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Připomenutí
101. výročí CČSH
Konalo se 9. ledna 2021 při bohoslužbě v pražském chrámu sv. Mikuláše
- jako každoročně v místě, kde dne 11. ledna 1920 byla vyhlášena s provoláním k národu nová křesťanská církev. Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci se bohoslužba konala bez účasti veřejnosti a byla vysílána
online (v plném znění si ji můžete poslechnout na youtube CČSH).
Liturgii sloužil Tomáš Butta, patriarcha – správce církve, a duchovní pro
studenty Tomáš Novák, kteří připomněli, že ke vzniku nové církve, která
se inspirovala pokrokovými křesťanskými tradicemi, zejména husitstvím a reformací, vedla touha v českých zemích po osamostatnění se
v politickém i v duchovním životě.
Letošní setkání se konalo právě v den výročí narození našeho předního
žurnalisty a spisovatele Karla Čapka, známého svými zásadami pro poctivou a vytrvalou práci. Je žádoucí, zaznělo zde, aby žurnalisti byli stejně kritičtí ke všem stranám a jejich zpravodajství bylo vyvážené. Spolu
s voliči je třeba podporovat ty představitele státu i institucí, kteří jednají a vedou společnost svým zdravým rozumem a moudře, a zároveň je
dobré vůči všem vystupovat kriticky. Je též nutné dodržovat všechna
základní lidská práva a hodnoty. Tyto zásady by měla ctít a prosazovat
také naše Církev československá husitská.
V každém oboru lidské činnosti lze spoustu věcí a činností napravovat.
Proto prosíme Boha o odpuštění našich chyb a o sílu k nápravě, také pro
modernizaci činnosti i v našem společenství, s vyvarováním se malověrnosti. Z biblických čtení víme, že Bůh nechce nepřemýšlivé poddané, ale
cílevědomé služebníky. Proto prosíme Boha, aby nám dal dostatek vůle
a odvahy, abychom svým jednáním a činností směřovali své cesty
k nápravě a k vytváření Božího království.
Před závěrečnou písní „Ó veď nás, Pane, v slovu svém“ poprosil br. patriarcha o Boží požehnání pro naši církev a vyslovil přání, abychom byli
zřetelnější ve své víře a neochabovali.
Zaznamenal Čestmír Holeček

Kázání k 101. výročí zrodu Církve československé husitské
Dt 10,12-21
Každoročně si v časové blízkosti
8. ledna připomínáme zrod Církve
československé husitské právě
v tomto kostele. Činíme tak i letos,
i když jen ve zcela početně malém
složení našeho společenství kolem
Kristova stolu.
Právě v tomto chrámu byla před 101
lety vyhlášena nová křesťanská církev národního charakteru a zaznělo
zde tzv. Provolání k národu. Četli
jsme dnes ze Starého zákona z knihy
Deuteronomium, kde se nachází
také oslovení národa s výzvou „Slyš
Izraeli…“ (Dt 6,4). Je to slavnostní

řeč Mojžíše k izraelskému národu –
lidu zvláštnímu, Bohem vyvolenému. Jak zde o něm slyšíme z úst
Mojžíše: „…vyvolil vás ze všech
národů“ (Dt 10,15; srov. Dt 14,2).
V počátcích Církve československé
byl také kladen značný důraz na
národ. Samotný vznik této církve
byl spojen s touhou oslovit národ
evangeliem a připomenout, že jeho
bohatá inspirující minulost je náboženská, křesťanská a reformační.
Křesťanství se však netýká jen jednoho zvláštního národa, ale všech
národů (Mt 28,19-20). „Bůh nikomu
nestraní, ale v každém národě je mu

milý ten, kdo v něho věří a činí, co je
spravedlivé“ (Sk 10,34). Vždyť
v křesťanství jde o pravé lidství,
o nové obnovené lidství v Kristu (Ef
4,13; 4,24). A Karel Farský hovořil
o „čistém původním všelidském
evangeliu Krista“ (Postily, s. 337).
V jaké situaci pronesl Mojžíš slavnostní řeč k izraelskému lidu, která je
zaznamenána v knize Deuteronomium? Tehdy Izrael byl před vstupem do zaslíbené země. Izraelci
v minulosti zakusili osvobozující
Hospodinův čin vyvedení z egyptského zajetí, měli již za sebou těžkou
a náročnou cestu pouští a nyní vyhlíželi k budoucí zaslíbené zemi. Také
ve své církvi jsme vykročili na cestu
svobody, prošli jsme v průběhu let
pouští i oázami. Zakoušeli jsme mnohou Boží milost, ale i lidské selhání
a vzdor vůči Bohu. Ale nemáme se
ohlížet jen do minulosti, nýbrž máme
hledět do budoucnosti. Vždyť Boží
zaslíbená země je stále ještě před
námi. Nemáme propadat malomyslnosti a lhostejnosti, neboť to znamená, že si sami uzavíráme k budouc-

Přímluvné modlitby 9. ledna 2021
1) Za naši Církev československou husitskou, kterou máme rádi. Ať hledáme cesty, jak
naši církev zlepšovat bez urážení ostatních, bez opovrhování jejich prací a vírou. Ať
najdeme cesty k modernizaci i udržení fundamentálních pokladů, které nám byly svěřeny, modleme se k Hospodinu.
2) Za svět v míru, za svět bez válek a zbrojení, za svět usilující o spravedlnost, svobodu i odpovědnost, modleme se k Hospodinu.
3) Za všechny, kteří se jakkoli dostali k moci, ať už jsou jejich kvality jakékoli, aby
sloužili hodnotám, které lidstvo potřebuje k přežití a ke šťastnému životu, za představitele států, za jejich zdravý rozum, soudnost a moudrost, modleme se k Hospodinu.
4) Za zdravé lidstvo, za jeho ochotu podřídit se cestě, která vede ke zdravému duševnímu, duchovnímu i tělesnému životu, za lidstvo, které nestaví svoji svobodu nad blaho
a život příštích generací, modleme se k Hospodinu.
5) Prosíme za náš národ i za všechny, kteří v naší zemi našli bezpečné útočiště či naději na lepší život. Ať zvládáme soužití v rozmanitosti i v ochotě chápat jedni druhé, za
rovnováhu ve vycházení si vstříc i v udržení si základních hodnot, za to, abychom se
nerozplynuli, neztráceli svoji řeč a svoji národní kulturu, modleme se k Hospodinu.
6) Prosíme za zdraví našich bližních, za ty, kteří jsou nemocní, ale také za všechny,
kteří musí být v izolaci karantény, za všechny žijící ve strachu o své zdraví. Prosíme za
všechny, kdo pečují o nemocné ať již profesionálně či jako rodina nebo jako odhodlaní dobrovolníci. Ať všichni ti, kteří se nasazují v této celospolečenské situaci, ať již na
medicínské, sociální či politické úrovni, cítí a slyší náš vděk, modleme se k Hospodinu.

