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Socha sv. Mikuláše v dnešním tureckém Demre, antickém městě Myra,
odkud dle tradice pocházel

na slávnosť narodenia pána sa pripravujeme obdobím, ktoré sa nazýva advent, čiže príchod. boh biblie nie je bohom gréckych filozofov,
povýšený nad svetom. preto prichádza, aby sa „zaplietol“ do našich
ľudských príbehov. história židovskej a kresťanskej viery je dotykom
so skúsenosťou, že človek môže mať s bohom živý kontakt, môže sa
s ním stretnúť. Takúto skúsenosť nám sprostredkúvajú biblickí svedkovia, ako aj dejiny ľudstva (hebr. 1,1). Jedinečnosť kresťanstva nespočíva v neobyčajnom obsahu učenia a požiadaviek, ale v tom, že boh sa stal
v kristovi človekom, teda jedným z nás. Ježišov príchod na konci vekov
sa označuje slovom „parúzia“. pôjde o príchod v moci a sláve (Mt
24,30), pri ktorom zničí zlo a vykoná súd nad svetom (Mt 25,31). Život
kresťana má byť prípravou na kristov príchod, ktorý nastane neočakávane. preto máme byť pripravení s horiacimi lampami našej
viery ako dievčatá v evanjeliovom podobenstve.
MesianizMus v izraeli
Pod mesianizmom rozumieme myšlienkový prúd, ktorý sa vyskytuje
v Izraeli veľmi skoro. Postupne
rástol a prehlboval sa, takže sa stal
jedným z charakteristických prvkov
izraelskej špirituality. Jeho obsahom
bolo očakávanie bytosti ľudskej
a zároveň nadprirodzenej, ktorej príchodom do nášho sveta začne obdobie spásy.
Mesiáš a mesianizmus v Starom zákone nemá takmer nikdy taký zmysel ako v kresťanstve, predstava
o Spasiteľovi sa len naznačuje, nie
je výslovne predložená. Ak chceme
správne uvažovať o mesianizme,
musíme upriamiť pozornosť na tri
skutočnosti. Na dejinné okolnosti
jeho vzniku, na jeho podstatu, ktorú
treba oddeliť od literárnych foriem,
a napokon nehľadať v ňom súvislý
filozofický systém, ale len tvorenie,
ktoré po stáročia nadchýnalo izraelského človeka, úryvkovito bolo
vyjadrené svätopiscami a konkrétnu podobu nadobudlo, až keď sa
splnilo vo vtelení Ježiša Krista.
Mesianizmus sa už od svojho zrodu

Advent
Pavla Vlková

Na věnci plane první svíce
den blíží se, však noci více.
Oděn jen ve velbloudí srsti
kostnatý prorok u Jordánu
nabádá lid: srovnejte stezky
hleďte připravit cestu Pánu!
Na věnci plane druhá svíce
den blíží se, však noci více.
Hlas volajícího na poušti
bolestně buší: čas po-ká-ní!
A rozléhá se po krajině
to klid beroucí halekání.
Na věnci plane třetí svíce
noc odchází a světla více.
Svou ráznost možná hlavou splatí
však mlčet znamená jít zpátky.
Co pomáhá, když cítí bázeň?
Je něco navíc mezi řádky.
Na věnci planou čtyři svíce
a z nebe letí holubice.
(2019)

spája s istotou o Božom svedectve
Izraela medzi národmi. Vidieť to
z mnohých prísľubov zmlúv Izraela
s Bohom. V predstavách Izraela sa
spája vízia zániku ľudstva s istotou
obnovy Izraela. Tieto myšlienkové
prúdy sa spojili v tom, čo evanjelista Lukáš nazýva „vykúpením Izraela“ (L 1,68; 2,38; 24,21). Ako sa
uskutoční toto vykúpenie? Raz sa
židia domnievali, že ho Jahve uskutoční sám osobne, inokedy si predstavovali, že bude konať prostredníctvom vyvolenej osoby. Izraelskí
teológovia predpokladali možnosť
zásahu prostredníka. V celom Starom zákone všetci, čo prijali nejaké
pomazanie, ako napríklad králi
alebo veľkňazi, mali titul pomazaného Pánovho, po aramejsky „Mesiach“, po grécky „Christos“. Tento
titul bude mať aj tajomný prostredník,
ktorý príde v Božom mene uskutočniť „vykúpenie Izraela“ a súd.
S bolestnými krízami exilu a zničenia Izraela sa mesianizmus stáva
duchovnejším. Proroci, ktorí sa zameriavali na vnútorný život, videli
Mesiáša ako prostredníka, pastiera
a zmierovateľa Boha s človekom.
Izaiáš hovorí o tomto služobníkovi
Jahveho, že vydá vlastný život ako
zmiernu obetu. Čím viac sa dostáva
do popredia idea duchovného náboženstva a osobnej zodpovednosti
človeka, tým vznešenejším sa stáva
obraz Mesiáša. Čím častejšie sú
narážky na príchod Božieho posla,
tým zrejmejšie sa vyníma jeho charakteristická podoba a zároveň sa
pripravuje cesta evanjeliovému zjaveniu. Celá izraelská pospolitosť
žila z mesianskej myšlienky v posledných stáročiach. Stačí otvoriť
evanjelium a hneď sa o tom presvedčíme. „Jsi ty Mesiáš?“ pýtajú sa
Jána Krstiteľa. „Si ty ten, ktorý má
prísť, alebo máme čakať druhého?“
hovorí sám Krstiteľ Ježišovi. Samaritánka hovorí, že vie o príchode
budúceho Mesiáša. (D. Rops).
Teologický zMysel

