. Součástí cyklu „Nadčasová setkání s J. A. Komenským“, který připravila CČSH k 350. výročí Komenského úmrtí. 2. část cyklu zazní 27. 6. v 15 hodin a třetí
část v sobotu 10. 10. v 15 hodin.
21 - 21,15 h: Společná modlitba v klášteře Dominikánek.
Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla, Horova 12
www.ccsh-usti.cz
16 - 17 h: Úvodní slovo a navazující program pro rodiče s dětmi
- malování s biblickým tématem, kvízy a hry
17 - 18 h: Historie kostela apoštola Pavla. CČSH/ČCE
Komentovaná prohlídka kostela s výkladem k historii objektu
18 - 19 h: Možnost rozhovorů, prohlídky kostela
19 - 20 h: Ekumenická modlitební večerní pobožnost.
Votice, Husův sbor, Husova 287,
www.husite-votice-cz.cms.webnode.cz
19 - 01 h: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o votickém Husově
sboru a liberálním křesťanství (ale báli jste se zeptat)
21 - 22 h: Czesław Miłosz: TEOLOGICKÝ TRAKTÁT. Poéma
o posledních věcech člověka od držitele Nobelovy ceny za literaturu (1980). Recitace Marek Feigl, farář
Zborovice, modlitebna sborového domu, Sokolská 235
18 - 21 h: volná prohlídka kostela. Možnost nahlédnout do kroniky i historického fotoalba náboženské obce, zahrát si na staré
harmonium, prohlédnout si tematické obrazy
19,30 - 20 h: Přednáška o Matěji Pavlíkovi - biskupu Gorazdovi
a jeho vlivu na vznik a utváření zdejší náboženské obce CČSH.
Z webových stránek www.nockostelu.cz
vybrala redakce
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Zprávy
Naše divadlo se pozvolna
vrací do „normálu“
Vážení a milí diváci a příznivci divadla Mana.
Ještě v půlce března jsme pro vás chystali premiéru nové inscenace, přípravy vrcholily a najednou – nic. Nic, které trvalo téměř dva měsíce. Nic,
které jste nám pomohli – a stále pomáháte – přežít. Ať už příspěvky na platformě Donio, ponecháním si vstupenek nebo prostě jen milými vzkazy.
A jak to teď bude dál?
Naše divadlo pro vás bohužel zatím stále zůstává
zavřené a otevře se až v září. Je nám to nesmírně
líto, ale bohužel nejsme schopni zajistit dostatečný komfort a při tom dodržet všechna platná nařízení vlády. Ale nezahálíme - začali jsme pro vás
pilně zkoušet hned tři inscenace a věříme, že se
v září máte opravdu na co těšit.
Pokladna a vstupenky.
I naše pokladna zůstává až do září zavřená. Jak to
bude se vstupenkami, které vám zůstaly za neodehraná představení? Veškeré vaše zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti a od začátku nové
sezóny si je můžete vyměnit za jakýkoli termín,
který se vám hodí. Tituly bohužel nelze zaměňovat, ale termíny můžete čerpat až do konce sezóny. Stačí si zarezervovat lístky na vybrané datum
a do pokladny pak přinést ty původní. Stejným
způsobem funguje náhrada za dětská představení.
Podzimní sonáta
Podzimní sonáta podrobuje nemilosrdnému zkoumání vztah matky a dcery, ale i dva životní principy. Matka, klavírní virtuoska, přijíždí na neochotnou návštěvu k dceři, která prodělala těžkou
ztrátu. Celý život se snaží vyhnout těžkým
a nepříjemným věcem. Její život se postupně
mění v jeden velký útěk před bolestí. Drama,
které rozebere lidskou bytost až na nejzazší dno
duše, ústí do nečekané a silné katarze. V režii
Ondřeje Zajíce se představí D. Batulková, L.Štěpánková, D. Pfauserová a M. Kačmarčík.
Pět za jednu
Jako další novinku vám v září představíme komedii z pera současného italského dramatika Enrico
Luttmanna Pět za jednu. V české premiéře ji uvedeme 15. září. Sledujte náš web, již brzy uvolníme vstupenky do prodeje. V titulních rolích se
představí S. Jachnická, D. Sedláková, D. Černá,
D. Pfauserová a T. Vítů. Přijďte a řekněte o Vršovickém divadle svým známým. Možná, že
o nás ještě nevědí. Zajímají vás aktuální informace? Sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu.