nosti cestu. Bůh je živým Bohem,
který je stále přítomný. Je Pánem nad
minulostí i budoucností. Věřit v něho
znamená aktivně vyhlížet k budoucnosti, šířit Ježíšovo evangelium
a pracovat pro Boží království.
Mojžíš připomíná Izraeli, co je pro
jeho budoucnost, pro očekávaný
život v zaslíbené zemi tím nejdůležitějším. Stručně řečeno: Milovat Boha a dbát na jeho přikázání. „Abys
Boha miloval celým srdcem… a dbal
na jeho přikázání“ (Dt 10,12-13).
A k tomu je připojeno: „aby s tebou
bylo dobře“ (Dt 10,13). Mohlo by to
být tlumočeno tak, že žít podle
Božího řádu je k dobru člověka.
„…aby to bylo pro tvé dobro.“ Ale
můžeme tomu rozumět i tak, aby
s námi bylo druhým dobře. Aby naše
církev, naše náboženské obce byly
místem, kde je lidem dobře, kde
navzájem spolu dobře jednají. Pak
bude naše společenství přitahovat
druhé a bude vyhledávané a bude se
rozvíjet a přibližovat Božímu království.
V knize Deuteronomium je zvláštní

zájem projeven o hosta. „Milujte
tedy hosta, neboť jste byli hosty
v egyptské zemi” (Dt 10,9). „Vždyť
všichni jsme v tomto světě jen poutníky, příchozími a hosty” (1 Pa
29,15; Ž 119,19). Církev má být
duchovním domovem, zázemím,
místem, které máme rádi. I v církvi
jsme v určitém smyslu jen hosté,
a proto máme být vůči druhým
pohostinní, přívětiví a vstřícní.
V církvi jsme všichni jen hosty Ježíše
Krista. Církev nemá založení sama
v sobě, ale v Kristu a jeho evangeliu.
On také dnes zve na cestu následování nás i každého člověka. Nejsme
jako křesťané a členové Církve československé husitské dokonalejšími,
lepšími než druzí, ale víme o Kristu
a jeho milosti. Vždyť Ježíš nás chce
obdarovat a pohostit u svého stolu.
V něm máme naději a budoucnost
také jako věřící Církve československé husitské, neboť on nepřišel
pozvat spravedlivé, ale hříšníky (Mt
9,13). Amen.
Tomáš Butta
VIII. patriarcha-správce církve

Dělník Č(č)eského zápasu

Erwin Kukuczka

Český zápas je dědictvím, které k naší církvi patří již přes 100 let. První číslo časopisu vyšlo pod
tímto názvem 5. března 1920 (do té doby nesl označení Právo národa). Na redakci Českého zápasu se periodicky nabalovaly rozmanité duchovní, literární a umělecké osobnosti. Od konce 80. let
tvořivou oporu redakci – kolem vroucího srdce kormidelnice Jany Wienerové – vytvářeli
Jindřiška Kubáčová, Květa Kořalková, Iva Gottliebová, Jana Šilerová, Miroslav Matouš,
Ladislav Muška, Zdeněk Svoboda, Jan Mička, Emil J. Havlíček, Jan Schwarz, Alois Volkman,
Alexej Novosad a další. V roce 1988 se na redakční loď plující pod Kristovou vlajkou nalodil
Erwin Kukuczka, v Českém zápase se tu a tam objevovaly i články jeho manželky Lidmily. Erwin
je držák a dodnes vydolovává pro náš časopis duchovní potravu do rubriky Nad Písmem.

Pojďme o tomto faráři, hutníkovi, bohnickém
pacientu i ošetřovateli, herci divadla Orfeus,
básníkovi, prozaikovi, esejistovi, výtvarníku,
překladateli, tiskaři a v neposlední řadě
zakladateli a vydavateli samizdatové edice
Louč utrousit „pár něžných slov“.
Obdobných hledačů (laiků i duchovních),
kteří vynášejí poselství evangelia tvořivě za
zdi našich kostelů, máme kolem sebe povícero, jen je občas nedokážeme pro sebe objevit.

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Tímto tradičním křesťanským pozdravem se vám do telefonu Erwin ohlásí. Téměř od narození žil bez rodiny. Matka Marie byla vážně nemocná – trpěla
tuberkulózou, takže jí byl malý Erwin odebrán
a poslán do německého výchovného ústavu, kde
na dětech byla testována umělá výživa. Od té
doby mimo jiné trpí problémy se zažíváním.
Z ústavu byl Erwin, žbrblající pouze německy,
Dokončení na str. 3
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Iz 50,4-9
Existují situace, kdy už nevíme, co říci. Dojdou nám slova i myšlenky.
Připadáme si bezmocní. Kdo zažil smrt blízkého člověka, kdo se setkal
s duševně nebo tělesně postiženým člověkem, poznal svou bezmocnost.
Existuje bezmocné mlčení, ale i
mlčení, které má smysl, stejně jako
mlčení rezignované.
„Panovník Hospodin dal mi jazyk
učedníků, abych uměl zemdleného
podpírat slovem.“ Jsou to slova
muže, který jako „trpící Boží služebník“ má dodat Božímu lidu
v babylonském zajetí novou odvahu k důvěře v Boha. Je to těžké.
Sám nemá odvahy nazbyt.
„Hospodin mě opustil. Panovník na
mě zapomenul,“ stýská si (49,14).
Ještě těžší je dodávat odvahu někomu, kdo se tomu brání a kdo nám
dokonce nadává a uráží nás. I to
prorok zažil: „Obelhal jsi nás“ –
říkají lidé, kteří mu předtím důvěřivě naslouchali. Chápeme, je-li
někdo vnitřně „vyhořelý“, unavený
a řekne-li: „Nemá to cenu, budu
raději mlčet.“ Boží muž však nesmí
mlčet, káže-li mu Pán Bůh, aby
promluvil.
Pán Bůh nás nechce ponechat vlastnímu údělu. Hledá neustále ženy a
muže, kteří nepřestávají připomínat
jeho slovo. Pověřuje lidi, kteří ani
v nesnázích nedokáží němě přihlížet, když Boží lid ochabuje ve víře.
Já sice nevím, co bych řekl, jsem
prázdný a nejraději bych mlčel, ale
„Panovník Hospodin každého jitra
probouzí mi uši, otevřel mi uši,
abych slyšel jako učedníci.“ Prorok
je celou svou bytostí „naladěn“ na
příjem Božího slova, a proto může
dále reprodukovat to, co od něho
uslyšel.
I Církev československá husitská
může obstát jedině tak, že napjatě
naslouchá Božímu hlasu. Jen tak