Jednou za rok biskupem
V čase dávno minulém se díky pohostinství sestry farářky Věry Bělohradské jednou měsíčně na víkend sjížděli
mladí lidé z různých míst Čech a Moravy do Litomyšle.
Početně nejvýznamnější bývala naše delegace z Prahy.
Jelikož jednoho roku vyšlo setkání na předvečer svátku
sv. Mikuláše, sestra farářka pojala nápad, zda bychom
nemohli navštívit několik místních husitských rodin. Byli
jsme jednoznačně pro. Snad proto, že jsem měl vousy,
připadla na mě úloha představovat sv. Mikuláše. Babička
mi ušila bílou albu, krásnou kasuli a mitru a já jsem si
vyrobil biskupskou berlu. Ostatní se též příslušně vystrojili a v určený čas jsme se přemístili do námi milované
Litomyšle. Večer před svátkem sv. Mikuláše nám sestra
farářka dala potřebné instrukce pro nalezení těch správných rodin. S nadšením jsme vyrazili do tmy.
Malý problém nastal již při přesunu do první lokality. Šli
jsme ztemnělým městem kousek od sebe, čerti vpředu.
Náhle anděl (představovaný dívkou) pronikavě zaječel.
Vyzbrojen berlou, přispěchal jsem na pomoc. Anděla totiž
někdo vzal za ruku. Anděl si myslel, že jsem to já. Byl
však klidný jen do té doby, než zjistil, že ji nevede
Mikuláš, ale jeden z místních, v restauraci posilněných,
domorodců. Domorodec hned anděla pustil a moc se
omlouval. Zkrátka viděl božskou bytost a chtěl se jí alespoň dotknout. Od té chvíle se mě anděl chytl a nepustil
dříve než u prvního domu. Pak šlo vše náramně. Mikuláš
se tvářil důstojně, anděl andělsky a čerti čertovsky. Děti
recitovaly básničky, říkaly modlitbičky a zpívaly koledy.
A jelikož do rodiny zavítali tak vzácní hosté, bylo potřeba si s Mikulášem připít. Koncovou lokalitou bylo sídliště. Scénář se bezproblémově opakoval. Nakonec přišly

poslední dveře, poslední rodina, přípitek. Berla začala
pomalu představovat nejen symbol biskupské pastýřské
služby, ale i prvek „stabilizační”. Nabrali jsme zpáteční
kurz. Možná z přebytku energie či jen shodou okolností
se čerti dostali venku do potyčky s několika dětmi. Pro
upřesnění, naši čerti místo řetězů používali provazy. A tak
se stalo, že na jednom konci provazu viseli nejen dva
čerti, ale i Mikuláš s andělem, a na tom druhém horda
dětí. Situace se nevyvíjela příznivě, ale nakonec se nám
podařilo provaz vyprostit a než se děti vzpamatovaly,
zmizeli jsme ve tmě. Ovšem v kostýmech se tak snadno
neprchá. Děti se nás jaly pronásledovat. V tuto kritickou
chvíli zasáhla do děje osoba z našeho doprovodu - Rudy
Šrédr. Tak si v tento večer říkal náš kamarád, který jako
netypická postava pro tento den, oděná ve vlněném svetru, s kloboukem a holí v ruce, vystoupil z přítmí. Postavil
se mezi nás a děti, zvedl hůl a zakřičel něco jako: „Holomci, koukejte zmizet.“ To nám získalo potřebný čas
k úniku. Šťastně jsme dorazili zpět na faru na Toulovcově
náměstí v domě Magdaleny Dobromily Rettigové. Živě
jsme sdělovali své zážitky těm, kteří s námi nebyli,
a nakonec přišel čas uložit se k spánku. V prostorné místnosti, která nám sloužila za nocležnu, byla kromě matrací na zemi i jedna postel. Někdy vyvstaly spory o to, kdo
z nás na ní bude spát. Ne však tento večer, neboť jsem
prohlásil jako představitel biskupa Mikuláše, že se nesluší, aby biskup spal na zemi. A bylo rozhodnuto.
Zřejmě jsem se v roli sv. Mikuláše osvědčil, a tak jsem jej
ještě několikrát představoval v Mikulášském chrámu na
Staroměstském náměstí. Ale to už bylo s jiným andělem,
bez čertů i Rudyho Šrédra.
petr vopálka

Modlete se za nás
„A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli osvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť
ne všichni věří. Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme
na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí
vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.“ ( 2 Te 3,1-5)

vianočných príbehov

Stretnutie s neznámym človekom
nás fascinuje obyčajne až neskôr
a neraz až vtedy, keď nás už opustil. Vtedy sa pýtame, kde sa naroDokončení na str. 2

Zaznívají tu velmi střízlivé tóny
z apoštolovy sborové praxe. Cítíme,
jak je jeho srdce plné starostí o existenci křesťanských obcí, s nimiž se
mu daří udržovat jen ten nejpotřeb-

nější kontakt. Právě proto, že jde
o otázky, které se týkají obcí, měli
bychom tento text vnitřně přijmout.
Dnes je třeba velmi důkladně přemýšlet o tom, co je to náboženská

obec a jak se dá realizovat. Adventní
doba je v podstatě čas rozjímání a sebezkoumání – dejme se tímto textem oslovit. Právě v době, v níž naše
obce procházejí změnami, jejichž
příčinou je měnící se struktura společnosti, je toto téma velmi aktuální.
Pavel vždy zdůrazňoval zvěstovatelskou službu. Ani my nemáme důvod
myslet a jednat jinak. Přitom samozřejmě nejde o osobu kazatele nebo
faráře, nýbrž o věc, o zvěstování
Božího slova. Proto má i dnes
Dokončení na str. 3
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Boh,...
dil a čím boli jeho rodičia. Zrejme
tak si počínali aj Ježišovi učeníci.
Môžeme preto predpokladať, že sa
o Ježišov pôvod začali zaujímať až
neskôr. Nepriamo o tom podávajú
svedectvo aj evanjeliá. Evanjelium
podľa Marka, ktoré vzniklo ako
Pokračování ze str. 1

prvé, o Ježišovom narodení nehovorí nič. Keď Marek písal svoje evanjelium, pozornosť Ježišových stúpencov sa sústreďovala na Ježišovu
osobu, na jeho výzvy. Až neskoršie
generácie sa začali zaujímať o Ježišov pôvod, do ktorého premietali
svoju skúsenosť s ním. O Ježišovom
narodení najobšírnejšie rozpráva
evanjelista Lukáš. Jeho evanjelium
vzniklo ako tretie z evanjelií okolo