Živý pramen z Kroměříže
Mám to moravské historické město prostě rád. Nejen jako
rodiště malíře a grafika Maxe Švabinského. Má mnoho historických památek. Jim vévodí arcibiskupský zámek s úchvatnou obrazárnou a hned několik kostelů různých architektonických stylů.
Kroměříž se také pyšní svými zahradami. Osobně mám raději,
než tu slavnější a mnoha zahraničními turisty vyhledávanou
Květnou, neméně sympatickou Podzámeckou zahradu. Asi že
není tak striktně geometricky „nalinkovaná“ jako ta její slavnější „sestřička“? A tudíž skrývá i více tajemných zákoutí.
Tyto takzvané „moravské Atény“ se vyznačují již od nepaměti rovněž skvělou výrobou alkoholu. Legendární jsou v tom
místní Arcibiskupské vinné sklepy, občas nazývané Zámecké
sklepy. Ale i v současném trendu výroby piva v minipivovarech
může jít Kroměříž příkladem mnohem větším městům. Přímo
na Velkém náměstí sídlí minipivovar s hotelem Černý orel. Po
Švabinském nese své jméno minipivovar Maxmilián, směrem

na Přerov. A do třetice je doplňuje Selský pivovárek, v podivuhodném moderním objektu s věží, pod nemocnicí, na jihu
Kroměříže.
Komická příhoda z tohoto města se však netýká alkoholu.
I když se udála necelých sto metrů od vchodu do Arcibiskupských vinných sklepů.
V historizující zdi pod kroměřížským zámkem se nachází jakási malá „kaplička“ s kohoutkem. A tady se, prý – jak mne ujistili domorodci – dá načerpat do krku i do žil pitná voda
z jedinečného přírodního pramene! Samozřejmě, nemohl
jsem si nechat takovou unikátní šanci uniknout. Jednou, když
jsem odcházel unaven z nedalekých tenisových kurtů, zařadil
jsem se do fronty. Přede mnou několik starších dam i mužů
s nádobami. Někteří dokonce s kanystry na vozíku! Když jsem
si i já načerpal onu zázračnou vodu do PET-láhve, nedalo mi
to. A zeptal jsem se přede mnou stojícího, zda ten kanystr
veze pro celou rodinu? Jeho odpoveď mě uzemnila: „Ale kdepak, panáčku, my všichni to používáme na zalévání kvítek na
zahradě.“ Příště jsem šel raději na pivo.
Michal Stein

PRO DĚTI A MLáDEŽ

Já jsem s vámi po všecky dny
Podle textu Mt 28,16-20 určete, které z následujících vět jsou pravdivé a
které ne. Podle toho získáte písmenka do tajenky.

(Řešení z minulého čísla: Ježíš řekl svým učedníkům: Posílám vás, jako mne poslal
Otec, přijměte Ducha svatého.)
Jana Krajčiříková

Autor kresby: Tomáš Altman

Týdeník Církve československé husitské

Český zápas Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6

Redakce: Vedoucí redaktorka ThDr. Klára Břeňová, redaktoři: Mgr. Josefina Hudcová, Mgr. Ervín Kukuczka, grafik Milan Udržal; tel.: 220 398 107, e-mail: cesky.zapas@ccsh.cz
Redakce si vyhrazuje právo na úpravy a krácení příspěvků. Tisk: Grafotechna. Distribuce: ADLEX, spol. s r.o. Xaveriova 1888/45, Praha 5 150 00
MK ČR E 127 ISSN 0323-1321 Předplatné: Mgr. J. Wendlíková, tel.: 220 398 117, e-mail: prodejna.blahoslav@ccsh.cz. Reklamace: tel. 220 398 117