můžeme naplnit poslání své církve,
o níž věříme a vyznáváme, že
„vznikla z Boží vůle a milosti, aby
skrze ni byli přivedeni do jedné
svaté a obecné Boží církve mnozí,
kteří by jinak zůstali ztraceni
v nevěře a beznaději, a aby usilovala o Boží církev bez poskvrny a
vrásky.“
Bude-li mít „probuzené, otevřené
uši“, nic ji z této cesty nesvede.
Platí to pro každou situaci. Na
mnoha místech pozorujeme, že je
třeba zvláště naléhavě slyšet Boží
hlas. Jsou chvíle, kdy nás přepadá
malomyslnost a kdy našemu křesťanství chybí přesvědčivost a přitažlivá síla. Týká se to i nás
duchovních. Takové chvíle můžeme překonat jedině vytrvalým, neustálým nasloucháním Božímu
hlasu. I rozhovory, sdílení se
s ostatními křesťany nám mohou
pomoci. Pán Bůh dává o sobě vědět
nejrůznějším způsobem.
Ten, kdo naslouchá, slyší a poslouchá jako učedník, dostává se do
zvláštní situace: už není osamocený, ale přitahuje na sebe dokonce
nepřátelství těch, kteří nemohou
nebo dokonce nechtějí slyšet.
Vidíme tu před sebou postavu trpícího Ježíše Krista, když v našem
textu čteme o ranách, o slinách a o
potupení. V těchto ranách a posměšcích je zahrnuto všechno, čím
kdy byli a čím jsou postihováni
Ježíšovi učedníci: nepochopení,
posměšky, hrozby, ústrky a utrpení.
To vše patří k následování Božího
Syna.
Kdo ve křtu přijal jméno Božího

Z kazatelského plánu

Třetí neděle po Zjevení
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil
před očima pronárodů svoji spravedlnost.
(Žalm 98,1.2)
První čtení (varianta I): Jonáš 3,1-5.10
První čtení (varianta II): Jeremjáš 3,21 - 4,2
Tužby:
2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme
se k Hospodinu.
3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, z pouhé milosti nás povoláváš a přijímáš naši službu.
Svým Duchem nás posiluj, abychom zůstali věrni tvému povolání! Prosíme
tě, Bože, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení (varianta I): 1. Korintským 7, 29-31
Druhé čtení (varianta II): 1. Korintským 7, 17-23
Evangelium: Marek 1,14-20
Verš k obětování: Žalm 130,7
Verše k požehnání: Marek 1,17-18
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, svým Slovem a svátostmi nás osvěcuj, ať se i v temnotách držíme pravého světla – tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 312

Syna, dal najevo i ochotu nést jeho
kříž. Takový křesťan hned nezatahuje hlavu mezi ramena, nezačne
hned kňourat a proklínat současnou
podobu světa. Přijímá to, co mu
právě Pán Bůh v životě naděluje –
jako úkol.
Kdo naslouchá a slyší a poslouchá,
ten může říci: „Panovník Hospodin
je moje pomoc, proto nemohu být
potupen. Blízko je ten, jenž mi
zjedná spravedlnost.“ Tak to zapsal
Boží prorok a tak to prožil v okamžiku křtu Ježíš, když se z nebe
ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, tebe jsem si vyvolil.“
Později se učedníci rozpomínali na
tato tajemná slova, jež Bůh dvakrát
pronesl nad Ježíšovým životem. I
pro nás tu zní dobrá zpráva, že nám
bude zjednána spravedlnost, přesto,
že jsme hříšníci, protože Kristus
vzal náš hřích na sebe, protože je
Božím Synem, protože naslouchal
Božímu hlasu, slyšel jej a
„v poslušnosti podstoupil i smrt, a
to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad
každé jméno: Ježíš Kristus je Pán.“
(F 2,9-11)
Josef Špak

Modleme se s Richardem Rohrem:
„Děkuji ti, že ses stal slabým, takže já nemusím být silný. Děkuji ti, že
jsi připustil, aby tě považovali za nedokonalého a podivného, takže já
nemusím být dokonalý a normální. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi připustil,
aby tě odmítli, takže se nemusím tak namáhat, abych byl přijímán
a milován. Děkuji ti, že jsi byl považován za zkrachovance, takže se
nemusím snažit ve svém životě předstírat, že jsem dosáhl úspěchu.
Děkuji ti, že jsi se podle obvyklých náboženských i politických měřítek
mýlil, takže ani já nemusím mít vždycky pravdu.
Děkuji ti, že jsi byl po všech stránkách chudý, takže já nemusím být ničím
bohatý. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi se stal vším tím, čím lidstvo pohrdá
a čeho se bojí, takže já mohu přijmout v tobě sebe sama i jiné. Takže já
mohu milovat v tobě právě to, co na sobě nejvíce nenávidím.”