Jenom v Izraeli
U nás je populární říkat: „Jenom v Izraeli“. Týká se to neobvyklých, někdy
zvláštních a občas absurdních situací, v nichž se někdo ocitne – zejména
pokud jde o kulturu, podnebí nebo rys charakteristický pro naši zemi.
Lidem odjinud jsem nikdy nedokázala vysvětlit vztah mezi Židy a Araby
v Izraeli. Při pohledu ze zahraničí může působit velmi nenávistným
dojmem, jenže to zdaleka není pravda. Docela hodně se jich skutečně
integrovalo na pracovištích i v rámci společnosti. Naším současným
„carem koronaviru“ je jeden izraelský arabský profesor a v Nejvyšším
soudu zasedá jeden izraelsko-arabský soudce. Legrační je, že chcete-li
pracovat jako lékárník, musíte být zcela určitě Arab; tak dalece v této
profesi dominují právě Arabové. A máme hodně arabských sestřiček i lékařů, a to obojího pohlaví.
Na druhé straně násilí a napětí opravdu existuje: týká se to zejména
palestinských Arabů ze sporných území. Vzpomínám si na dobu, kdy jsme
se poprvé dostali do Izraele a bydleli v zeměpisně choulostivé oblasti.
Staveniště, kde arabští dělníci stavěli domy, hlídala ozbrojená židovská
stráž. Ale školku, kam chodil náš malý syn, otvíral každé ráno univerzálním klíčem arabský údržbář, který se těšil opravdové náklonnosti.
Před několika lety došlo po celém světě k případům útoku muslimů na
„nevěřící“, často na příslušníky vlastní rodiny, kdy útočník polil oběti
obličej benzínem nebo nějakou chemikálií. Postihla mne tehdy oční
infekce a objednala jsem se k místnímu očnímu lékaři. Nemohla jsem si
nevšimnout jeho muslimského křestního jména ani ironie té situace, kdy
jsem se posadila na židli, aby mi mohl Dr. Mohammed nakapat oční kapky
do očí.
Dnes nám měli dovézt nový kuchyňský stůl a sadu židlí. Brzy ráno hlásili ve
zprávách, že v centru města došlo k pokusu někoho ubodat. Později téhož
dne měl být vyhlášen rozsudek nad Palestincem, který minulý měsíc ubodal
dva občany. V poledne někdo zaklepal. Přede dveřmi stáli dva muži, každý
z nich přibližně dvakrát vyšší než já, s několika velkými bednami. Trochu
jsem se třásla, když jsem je pouštěla dovnitř. Pustili se do práce a během
rozhovoru, který vedli v arabštině, se na mě jeden obrátil s dotazem: „Máte
nůž?“ „Jaký?“ odpověděla jsem a snažila jsem se chovat přirozeně.
„Jakýkoli. Ta bedna mi nejde otevřít.“ Otevřela jsem šuplík a nechala ho,
aby si vybral.
Betty Intraterová
Zdroj: Revive Israel Tikkun Global
Více článků a další informace o této organizaci na www.RITG.org

Z kazatelského plánu

2. neděle adventní
Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.
(Žalm 111,2)
první čtení: Báruk 5,1-9
Tužby adventní:
2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci
věků, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. písem:
Bože všemohoucí, dej, ať se v srdci radujeme z narození tvého Syna.
Prosíme tě, učiň si z nás ochotné nástroje jeho milosti! Svým svatým
Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Filipským 1,3-11
evangelium: Lukáš 3,1-6
verš k obětování: Žalm 128,1
verše k požehnání: Matouš 3,3.11
Modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, děkujeme ti, žes nás občerstvil duchovním pokrmem
a nápojem. Dej, ať v církvi i ve světě žijeme v pravdě, spravedlnosti a lásce
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
vhodné písně: 203, 206, 314, 33

roku 80 Ježišovi učeníci na základe
svojich zážitkov rozprávali aj o jeho
narodení. V Ježišovi zakúsili božskosť. Preto v ich podaní narodenia
nemohli chýbať ani anjeli, ktorí sprítomňovali a reprezentovali nebeskú
a božskú skutočnosť. Ježišovi prívrženci spájali s Ježišom nielen svoje
túžby, ale premietali do jeho príchodu aj tisícročné očakávanie izraelského ľudu, ktoré sa mali
v Ježišovom príchode na svet splniť.
To je dôvod, prečo použili mýtické
a legendárne motívy, aby prehĺbili
účinnosť a dosah svojho rozprávania. V textoch evanjelií preto nie
je „holá“ história, ale prelínajú sa
tam historické prvky s mytickopoetickými. Tvoria jednotu zvestovanej pravdy, ktorá prekračuje
existujúcu skutočnosť a preto môže vždy znova oslovovať poslucháčov.
Vo vianočných príbehoch je potrebné vyslobodiť postavy, o ktorých rozprávajú, z ich dogmatického zmeravenia tak, aby aj dnes
ožili, vystúpili zo stáročných rámcov, ktoré ich znefunkčnili, a začali s nami diskutovať aj nás provokovať k rozvíjaniu témy vianočných príbehov v prítomnosti. Ide
o postavy anjelov, mágov, pastierov, Herodesa, alebo malého Ježiša, ohrozeného už pri narodení.

Podľa Lukášovho evanjelia (L 2,1)
sa Ježiš narodil za rímskeho cisára
Augusta (24 pr. Kr. - 14 po Kr.),
Matúš a Lukáš píšu, že sa to stalo za
židovského kráľa Herodesa (37 - 4
pr. Kr.). Príbeh o betlehemskej hviezde (Mt 2,2) a súpis za Kyreniosa (L
2,2) siahajú do roku 7 pr. Kr., a ten je
pravdepodobne rokom Ježišovho narodenia. V súvislosti s Ježišovým narodením evanjeliá píšu o svetle
veľkej hviezdy, ktorú viacerí bádatelia stotožňujú s Halleyho kométou.
Ide o zriedkavý zjav nazývaný Coniunctio magna (veľká konjunkcia),
ktorý nastáva každých 794 rokov.
Dochádza pri ňom k zblíženiu planéty Jupiter s planétou Saturn, ktorú na

východe pokladali za hviezdu Palestíny. Stretnutie Jupitera so Saturnom v znamení Rýb sa pokladalo za
znamenie, že v Palestíne sa v tom
roku zjaví vládca konca času. (K.
Nandrásky).
Mnohým scénam v Matúšovom
a Lukášovom rozprávaní o Ježišovom narodení chýbajú dôkazové
historické prvky, lebo neboli do
evanjelií vložené ako historické
správy. Každý príbeh má svoj vlastný teologický a kristologický význam a zosilňuje evanjeliovú správu
o narodenom Ježišovi, ktorý je
„Spasiteľ, Kristus a Pán“.
Štefan Šrobár
Pokračování v příštím čísle
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Slovenského filozofického zväzu, žije v Bratislave.

Nad Písmem

Čiňte pokání a dejte se pokřtít
Přečetl jsem si velice zajímavou
knížku - cestovní deník nedávno
zesnulého katolického kněze Františka Lízny. Putoval pěšky přes tři
tisíce kilometrů ze Svaté Hory
u Příbrami do slavného španělského
poutního místa Santiago de Compostela, kde je hrob apoštola Jakuba.
V deníku si kromě jiného pečlivě
zaznamenával, kolikrát cestou zaslechl kokrhání kohouta. Když se ho
ptali, proč považoval kohoutí kokrhání za tak důležité, odpověděl evangelijním příběhem o apoštolu Petrovi. Třikrát zapřel Krista, ale jak
zakokrhal kohout, hořce se rozplakal
a zalitoval toho. Páter Lízna chápal
kohoutí zakokrhání jako upozornění,
aby litoval hříchů, činil pokání
a modlil se: „Kyrie eleison - Pane,
smiluj se.“
Naléhavá výzva „Čiňte pokání a dejte se pokřtít“ charakterizuje, o co
svým kázáním usiloval Jan Křtitel,
jehož křesťanská tradice nazývá
Předchůdcem Páně. Jan předchází
Ježíše, tak jako poslové předcházeli
krále, aby předem jeho příchod ohlásili. Středověkým heroldům, kteří na
náměstí troubili a bubnovali, se ale
vůbec nepodobá. Za oděv mu slouží
velbloudí kůže, za potravu kobylky
a med divokých včel. Nepotřebuje
trubku ani buben - postačí mu prorocký hlas. Nekáže ve městech, nýbrž na poušti v okolí Jordánu. A lidé
přicházejí, aby si jeho kázání o příchodu mesiášského krále poslechli.
Janova radikalita, jak ji vyjevuje

jeho výstřední zevnějšek, odříkavý
život i prorocká slova, plně odpovídá povaze nároku, který jeho kázání
na posluchače klade. Plní se zaslíbení Písma, přichází Spasitel, Boží Pomazaný – Mesiáš. To je ten pravý
a jediný Král, na něhož se máme připravit. Nebude to král ve zlatě a purpuru, jeho majetkem bude chudoba,
jeho trůnem kříž a jeho purpurem
krev, kterou prolije za záchranu lidí.
Jemu je třeba urovnat cestu vedoucí
do lidského srdce, otevřít se přicházející spáse, kterou v něm všichni
spatří. Máme smutnou zkušenost, že
pravému dobru cestu do srdcí spíš
zahrazujeme, zatímco zlému div nesteleme pod nohy červený koberec.
Ale přicházející Král Ježíš svou mocí zasype každou propast, co překáží jeho cestě, jež směřuje k nám přes
golgotský kříž a prázdný hrob
v Getsemane.
Pokání neobnáší jen lítost nad špatným jednáním. Řecké slovo „metanoia“ znamená doslova změnu smýšlení, čili obrat v celé životní orientaci. Před příjezdem pozemského krále
lidé uklidili a vyzdobili ulice měst.
Před příchodem nebeského Krále
napomíná Jan Křtitel, že je nutné
uklidit v příbytku své duše, zanesené blátem starých hříchů. Jenže i při
vší dobré vůli jsme na tu vnitřní
očistu příliš slabí. Ale přicházející
Král, Syn Boží, odložil na chvíli
majestát, který měl v náruči
Otcově, ponížil se do naší bídy
a smyl z nás naši hanbu svou vlast-

L 3,1-6
ní krví, která je nápojem věčného
života.
Blíží se Vánoce a rodiče toho využívají k výchovnému působení na děti.
Budou-li hodné, zaslouží si krásné
dárky. Budou-li zlobit, nedostanou
nic. Je to jednoduchá matematika,
ale kdyby platila i u Pána Boha, bylo
by nám ouvej! Jsme zlobivá dítka
Boží a sami bychom si vánoční dar
spásy v Ježíši Kristu nezasloužili.
Ale náš Pán Ježíš Kristus se nám
dává nezaslouženě, z lásky, kterou
miluje nás, své ztracené bratry
a sestry. Vyšel nás hledat do pouští
tohoto světa, tak jako dobrý pastýř
jde hledat své ovce. Právě víra, co
všechno pro nás Ježíš z lásky vykonal, nám dává sílu ke skutečnému
životnímu obratu. V křestních obřadech se to symbolicky vyjadřovalo
tak, že křtěnec se obrátil čelem
k východu, odkud vzešel Ježíš –
slunce spravedlnosti. Vánoce spadají v jedno se svátkem slunovratu.
Pohyb hvězd i rytmus celého
kosmu ukazují, jaký pohyb a směr
má mít náš život. Proto až zaslechneme kokrhat kohouta, vzpomeňme si, jakou cestou kráčíme, jaké
překážky si na cestu stavíme a jak
je všechny náš Pán svou obětí
odstraňuje, až nakonec odstraní i tu
poslední - smrt. Vztáhneme-li to ke
Kristu, pak platí, co kdysi napsal
básník František Halas: Kohout
plaší smrt. Ve křtu jsme s Kristem
zemřeli, abychom s ním mohli žít
navěky.
lukáš Jan bujna

Dobrý Bože, děkujeme ti za lásku, se kterou nás zachraňuješ a vracíš na Cestu,
kterou je tvůj Syn Ježíš. V něm nalézáme pravdu i život.
Pomoz nám obracet se k pravdě a životu, abychom i my byli pravdiví
a žili nový život ve světle a naději evangelia. Amen.
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Modlete se...
Dokončení ze str. 1
zvěstovatel autoritu, která neplyne
z jeho osoby, nýbrž od Boha, který
mu určil úkol šířit jeho poselství.
Přitom je ovšem třeba vysvětlit
možný omyl: kazatel není služebním
představeným náboženské obce, je
jejím partnerem. toto partnerství se
uskutečňuje především ve vzájemných přímluvných modlitbách.
Apoštol Pavel byl velký modlitebník, to se dá snadno vystopovat
v jeho dopisech a zprávách, jak je
známe z knihy Skutků apoštolských.
Jen tak mohl zvládat úkoly všedního
dne, problémy, svou neustávající
námahu, jen proto mohl plnit své
misijní poslání. Vždycky v přímluvných modlitbách myslel na obce,
které založil, a na jejich členy. Ani
my bychom se ve svých přímluv-