A stříbrný peníz…
XI
Oheň touhy
tiše slábne v nás
jen okamžik pouhý
jsme slyšeli ten hlas
Zmizelo rychle zdá se vše co krásně hřálo nás
to vše se vytratilo v čase a půvab zvláštní má však hlas
toho
jenž beránky své pase
Z připravované sbírky Stanislava Kubína

Nad Písmem

Moudrost rozhodnout se v pravý čas
Evangelista Marek líčí počátek Ježíšovy veřejné činnosti a povolání prvních učedníků velmi prostě, v pouhých několika verších. Není však
zapotřebí žádných zdlouhavých popisů a výkladů. Ježíš přišel do Galileje učit a kázat v době, kdy byl Jan
Křtitel již uvězněn. Zvolil si za centrum svého působení úrodnou a pohostinnou krajinu kolem Galilejského jezera. Ježíšova volba svědčí
o tom, že nebyl přísný asketa ve srovnání s Janem Křtitelem, který žil na
poušti a jehož vzhled i životní styl
připomínal starozákonní proroky.
Tehdejší společnost si rybářského
řemesla příliš necenila. Proč, když
poptávka po rybách byla na trhu neustále? Rybářství přece bylo velmi
užitečné a potřebné zaměstnání!
Odpověď najdeme v ustanoveních
Mojžíšova zákona o rozdělení živočichů, tedy i vodních tvorů, na čisté
a nečisté. Rybářské sítě zachytily
oboje a po rybolovu museli rybáři
vždy svůj úlovek přebrat a oddělit
jedno od druhého. Každý zbožný
zákoník by se kontaktu s nečistými
živočichy raději vyhnul. Musel by
poté podstoupit velmi složité a zdlouhavé očišťovací obřady.
Ale z evangelií se dočteme, že Ježíš
už od samého začátku svého působení dělal skandální a pro zbožné zákoníky pohoršující a nepochopitelné
věci! A tak si i své první učedníky
zvolil z řad prostých rybářů. Výzvu
k následování Ježíš dokresluje jejich
proměnou z rybářů ryb na rybáře lidí.
Už u proroka Jeremjáše najdeme
výrok o prorocích: „Hle, já posílám
k mnohým rybářům, je výrok
Hospodinův, a ti je vyloví jako
ryby...“ (Jr 16,16) Půjdeme-li až
k prastarým mytickým představám,
zjistíme, že voda a zvláště moře bylo
chápáno jako démonická moc zla,
místo hříchu a smrti. Vylovit člověka
z vody je totéž jako osvobodit jej

z Bohu nepřátelské moci. Obraz
rybolovu v prorockých spisech
(Ámos, Ezechiel) symbolizuje Hospodinův soud nad nevěrnými syny
Izraele, kteří se rozutekli a chtějí se
ukrýt. Mají být vyloveni a přivedeni
zpět.
S tím vědomím Ježíš povolává své
učedníky nejen k víře, ale i k nelehké
službě. Určitě si vzpomenete na příběh Jonáše, který chtěl před nepříjemným úkolem utéci. Hospodin jej
ovšem přivedl znovu k jeho poslání.
Šimon Petr a Ondřej ale odhodili sítě
a šli s Ježíšem ihned. A bratři Jakub
a Jan Zebedeovi opustili nejen loď,
ale i svého otce. Z lidského hlediska
neodpustitelný čin!
Pro tyto čtyři muže nastal naprostý
a zásadní životní zlom. Později přibylo dalších osm, na které Ježíš svým
charismatem natolik zapůsobil, že
bez váhání přijali jeho výzvu a následovali jej. Pro nás v jistém ohledu
naprosto cizí, časově i prostorově
vzdálený, neuchopitelný svět...
Co bychom si z veršů evangelia
Markova mohli odnést? Co by se
dalo prakticky využít v dnešní době
a pomoci nám s řešením našich aktuálních, nikoli jednoduchých problémů?
Naše životy v minulém roce prošly
rovněž naprosto zásadní změnou.
Ještě si to tak docela neuvědomujeme

Mk 1,14-20
nebo se snažíme zavírat oči před světem, který je a bude jiný než dříve.
I my jsme opustili stereotypy a okolnostmi byli donuceni změnit zaběhané a osvědčené vzorce. O kolik jsme
slevili z našich velkolepých plánů,
čeho jsme se zřekli, co jsme oželeli?
A jaké jsou perspektivy?
Zdá se, že Šimon Petr a Ondřej,
Jakub a Jan ztratili své ukotvení, své
jistoty, ale opak byl pravdou – oni
životní jistotu a smysl ve svém
Mistru a Pánovi teprve nalezli, byli
vyloveni! Opustili své loďky na nejistých vodách a vydali se za Kristem.
Zatímco my připomínáme spíš
vánoční kapry, kteří se plácají v blátě
vyloveného rybníka a nevíme, kudy
a jak se z něj dostat – ani voda, ani
pevná půda pod nohama…
Evangelium přináší i nám výzvu
k proměně vlastního myšlení. Nabízí
nám takový úhel pohledu, z nějž
zahlédneme opěrný bod, aby nás
život zase těšil, naplňoval nás a vracel se mu smysl. Modernost a moudrost výzvy k následování spočívá
v uvážlivém a správném rozhodnutí
v pravý čas. První Ježíšovi učedníci
rozpoznali a pochopili, že onen čas
nastal. Je na každém z nás, zda najdeme sílu a odvahu udělat rozhodný
krok do neznáma. Věřme, že Ježíš
Kristus kráčí před námi. Amen.
Alena Tučková