ných modlitbách neměli omezovat
jen na úzký okruh osob, jen na rodinu nebo nejbližší přátele. Proto jsou
i v našich liturgických přímluvných
modlitbách zařazeny modlitby za
celou církev s jejími členy, pokud
jsou nám známí, i za ty vzdálené
a nám neznámé.
Přímluvná modlitba není pouhou
„jednosměrnou“ ulicí, je třeba, aby
měla ozvěnu. Děje se střídavě. Pavel
zde prosí o přímluvu, která by mu
měla pomoci unést břímě služby.
Svěřuje se se svými starostmi
a prosí, aby je Soluňané předkládali
ve svých modlitbách Bohu.
Mnohé náboženské obce prožívají
zlomové situace. Jsou v nich patrně
pozůstatky starých forem, které
jsou charakteristické pro lidovou
církev minulosti. Není důvod, abychom je nechali chřadnout. Při veškeré kritičnosti, která je mezi
některými našimi bratřími a sestra-

mi patrná při pohledu na tuto minulost, nesmíme zapomínat, že se
Bohu zalíbilo i v této vnější podobě
naší církve budovat své království
a „aby jeho prostřednictvím do
jedné, svaté a obecné církve Boží
byli přivedeni mnozí, kteří by jinak
zůstali ztraceni v nevíře a beznaději.” (Základy víry CČSH)
Náboženskou obec nevytvářejí jednotliví křesťané ze zvyku nebo
z povinnosti vůči tomu, co tu bylo,
vůči nějaké tradici, nýbrž z jasného, vědomého rozhodnutí...
Při zvěstování spásného poselství
nejsou pro osobu zvěstovatele důležité jen odborné znalosti či schopnost aktualizace Božího slova. Nedaruje-li k tomu Pán Bůh svého
Ducha, zůstane všechno jenom řečí
do větru. Potřebujeme pomoc
Ducha svatého, který promění naše
lidská slova ve slovo Boží a učiní
z našich slov zavazující oslovení.

Z diskuse o liturgickém oděvu
V Českém zápase 2021/42 se bratr Martin Gruber vyjádřil k problematice liturgického oděvu. K věci reagoval
bratr patriarcha a já bych rád doplnil svůj pohled na věc.
Vyjádřeným záměrem článku bylo posílit jednotu v církvi osvětlením sporného tématu. Článek obhajuje užívání
alby. Je však zřejmé, že odpůrců je v naší církvi nemálo i proto jistě článek vůbec vznikl. Řeč však autorovy názorové odpůrce nepřímo, leč o to palčivěji, napadá.
Poznámka o tom, že autor příspěvku na sociálních sítích
kritizující nošení alby byl asi armádní důstojník, vytváří
posměšný postoj. Nutným následkem je další polarizace – pohrdavý postoj zastánců alby vůči onomu člověku
a nepřátelství jeho přívrženců vůči zastáncům alby.
Ještě zásadnějším se mi jeví, že se problematika předkládá jen v mezích teologických a historických. Jak potvrzuje i reakce sestry Hany Bubleové v Českém zápase
2021/44, jedním z významných důvodů pro kritiku nošení alby je její konotace s Římskokatolickou církví.
Jakkoliv může být spojování alby s katolíky chybné,
takto to mnozí vnímají. A v nošení alby vidí příklon ke
katolíkům... Evokuje to salámovou metodu: „Albou
a kolárkem to začne, pak začneme používat zvonečky,

obrázky svatých a za chvíli nevíme, proč bychom si měli
říkat husité, a jsme pod nadvládou papeže”.
Jde mi o to, že mnozí z našich bratří v tomto mají citlivý
bod, a pokud nám jde o jednotu, musíme se všichni
respektovat. Když představitelé Církve československé
husitské, jejich domova a společné základny pro hrdé
nesení svých postojů vystupují způsobem, který byť třeba
nesprávně navozuje dojem spojení s katolíky, vnímají to
jako zradu a ohrožení zevnitř. A já je plně chápu. Proto
pokud nám jde skutečně o to, abychom se přes otázku
liturgického oděvu mohli přenést a rozkol v církvi neprohloubit, ale odvrátit, musí jednak odpůrci alby projevit
velkorysost a toleranci, ale zároveň musí příznivci alby
dát jasný signál, že respektují potřebu potvrzovat nezávislost naší církve jak fakticky, tak symbolicky. Dělat
z odpůrců alby lidi, kteří nenávistně brojí proti něčemu
zcela nevinnému, ačkoliv na pozadí odporu je ve skutečnosti mnohem zásadnější motivace, nám neprospěje.
Autor krásně sám cituje: „V podstatných věcech jednotu”
a „ve všech věcech lásku”. V tomto s ním nemohu
horoucněji souhlasit.
Jan evangelista oldřich krůza

◆◆◆

Je zřejmé, že v pozadí celé diskuse o barvách liturgického oděvu v Církvi československé husitské stojí otázka
duchovní identity a integrity církve. Je tomu ale opravdu
tak? Nedávno předčasně zesnulý bratr a kamarád, kněz
Martin Gruber v článku AlbA nebo tAlár na stránkách ČZ
vedle zdařilého popisu historie a tradice bohoslužebných
rouch v obecné církvi vyslovil tezi, že talár není vojenská
uniforma. Toto tvrzení stojí za hlubší reflexi. Bohoslužebný řád CČSH, který barvu liturgického oděvu předepisuje, je velice stručný dokument s podivuhodnou terminologií. Nazývá talár „obřadním oděvem” a skutečně kněžím
předepisuje výhradně černý s bílou štolou. O bílé barvě
štoly se zmiňuje jako o základní, takže se domnívám, že
výklad připouští i jiné barvy, zřejmě liturgické. Dále se
zmiňuje o taláru pro kazatele z povolání, zde ovšem již
bez barevného určení a s připomínkou znaku církve na
bohoslužebném oděvu „dle usnesení Ústřední rady”.
Laický kazatel pak má sloužit ve tmavém obleku. Dovolte
mi připustit, aniž bych se vyžíval ve slovíčkaření či chtěl
zpochybňovat řády, že v předpisu o liturgickém oděvu
v bohoslužebném řádu jsou jisté nedůslednosti.
Celá diskuse o talárech byla vyvolána především použitím církevních řádů jako beranidla proti kandidátovi na
patriarchu. V tomto případě je církev ovšem v daleko
zhoubnější válce, než jakou zmínil ve svém článku bratr
Martin Gruber (vojsko Kristovo, Boží bojovníci).
Narozdíl od důstojnosti Slova Božího, které je v křesťanské symbolice duchovní zbraní ve smyslu jazyka jako
dvousečného meče (Židům 4,12), je použití bohoslužebného řádu jako bitevní zbraně proti kandidátovi na patriarchu jednáním poněkud infantilním a také podlým.
V dnešní době kralování populistických prospěchářů
a notorických lhářů však nepřekvapivé a účinné. Bolestné
na tom je, že tahle pokleslá forma „volebního boje” není

svatou válkou za čistotu církve, ale pouze zástěrkou
k prosazování lidské vůle do církve.
Duchovní identita Církve československé husitské je
i podle smyslu církevních řádů založena především na
Ježíši Kristu, který (ve smyslu zmiňovaného Martinova
článku) také zřejmě nenosil černý oděv. Ano, černý talár
s bílou štolou tradičně patří mezi hlavní znaky kněžství
v CČSH, zejména v souvislosti se slavením Liturgie Dr.
Karla Farského. Tak by to také mělo zůstat. Ale musíme
si uvědomit, když už se k němu odvoláváme, že i Karel
Farský jako modernista připouštěl evoluci, vývoj, a to
i v církevních věcech. Mimochodem existují fotografie
zakladatele naší církve v „obřadním oděvu” bílé barvy,
samozřejmě v kontextu doby...
Přemýšlivému člověku, ať už věřícímu či ateistovi, musí
být při pohledu na liturgické dění v naší církvi jasné, že
skutečná integrita ani identita této církve se nezakládá na
barvě liturgického roucha. To by bylo dětinské a CČSH
by už dávno neexistovala, ostatně komunistům za režimu
vadila barva oděvu daleko méně než liturgie jako taková
či kněží sami o sobě. Vadila jim existence církve vůbec.
Stejně tak mám neodbytný pocit, že někomu v církvi vadí
bílá barva. Přitom je třeba v létě daleko vhodnější k ochraně zdraví kněze, nehledě na vhodnost bílé barvy při výsluze svátostí, jako je svatba či křest. Vadí-li někomu v církvi, že bílá barva je barvou čistoty, že je optimistická
a v symbolice ryze křesťanská, narozdíl od černé univerzitní, je to hloupé a nevzdělané. Spíše bychom se měli
možná zamyslet nad principem svobody svědomí nebo
nad od počátku církve oblíbeným stylem „via facti.”
A možná že nedůslednosti v dikci bohoslužebného řádu
CČSH by mohly být lepším důvodem k jeho revizi, než
jeho porušování či zneužívání k otloukání o hlavu kandidátům na funkci.
Tomáš procházka

„Neboť ne všichni věří.“ O tom určitě něco víme a dokážeme o tom promluvit i uprostřed neustálého zápasu o naše vlažné členy a neustále
také zápasíme s věčnými rejpaly
a malichernými kritiky. Pavel prosí
o podporu, aby počet těchto negativně zaměřených lidí klesal a aby
nerušili a nebránili zrání obce.
I nám je uloženo mít na zřeteli
nejen zdravé jádro, ty angažované,
nýbrž i ty, kteří vegetují na okraji
obce jako více méně matrikoví členové. Tak vypadá apoštolova zkušenost, která ho neustále vzpřimuje

ve chvílích nesnází a nouze, naděje,
která nikdy nezklamala. I my se
můžeme na tuto naději vděčně
odvolat. Můžeme tedy důvěřovat
Bohu, že bude i nadále zahanbovat
naši malou víru, jíž chybí naděje.
Jak často jsme to už zažili: když se
zabouchnou dveře a všechno vypadá téměř beznadějně, otevřou se
najednou jiné dveře a cesta se uvolní.
„Spoléháme na vás v Pánu, že konáte
a budete konat, co přikazujeme. A Pán
nechť řídí vaše srdce k Boží lásce
a Kristově trpělivosti.“
Z adventní pobožnosti Josefa Špaka

Z dopisů našich čtenářů
Od dětství, jsa vychován v duchu
Bible, jsem vnímal přetvářku sester
a bratří – pro nás strýčků a tetiček –
tehdy ve společenství Jednoty českobratrské. Jaký to byl rozdíl slyšet
doma hovory a názory maminky
a tatínka oproti sladkým slovům
„svatých čílek“, jak jsme si my děti
pojmenovaly jisté „moudré“ tetičky
a strýčky. Zmiňuji dobu před sedmdesáti lety – letos se dožívám věku
osmdesáti čtyř let. Navštěvuji osmým rokem Husův sbor v Dejvicích
a mám ho rád, nicméně zjišťuji, že
pokrytectví funguje stále. Abych nemluvil obecně, dotknu se ve své
úvaze výrazně konkrétní záležitosti,
totiž mladé husitské farářky Martiny
Viktorie Kopecké, v poslední době
účastnice společenské události StarDance. Jsem pobouřen, jaké ohlasy
se doslýchám z úst některých bratrů,
ale hlavně sester – nejenom v našem
Husově sboru.
Moji milí, ve kterém století žijeme
a co si to namlouváme? Nejsme
schopni pochopit a akceptovat živelnost naší mladé sestry Martiny Viktorie, která jako vysvěcená farářka
a zastupitelka mládeže ve Světové
radě církví, zvolená v korejském Soulu, zodpovědně pracuje v duchovní
oblasti? Proč ji kritizujete, nevšimli
jste si, že všude, kde veřejně vystupuje, šíří evangelium a lásku Boží
k nám lidem? Tak, jak ji Bůh stvořil
– jako nádhernou ženskou bytost – je
zkrátka pro světská média přitažlivá
a podle mě je jen dobře, že zaznívají její výpovědi o víře v Boha
a Spasitele, Ježíše Krista. Martina
Viktorie mluví k milionům lidí skrze
státní a soukromou televizi, rozhlas,
internet, při mezinárodních přednáškách a podobně...
Zde je jeden z kladných dopisů,
které jsem z našich křesťanských
řad četl: „Je to krása. Nádherná žena, půvabná, a když člověk ví, jak je
milá a moudrá, tak nějak ani nepřemýšlí nad tím, zda je oblečena v tom
či onom, jestli hodně nebo málo.
Nejde jinak, než jí plně fandit.“ Ale
ozývají se i negativní ohlasy, a to i od
lidí, kteří se v církvi prezentují velmi
pokrokově. Podle nich existují profese, které by si měly zachovat vážnou
tvář a postavení. Farář by měl být
nositelem morálky, vzdělanosti,
důstojnosti. A ne se producírovat
polonahý v televizi na tanečním parketu – což je nemorální a nedůstojné.
To mě zvedá ze židle! Smítko v oku
bližního vidíte, ale co břevno ve
vlastním oku? Jako kdyby žena farářka měla být pouhou šedou myškou,