Hospodine, Bože náš, věříme,
že po našich cestách s námi kráčí
tvůj Syn, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus.
On si povolal své učedníky, on povolává ke službě i nás.
V Kristu nám, dobrý Bože, pomáháš,
abychom i my uměli pomáhat druhým.
Odpouštíš nám, abychom se učili více odpouštět.
Naplňuješ naše srdce pokojem,
abychom i my kolem sebe pokoj rozdávali.
Dej nám moudrost správně se rozhodnout v pravý čas!
Amen
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vrácen otci až v roce 1946, matka totiž mezitím
zemřela. Sám na to po letech vzpomínal: Otec
si pro mě, když mě vrátili, musel dojet do polského Těšína. Z asi 316 dětí se nás vrátilo
jenom dvanáct. Zbytek zemřel nebo zmrznul.
Ani Erwinovo dětství nebylo šťastné. Otec si
domů záhy přivedl macechu, která dítě bila
a týrala. Erwin začal utíkat z domova a nějaký
čas žil u tetičky – bigotní katoličky, kde se poprvé seznamoval a utkával s vírou a náboženstvím. Když mu bylo třináct let, macecha se
odstěhovala a otec ji brzy následoval.
Třináctiletý Erwin se musel poprat se životem
sám. Po dokončení osmiletky se přihlásil na
Odborné učiliště pracovních záloh v Třinci.
V této době začal chodit do hor, seznamoval
se s literaturou a uměním.
Hutníkem ocelářem se vyučil v roce 1961. Po
absolvování prezenční vojenské služby nastoupil do zaměstnání v Třineckých železárnách.
Po třech letech na ocelárně byl kvůli svému
„politicky nekorektnímu“ vystoupení na celopodnikové schůzi propuštěn ze zaměstnání
a odešel do Prahy. I když slovo „odešel“ nezachycuje skutečnost zcela přesně. Erwin, omámený po jednom z mejdanů, totiž nasedl do
vlaku a probral se až v Praze, která ho už
nepustila. Shodou šťastných okolností se zde
dostal do prostředí kultovního divadla Orfeus,
kde postupně začal i hrát. Principál Radim
Vašinka mu otevřel svět pražské bohémy
a seznámil ho i s jednou z nepřehlédnutelných
postav undergroundu – Egonem Bondym.
Orfeus totiž právě koncem 60. let občas uváděl
poetické večery Bondyho poezie a v roce 1969
měla ve Vašinkově režii a dramaturgické úpravě premiéru Bondyho hra Nic jsem si nemyslel. Mezi Kukuczkou a Bondym vzniklo přátelství, které pro budoucího kazatele a kněze bylo
určující a přineslo mu mnohá obdarování.
Životními těžkostmi a pocitem opuštěnosti
a vykořeněnosti pronásledovaný Erwin se na
konci 60. let začal intenzivněji věnovat vlastní
tvorbě. Svá díla posílal k posouzení též
Bondymu, který mu byl nejednou břitkým kritikem. Dokázal ale i pochválit a stával se hledajícímu Erwinovi směrovníkem v díle a snad
i v životě. „Čas jako vítězství“ (jde o krátké
texty reflektující Kukuczkovy životní peripetie
– pozn. autora) rozhodně už dál nepředělávejte… Pište, když vám přišla nálada, ale dejte si
velký pozor na euforii vybuzenou pitím: svádí
k hojné ukřičenosti. Radši pište v depresi, pište
jako u zpovědi živému Hospodinu, tj. s velikou
něžností.
Po srpnu 1968 se Erwin aktivně zapojil do
odporu proti okupantům, když kolportoval protisovětské tiskoviny, v roce 1969 z Bondyho
popudu nastoupil na Husovu československou
fakultu bohosloveckou v Praze. Můžu potvrdit,
že to byl Egon Bondy, kdo mě přivedl na studia
teologie. Já jsem měl takové období, kdy jsem
si říkal, že nemůžu jenom hrát divadlo a chodit
po světě. Já jsem toužil něco vědět a studovat.
Mě dost lákala novinařina a mnozí také říkali,
ať jdu na herectví. A pak jsem se svěřil
Bondymu. A jednou s ním sedím a povídám mu
to. Mezitím on si přečetl nějaké moje básně
a povídá mi: „Erwine, já jsem si velice pozorně přečetl ty Vaše básně a to psal hluboce věřící člověk. Vy byste měl studovat bohosloví a ne
nějakou filozofii, novinařinu nebo herectví.“
Na fakultě ale dlouho nevydržel, studia byl
nucen v roce 1970 opustit. Ještě předtím ale
stihl společně s bohoslovcem, pozdějším spoluautorem olomouckých samizdatových Textů
přátel a vydavatelem literárního a výtvarného
sborníku Enato, Rostislavem Valuškem, vydat
svůj první samizdat o Jakubu Demlovi.
Po propuštění z bohoslovecké fakulty přesídlil
Erwin na Moravu, kde pracoval ve svitavské
Vigoně jako textilní dělník. Intenzivně četl.
Občas zajížděl hrát a potěšit se s kamarády do

Orfea. Životní inspirací se mu podle jeho definice stala zejména „svatá trojice“: Jakub Deml,
František Bílek a Otokar Březina.
V roce 1971 se vrátil do Prahy a začal pracovat
na Rubešově šestadvacítce – protialkoholním
oddělení psychiatrické léčebny v PrazeBohnicích. Zde se datuje i počátek jeho samizdatové činnosti, kdy při nočních službách opisoval Seiferta, Skácela, Achmatovovou,
Bondyho a další autory. Já si pamatuju, že
první, co jsem dělal, byl Seifertův Morový
sloup, vzpomínal Erwin při jednom z našich
setkání. Vůbec první dílo, které ale v edici
Louč pod pseudonymem E. K. Jablunkovský
vydal, byla v roce 1969 jeho vlastní básnická
sbírka Divizny v noci.
Po třech letech se v roce 1974 Erwin ve sboru
knížete Václava v Praze Na Zderaze oženil
s farářkou CČSH Lidmilou Řehákovou, za kterou se přestěhoval na faru do Hostinného. Nové
zaměstnání našel jako ošetřovatel ve vrchlabské
nemocnici. Vedle opisů překládal díla polského
spisovatele, básníka a dramatika Romana
Brandstaettera, jehož překlady z Bondyho popudu pořizoval i pro další samizdatová vydání,
nejen pro svou edici. V roce 1975 byl s pomocí
královéhradeckého biskupa Josefa Pochopa přijat jako kazatel CČSH pro náboženskou obec
Vrchlabí, v letech 1978–1982 kazatelsky působil v Hlinsku. Dalších osm let prožil jako
duchovní správce náboženské obce Žamberk.
K jeho vstupu do kazatelské služby mu v říjnu
1975 „plukovník“ Radim Vašinka vzkázal: Tak
jsem myslel, že budu svědkem tvého vymiškování, nebo jak říkáte vy církevníci tomu vašemu
obřadu, ale Hejnej (pravděpodobně Pavel
Hejný – pozn. autora) nemoh, takže z toho holt
slezlo. Tvá první opera proběhla tedy bez mé
účasti. […] Nu což: buď tedy zdráv ve svém boji
proti materiálnímu tmářství, které tě teď jistě
bude srát mnohem méně, když jsi svatý otec.
A v podstatě i matka.
Na konci 80. let byl bratr Erwin profesorem
Milanem Salajkou vyzván, aby si požádal
o možnost dokončení teologického studia.
Doba se zdála být příhodná a Erwin opravdu
dálkově dostudoval bohosloví a 8. ledna 1989
mu bylo ve sboru v Žamberku uděleno biskupem Jaromírem Tučkem kněžské svěcení. To
se Erwinovi a jeho ženě Lidušce – blízkými
přáteli a v „osvíceném“ věku i samotným
Erwinem jmenována jako světice či druhá sv.
Lidmila – na faře již pletly kolem nohou tři
děti: Jan (*1976), Karolína (*1983) a nejmladší Anička (*1987).
S narozením malých „Kukučat“ se pojí několikerá vašinkovská rozvernost. Když spatřila 6.
listopadu 1983 světlo světa Karolínka, hned
přispěchal v dopise s nápadem na její přejmenování: Jistě cítíš nezměrný žal, že dceruška
opustila svůj útulek v matčině těle o den dříve,
než jak jste jí to naplánovali, bylo by to krásné,
jistě by se jmenovala Revoluce…
Předpokládám, že holka bude podobná Tobě,
takže na vlastní oči uvidím, jak si vypadal za
mlada, a cos měl ještě rovný nosánek a ucho
nenatržené vidličkou macechy. I když, popravdě řečeno, když se tak koukám na ty svoje dvě
holky, tak moc na větvi z té své podoby v dívčím
provedení zrovna nejsem. Ale člověk přežije
všechno, a ty jako básník můžeš z toho být
navíc jat tvůrčí trýzní, která zavane osobitým
výrazem v knize poezie pro děti, jež nepochybně bude následovat, protože proč bys psal furt
o sexu, když už jsi v letech (nejni každý
Mikulášek, i já už nepíšu o ničem).
V mezidobí Erwin stále pokračoval ve vydávání samizdatů, které rozšiřoval zejména v prostředí svých pražských uměleckých přátel.
Kromě svých děl vydal například Škvoreckého
vzpomínkový esej Text pro případ, že bych
vypadl z okna nebo se zabil při autonehodě,
převzatý z exilových Listů, Arkánum Ladislava
Klímy, Utrpení starého Werthera Oldřicha