měla by být „pouze“ médiem
Božím… Vždyť ji odženšťujete se
zdviženým prstem! Víte vůbec, co to
médium Boží je? Muž a žena jsou
Bohem stvořeni jako stejně hodnotné
bytosti, každý s jiným posláním.
Jsem přesvědčen, je-li žena ženou,
tak jí také má být, je tak stvořena.
Vždyť všichni máme nohy, tělo
ruce… Tak nad čím se podivujete?
Že taková je i farářka? A že si je své
krásy vědoma? Ukazuje nám, jak
jsou muž a žena v životě k sobě vázáni, jak mužská síla je ženě nápomocná tam, kde jí byla Stvořitelem dána
tělesná krása a křehkost, kterých by
si měl muž vážit a v lásce je pěstovat.
Také tělesné soužití muže a ženy je
darem Božím od samého stvoření
člověka. Již ve Starém zákoně stojí:
„Odejde muž v dospělosti od svých
rodičů, pojme sobě ženu za manželku a budou spolu jedno tělo.“
Tak, jak jsem Martinu poznal, vím,
že si je vědoma v plné pokoře všeho,
čím ji Pán Bůh obdařil, a to jak inteligence, schopnosti učit se cizím jazykům (dorozumí se šesti jazyky
a studuje dále řečtinu a hebrejštinu),
tak i tělesné krásy! Své dary užívá,
ať jsou to třeba bohoslužby ve francouzštině nebo v angličtině, či pohybové nadání v britsko-českém pořadu StarDance.
Zahoďte své předsudky. Co vám
vadí na její popularitě, kterou si
vytváří na různých sociálních sítích?
Proč vám vadí, že společensky roste
i v církvi, že její vztahy se „rozrostly“ až do Vatikánu k papeži? Co vám
překáží na jejím ekumenickém cítění? Snad jí nezávidíte, že poznává
svět křížem krážem a vy sami jste
byli nejvýš ve slovenských Tatrách
nebo rakouských Alpách…? Proč
nemůžete zkousnout, že si mladičkou
Martinu z ateistické rodiny vyvolil ke
své službě sám Bůh? A že si při křtu
(bylo jí něco přes 20 let) zvolila sama
druhé jméno Viktorie (=vítězství),
protože ne ona, ale Ježíš zvítězil
v jejím srdci? Dovedli jste někdy vy
veřejně před světem pouto k Bohu
hlasitě vyznat? Ona ano! – a to před
kamerami, takže její vyznání zaznamenaly miliony lidí. Mnozí to neumí
vyjádřit ani před svými dětmi s pocitem, že by se jim vysmály.
Církev československá husitská byla
vždy církví pokrokovou a otevřenou.
A tak říkám: Drž se, Martino, mám
z tebe radost a fandím ti. Víš dobře,
že tě od počátku vnímám jako
duchovní vnučku v Kristu a modllím se za tebe... Tvůj duchovní
„děda“ v Kristu
pavel hušek
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Zprávy

Z ekumeny
Adventní koncert v Lounech
Pojď si zazpívat o Vánocích!
Náboženská obec Louny ve spolupráci s Kulturní komisí města
vás zve na adventní koncert.
Vystoupí Chrámový sbor CČSH
NO Louny, zazní české i světové vánoční písně a koledy.
neděle 12. prosince od 16 hodin ve vytápěném kostele.
helena smolová

Adventní zpívání s Diviznou
Utíká to, utíká a za chvíli tu
máme Vánoce! A tak vás srdečně zveme na krásnou vánoční
atmosféru!
Třetí adventní neděli 12. prosince od 16 hodin přijďte na
„adventní zpívání u kapličky“ ve svépravicích v pražských horních počernicích.
Akci pořádá diakonické středisko Divizna a zpívat bude Majda
Moudrá a její hosté. Těšit se
můžete i na vánoční dekorace,
dobroty a svařáček zdarma.
A samozřejmě na setkání s dětmi a dobrovolníky z Divizny!
KK

Tři vydařené oslavy
aneb od sv. martina až po Silvestr v jediném dnu
Neděle předcházející poslední
neděli bohoslužebného roku, svátku Ježíše Krista Krále, byla věnována oslavám. Na závěr liturgické
sezóny se tradičně setkáváme. Jak
praví Pátá kniha Mojžíšova 16,15:
„Sedm dní budeš slavit slavnost
Hospodina, svého Boha, na místě,
které Hospodin vyvolí. Vždyť
Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na
veškeré tvé úrodě a při všem, co
budeš dělat. Oddej se proto radosti.“ To je ten pokrm a světlo, o kte-

rém píše středověký myslitel Tomáš
Kempenský.
Okolnosti nás přiměly k tomu, abychom tři akce našeho společenství
uspořádali v jediný den. Kostel byl
ozdoben trofejemi z divočáka
a muflona, i jezevec, kuna, bažanti
a koroptve měli místo.
Po ranní bohoslužbě v dřevěném
kostelíku v Blansku proběhla ve
farním sále martinská slavnost, kde
náš bratr farář Martin Kopecký
dostal kytici rýmovníku s tímto ver-

PRo DěTI A mláDež

Co je křivé, bude přímé...
To říká Jan Křtitel na poušti. Seřadíte-li správně
vlnovky od té nejklikatější
k té s nejméně zatáčkami,
z písmenek získáte tajenku.

(Řešení z minulého čísla: Bděte.)

šovaným textem v našem místním
nářečí: „Viděl sem motéla na okně,
to je znamení příznivé. Dávám Ti
kytku, bratříčku, k tvému svátku,
Martine, na památku. Nech ju
pěkně za oknem, nespěchej, žádné
honem honem, a až pustí kořínky,
Terezka ju přesadí do hlíny.”
Pak začala hubertská slavnost a posezení s příjemným rozptýlením,
kdy byly podávány pokrmy z čerstvě ulovené zvěřiny. „Všichni
nabyli dobré mysli a přijali pokrm“,
říká Bible, Skutky apoštolů 27,36.
Dalším dějstvím byla popolední
slavnostní bohoslužba, načež následoval přesun na Brťov. Zde naše
místní společenství z Brťova–Jenče
připravilo též bohaté občerstvení
a zábavu včetně tance, ke všemu
pěkně hrála hudba Nota Bene...
Vylosování tomboly přivedlo k závěru vydařený den.
Období od svátku Martina po
Silvestra jsme střídmě projásali,
promodlili a prohodovali. Celá akce
byla ovlivněna strachem z neviditelné nákazy, a přesto se nás sešlo
víc než pět desítek z Blanska, Brna,
Rou-sínova, Vyškova, Rudice,
Jedovnic, Kuřimi, Černé Hory,
Lysic, Dlouhé Lhoty a Brťova
–Jenče.
Chvála Bohu a velké díky všem,
kteří mají na tomto setkání podíl.

Jana Krajčiříková

Jiří vymětalík

„zDaňTe bohaTé, zachraňTe planeTu“
během diskuse „Zdaňte bohaté, zachraňte planetu“ 8. listopadu 2021 se
řečníci zabývali otázkou, jak může globální daň a ekonomický systém zajistit spravedlnost a odškodnění za vykořisťování lidí a planety. Zasedání,
které se konalo jako doprovodná akce v rámci konference CoP26, uspořádala Světová rada církví, rada pro světovou misii, Světová luterská federace, Světové společenství reformovaných církví a Světová metodistická rada.
Církve vedou kampaň za Zacheovu daň jako výzvu k pokání za nadměrné
bohatství uprostřed endemické chudoby.
Mariana Paoliová, vedoucí globální advokacie organizace Christian Aid,
uvedla, že daňová a klimatická komunita musí těsněji spolupracovat v boji za
to, aby národní nebo mezinárodní daňové systémy lépe řešily změnu klimatu. „Financování opatření v oblasti klimatu je nezbytné pro dosažení klimatické spravedlnosti, ale závisí také na daňové spravedlnosti,“ řekla. „Daň za
škody způsobené na klimatu, kterou navrhuje kampaň Make Polluters Pay
(Nechte znečišťovatele platit) – zdanění průmyslu fosilních paliv, může
urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. Rozšíření spravedlivého přechodu je klíčem k řešení klimatické krize. Uhlíková daň a bohatství musí být
chápány jako otázka spravedlnosti – jestliže nejchudších 50 % světové populace nese zodpovědnost za 7 % kumulativních emisí, nejbohatší 1 % je zodpovědné za 15 % kumulativních emisí.“
Rev. Dr. Peniel Jesudason Rufus Rajkumar, teolog Sjednocené společnosti
partnerů v evangeliu, řekl, že je pro nás výzvou vybrat si, zda se rozhodneme
zůstat v tomto světě nebo se stát součástí jiného světa. „Abychom se stali součástí jiného světa budeme potřebovat pokání, přerozdělování a odškodnění,“
řekl. Rev. David Hasslam, zakladatel Církevní iniciativy za daňovou spravedlnost, vyzval k financování řešení klimatické krize v rozvinutých i rozvojových zemích jako odškodnění za ničení naší planety. „Bohatí se stávají stále
bohatšími a Zacheova daň vůči bohatým bude klíčovým prvkem,“ řekl. Jedno
procento obyvatel světa nepřiměřeně přispívá ke globálnímu oteplování...

z prohláŠení náboŽenských organizací ke cop26
Nacházíme se ve stavu klimatické nouze. Naše extraktivní a v konečném
důsledku neudržitelné systémy produkce a spotřeby orientované na zisk nás
přivedly k této dnešní klimatické krizi. Navzdory mnohým zprávám a čím dál
naléhavějším varováním a navzdory mnoha prohlášením a slavnostním
závazkům emise skleníkových plynů nadále převyšují jejich snižování a lidstvo je na trajektorii výrazného překročení bezpečné hranice globálního oteplování 1,5 °C, což může mít katastrofální důsledky pro lidstvo a veškerý život
na Zemi. Lidstvo bylo obdarováno schopností myslet a svobodou rozhodování. Musíme odpovědět pomocí vědeckých poznatků i duchovní moudrosti:
více vědět a více pečovat.
Dnes vidíme, že klimatická změna je etickou a duchovní otázkou. Každá
úspěšná cesta ke snížení emisí musí zahrnovat i existenciální rozměr. Etické
a kosmologické narativy jednání jsou zásadní pro udržitelnější budoucnost.
Otázky o spravedlnosti a porozumění naší závislosti na zdravých ekosystémech nebývají tak často rozpoznány. Klimatická krize je v konečném důsledku spojena s krizí hodnot, etiky a spirituality.
Jako lidé víry jsme povoláni o náš domov, matku Zemi, pečovat. Když pečujeme o náš domov, staráme se zároveň o ty nejzranitelnější, jako jsou chudí
lidé po celém světě, budoucí generace a ekosystémy bez vlastního hlasu.
Láska nás vyzývá k hluboké solidaritě se sestrami a bratry v chudších oblastech světa a uvědomuje si, že v tomto světě jsme všichni vzájemně propojeni. Vyzývá bohatší obyvatelstvo a země, které jsou zodpovědné za převážnou
část emisí, aby převzaly vedení při snižování vlastních emisí a při financování snižování emisí chudších národů. Vyzývá průmyslově vyspělé země
k ochraně zranitelných, financování adaptace a také zavedení mechanismu
pro řešení ztrát a škod. K tomu musí být použity dodatečné finanční prostředky.
Láska nás vyzývá k hledání klimatické spravedlnosti a obnovy. Klimatická
spravedlnost znamená, že ti, kteří mají největší prospěch z emisí skleníkových
plynů, musí převzít zodpovědnost a přispět těm nejvíce zasaženým přírodními katastrofami způsobenými klimatickou změnou. Vyzývá nás, abychom
respektovali práva domorodých národů, chránili je a domény jejich předků
před dravými ekonomickými zájmy a učili se z jejich prastaré moudrosti.
Domorodá spiritualita by mohla obnovit naše chápání vzájemné závislosti
mezi zemí, oceánem a životem mezi generacemi našich předků a těmi, kteří
teprve mají přijít.
Láska nás vyzývá k proměně vztahů, systémů a životních stylů. Tento přechod od hospodářství založeného na fosilních palivech k ekonomice podporující život musí být spravedlivý a musí zajistit živobytí a blahobyt pro všechny, ne jen pro některé. Žádáme naše vedoucí představitele, aby nejen zachovali příslib Pařížské dohody, ale také aby zachovali naději na prosperující
budoucnost lidstva.
Výběr zpráv: dr. Hana tonzarová, přednostka oeVV,
překlad: Mgr. Kateřina Vítková, oeVV. redakčně kráceno.
Zdroj: www.oikoumene.org

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. Dagmar Píšová, tel.: 220 398 117, e-mail: prodejna.blahoslav@ccsh.cz. Reklamace: tel. 220 398 117