Mikuláška, Requiem Anny Achmatovové nebo
Fischlovy Hovory s Janem Masarykem.
Všechna díla Erwin opisoval a vázal až na
výjimky sám, většinou v nákladu osmi až devíti kusů, protože více se z psacího stroje na
jeden zátah dostat nedalo.
V 70. letech se Erwin seznámil s Václavem
Havlem, několikrát se stal hostem na jeho
Hrádečku, na husitské faře v Hostinném zprostředkoval první osobní setkání Bondyho
s Havlem, ke kterému prý autor mnohosvazkových Dějin filosofie – hojnou část textu napsal
Bondy u Kukuczkových – neměl mnoho chuti.
Ještě po letech Václav Havel s úsměvem vzpomínal, jak se tehdy na faře prali o záchodovou
mísu. Erwin totiž pro oba dramatiky obstaral
celou škálu nápojů. Byla mezi nimi i domácí
ovocná šťáva, která všechny tři náležitě prohnala. Aby to ale nevypadalo, že nenormální doba
nazývaná normalizací byla nějakou selankou.
To tedy nikoli. Schůzka byla přirozeně monitorována Státní bezpečností. Když chtěl Václav
Havel zatelefonovat ženě Olze, telefon, který
ještě dopoledne fungoval, byl hluchý. Hudba
tedy v Hostinném hrála toho dne naplno…
Egon Bondy za fámulusem Kukučkou, jak ho
podává ve svém Šamanovi, utíkal na československé fary opakovaně. Jezdil psát do Hlinska,
Hostinného, kde jej před posledním živým
koncertem Plastiků v Kerharticích (1981)
vyzvedával Martin Magor Jirous, opakovaně
jezdil – občas i s Julií, která si jej ale spíše
vyzvedávala – i do Ústí nad Orlicí.
V důsledku kontaktů na signatáře Charty 77,
přátele z tzv. druhé kultury a undergroundu,
byl Erwin Kukuczka sledován Státní bezpečností. Roky byl v Hlinsku a potom i v Ústí
nad Orlicí, kam se s rodinou v roce 1982 přestěhoval, otravován příslušníky SNB i StB.
V listopadu 1989 se okamžitě zapojil do
proudu dění, vystoupil s projevem na podpo-

ru studentů na ústeckoorlickém náměstí
a začal pracovat v Občanském fóru. Dodnes
patří ke kulturnímu a duchovnímu podhoubí
Ústí nad Orlicí, kde organizoval pásmo
Putování za duší. Samostatnou kapitolu tvoří
Erwinovy duchovní promluvy pravidelně po
patnáct let publikované v Orlickém deníku,
jež svými kresbami doprovázel výtvarník,
ústeckoorlický rodák a jeden ze zakladatelů
Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu,
Jan Steklík. Rychlost doby a nedostatek spočinutí nad básní Erwina přivedly k tvorbě
koláží. Od roku 1995 připravil více než dvacet autorských výstav. V roce 2017 dcera
Anička o tátově životě pro A studio Rubín
vytvořila hru Kukačka – Přesto zůstal člověkem. Je jedinou herečkou tohoto představení,
které nazkoušela jako magisterské v oboru
nonverbálního divadla na pražské HAMU.
Erwin se tak po padesáti letech vrátil do míst,
kde jako herec divadla Orfeus začínal.
Edici Louč drží Erwin Kukuczka stále při
životě. Vedle autorů známých širšímu okruhu
čtenářů v ní vycházejí též básníci a spisovatelé „ve stínu“. Několik básnických sbírek vydal
zvěčnělému faráři Václavu Žďárskému.
V Louči v 90. letech publikoval i spisovatel
Ladislav Muška. Autor, nebo v tomto případě
spíše sběratel funerální tvořivosti, po léta jako
hudebník v jednom nejmenovaném krematoriu zaznamenával výroky soudruhů z fabrik
a JZD, dobrovolných řečníků nebo venkovských velebníčků, které poskládal do publikace Vážení truchlící a ostatní hosté! V této jedinečné sbírce se o zemřelých kupříkladu dočteme: Byla činorodým člověkem, který si celým
životem vyslovil naše uznání – pracovala jako
uklízečka česko-slovensko-sovětského přátelství. Byl těžce raněn pod Duklou, kde se ukrýval v křoví. Zesnulá byla socialisticky čistá
soudružka. Anebo: Prázdná sklenice nebyla
smyslem jeho života…
Na závěr bych rád naposledy ocitoval
z Erwinových vzpomínek, které zachytávám
při našich setkáních: To se stalo, že když tady
byl jednou Bondy, tak koukal na ty moje svazky a povídal, že mám úžasnou knihovnu. A byl
tady asi týden nebo čtrnáct dní. A tak jsme
zašli oslavit práci na pivo. Když jsme se vrátili, tak Bondy už byl trochu písklej a kouká na
ty svazky a povídá: „Sračky, sračky, sračky!“
A já právě v jedné své úvaze píšu: „Dejme
tomu, jsou to sračky. Ale jak je možné, že tyhle
sračky ze mě udělaly člověka? Tak to nejsou
sračky, ale je to literatura.“ A já bych k vyřčenému s Martinem Magorem Jirousem dodal,
že Erwin Kukuczka oproti Bondymu tolik
nezblbnul z lahve, takže se nebojí říct Jahve.
Martin Jindra

Prianie zo Slovenska
Dovoľte, aby som Vam poprial hlavne zdravia a šťastné prekonanie toho, čo nás v tomto roku čaká.
To, že sa nebudeme môcť určitú dobu stretávať na bohoslužbách, nás iste všetkých nemilo zaskočilo, ale nič sa nedá robiť – reálna situácia to nepovoľuje. Až keď človek niečo stratí, tak si uvedomí
toho cenu. Veľakrát sa mi v nedeľu, práve v tomto čase, keď to píšem, nechcelo ísť na bohoslužby
z čistej lenivosti. Priznám sa aj, že zo začiatku na jar, keď sme mohli aspoň mať čiastočnú náhradu
v IT prenosu, tak som sa pohodlne posadil pred PC a naozaj pozorne sledoval prednášané texty. Ale
po určité dobe som pocítil, že mi chýba to naše spoločenstvo.
V katolíckej cirkvi, kde účasť na bohoslužbách sa pokladá za povinnosť, dostali veriaci ospravedlnenie neúčasti. Som rád, že u nás účasť na bohoslužbe nie je niečo ako povinnosť, ale vyplýva z vnútornej potreby. Je to tak, ako je písané v Biblii: Nie je človek pre sobotu, ale sobota pre človeka. Tak
aj pre mňa a mnohých z nás nie je účasť na bohoslužbe povinnosťou, ale vnútornou potrebou. Smutné
je, že táto situácia aj spomaľuje ukončenie prevádzky nášho centra na Jozefskej. Preto si prajem, aby,
až to situácia znovu dovolí, sme sa už stretávali tam a znovu rozbehli aktivitu nášho spoločenstva,
a to nie iba na nedeľných bohoslužbách, ale aj na biblických hodinách a iných aktivitách v tomto
novom centre. Chcem vysloviť svoje osobné poďakovanie bratru biskupovi za jeho tvrdošijnosť,
s akou sa postaral o vybudovanie tohto centra a tým zabezpečil možnosť existencie našej církve na
Slovensku aj v ďalšom období. Je na nás, abysme i my jemu pomohli vše ukončiť a rozbehnúť naše
stretávanie a aktivity po ukončení tejto pandémie.
Na záver by som chcel povedať, že aj ja vidím svetlo na konci tunela. Boh nemá v úmyslu trestať
ľudí pandemiami, ako to niektoré hoaxy na internete prezentujú, a obdaril nás rozumom, aby sme sa
naučili prekážky prekonávať. Tak veda vytvorila vakcínu a aj moja vnučka ako medička na KU, ktorá
pomáhala v prvej línii v boji s pandemiu, ju už dostala. Nemali bysme sa vakcinácie obávať a mali
bysme sa jej zúčastniť. Je to zodpovednosť k vlastnému zdraviu, aj k svojím blízkym a priateľom.
Jiří Balajka
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Zprávy

Z ekumeny
Online bohoslužby
ze Zlína
Srdečně vás zveme na online nedělní bohoslužby.
Pokud by se situace nezlepšila,
sloužili bychom online bohoslužby
od 31. 1. dále na odkazu, který
nalezenete na webových stránkách
www.cčsh.cz v rubrice pozvánky.
Dovoluji si připomenout, že naše
nedělní bohoslužby máme od 8 hod.
kromě 1. neděle v měsíci, kdy tradičně ve Zlíně sloužíme songovou
liturgii v 11 hod. (1. neděli v měsíci
a o Hodech Božích sloužím v 8 hod.
v Kvasicích.) Po dohodě s Farním
sborem ČCE ve Zlíně nyní sloužíme
ve velkém sále evangelického kostela, kam může dle přijatých opatření se nyní dostavit 25 účastníků.
Zdeněk Kovalčík
Výstavka k 100 letému výročí
naší církve
Výstavka s foto a texty ze života
náboženských obcí v Praze 4 je
umístěna na panelech upevněných
na zdi v pražské Táborské ulici
u Husova sboru. Uspřádala ji nejstarší náboženská obec v Praze 4 Nusle
ve spolupráci s obcemi Krč, Michle
a Spořilov za podpory MČ Praha 4.
Čestmír Holeček

NaděJe KlášTeReC Nad OHřÍ, KadaŇ vypisuje vyhledávací řízení na funkci

kaplan
Požadavky:
-Vyrovnanost v duchovní i osobnostní rovině
Doporučení a vyslání křesťanskou církví
Zkušenosti s kaplanskou činností - výhodou
Empatie, vstřícnost, trpělivost, schopnost udržet si hranice, tolerance
Vzdělání v oboru teologie nebo pastorace výhodou, schopnost spolupracovat v týmu, ekumenické vnímání
Bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů
Nabízíme:
Zázemí velké celostátní organizace
Zaměstnání na plný či zkrácený úvazek, dle domluvy
Mzda dohodou dle návaznosti na výši úvazku. Nástup možný IHNED
Místo výkonu práce:
Pobočky NADĚJE v Klášterci nad Ohří a v Kadani
Kontaktní údaje:
Své životopisy zasílejte na adresu NADĚJE, Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, nebo emailem na adresu
monika.slavickova@nadeje.cz, do předmětu zadejte značku výběrového řízení „Kaplan“.
Více o NADĚJI naleznete na našich webových stránkách www.nadeje.cz.
Kontaktní osoba: Monika Slavíčková, personalista ,tel.č.: 775 889 633

PRO děTI a Mládež

Povolání učedníků
Na začátku svého působení si Pán Ježíš k sobě povolal dvanáct učedníků. K získání dnešní tajenky potřebujete znát jejich jména. Jen u těchto jmen jsou v závorkách ta správná písmenka. Nejste-li si jistí, najděte si první kapitolu Skutků!

NaTaNael (K), MaRTIN (O), PeTR (H), Pavel (S), JaN (l), JaKub (e), JOSef (M), KaIfáš
(e), ONdřeJ (d), NIKOdéM (P), ZaCHeuS (d), fIlIP (e), TOMáš (J), baRNabáš (a),
Tadeáš (e), luKáš (d), baRTOlOMěJ (M), MaTOuš (e), JaKub alfeův (b), šIMON
ZélóTa (O), šIMON Z KyRéNy (I), áRON (K), Juda JaKubův (H), SaMuel Judův (P),
JIdáš IšKaRIOTSKý (a), MaReK (l).
(Řešení z č. 2: Jordán.)

Jana Krajčiříková

Zamyšlení nad jedním pořadem
v TV a události v USA
V součastné situaci, kdy je člověk v televizi zaplavený negativními zprávami
o vývoji pandemie, jsem s radostí přijal relaci o A. Srholcovi (slovenský římskokatolický kněz a salesián, spisovatel a charitativní pracovník, zakladatel
a ředitel resocializačního centra Resotyna - pozn. red.) na STV2 a opakovaně
na STV1. Naopak velmi nepříznivě na mě zapůsobily záběry z Kapitolu.
Zajisté všichni čtenáři jméno A. Srholce znají. Naše náboženská obec
s ním měla velmi dobré vztahy a sám Srholec při návštěvě u nás prohlásil,
že náš biskup byl jediný biskup na Slovensku, který s ním přátelsky komunikoval v době, kdy jeho mateřská církev ho postavila podobně jako předtím
komunisti mimo službu. Naši příslušníci též navštívili jeho středisko pro bezdomovce a připravili pro ně pohoštění. Já bych se chtěl jen krátce zmínit
o svém osobním dojmu při setkání s ním. Především jsem si uvědomil, že na
rozdíl od jiných duchovních je pro něj ekumena opravdu živou součástí jeho
přesvědčení a jednání. Nikoli něco, co se prezentuje, „jako že se to má“, a přitom dotyčný zůstává v postoji své neomylnosti a nadřazenosti nad jinými
denominacemi. Další dojem z rozhovoru s ním jsem měl v tom, že to byl člověk, který si nade vše vážil svobody jednotlivce, sám mi tenkrát říkal, že, přes
všechny těžkosti polistopadového vývoje, si musíme vážit svobody, kterou
vývoj přinesl. Z něho však nešla zloba vůči těm, kteří mu osobně v životě
ublížili, a jeho postoj odpovídal křesťanskému: „Buďte nositeli pokoje“. I
když se jeho církev k němu dobře nezachovala, nezanevřel na ni. Na druhou
stranu nebyl žádný „jelimánek“ a uměl jasně definovat, kde je co v nepořádku. Média nevyhledával, ale ona sama si žádala jeho vyjádření, která byla většinou veřejností přijímána s velkým respektem. Myslím si, že postoje
A. Srholce v mnohém byly totožné anebo blízké učení naší církve o svobodě
svědomí a chápání jednoty křesťanstva napříč denominacemi. A. Srholec
však nebyl jediným duchovním, který se staral o bezdomovce. Určitý respekt
v této oblasti si zpočátku získal i farář Kuffa. Ten se však s velkou vervou pustil do tak zvaných „kulturních vojen“ na Slovensku, které přispívají k rozdělení společnosti a vytváření nenávistí. Mají vliv i na politiku, kde působí rozdělení nejen napříč politickým spektrem, ale i v rámci jednotlivých stran. To
vše v době, kdy je třeba se sjednotit na tom, co je podstatné, tj. na vytvoření
důvěry v orgány demokratického státu. Kam až vyvolávání rozporů a nenávisti může vést, ukázaly záběry z Kapitolu. Když jsem sledoval různé komentáře na sociálních sítích, tak jsem zaznamenal sympatie k Trumpovi právě
mezi fundamentalisty a to jak katolickými v Evropě, tak evangelikálními
v USA. Toto pro mě nejsou křesťanské postoje, ale cesta „do pekla“. Proto
pro mě bude postava A. Srholce navždy inspirující.
Jiří Balajka,
místopředseda DR Bratislava

KřESťANé PO CELéM SVěTě SE SPOJí V MODLITBě ZA JEDNOTu
Přestože se národy nadále potýkají s pandemií COVID-19, probíhají konečné přípravy na jednu z největších každoročních modlitebních akcí tradičně
konanou 18. – 25. ledna. Týdne modliteb za jednotu křesťanů se účastní
křesťanské komunity různých tradic ze všech částí světa. V době, kdy se
kvůli obavám o veřejné zdraví omezují fyzická shromáždění, poskytuje akce
církvím příležitost spojit se prostřednictvím typicky křesťanské praxe, která
je mnohem starší než moderní způsoby přenosu informací: modlitby.
Týden modliteb za jednotu křesťanů je od roku 1968 organizován společně Světovou radou církví (SRC) a římskokatolickou Papežskou radou
pro jednotu křesťanů. Na jižní polokouli, kde je leden časem prázdnin,
volí církve často pro tuto oslavu jiná data, například kolem Letnic....
Švýcarská klášterní komunita Grandchamp, která je pověřená přípravou
ročníku 2021, zvolila téma „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné
ovoce.“ (J 15,5-9) Setrvávání v Boží lásce je tím, co umožňuje 50 sestrám různých konfesí a zemí původu v této komunitě sdílet moudrost
vlastního kontemplativního života.
„Není vždycky snadné zůstat v Kristu, setrvat v jeho lásce,“ říká sestra
Anne-Emmanuelle Guyová, převorka Grandchampu. „Právě v každodenním životě komunity si mohu ověřit, jak na tom se svou láskou k ostatním a k Bohu jsem. Protože jak mohu říkat, že miluji Boha, jestliže nemiluji svou sestru a svého bratra, kteří žijí vedle mě?“
Podle Rev. Dr. Odaira Pedrosa Mateuse, prozatímního zástupce generálního tajemníka WCC a předsedy Komise pro víru a řád, nám modlitební
pouť načrtnutá v příručce Týdne modliteb může pomoci zůstat ve spojení jakožto společenství, ačkoliv potřebujeme omezit naše fyzické kontakty, abychom ochránili ty nejzranitelnější: „Modlitba s sebou často
nese určitý druh sebeizolování, když zaměříme svou mysl a srdce na
Kristovu lásku; ale pokud se modlíme za jednotu, vcházíme do užšího
spojení s našimi bratry a sestrami v Kristu.“
Materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů:
www.oikoumene.org/resources/documents/worship-and-backgroundmaterial-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2021
přeložila Kateřina Vítková
ztdroj: www.oikoumene.org
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