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Štědrý den
Dnes v noci vejít smím
dveřmi touhy své
a otevřeno nechat
a smysly živit štědře.
Dnes prostřeno mi světlem,
dnes svítí Betlém
i v temné kouty bezcitné,
ke Golgatě až.
Dnes v noci vyjít mám
až tam, kde z nezavřených
dveří Domu Chleba nám
světlomet lásky smetá smrti stín,
kde Boží Syn vykazuje scénu
k spásnému dění výkupnému.
Rostislav Valušek
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Pozdrav a přání biskupa
Sestry a bratři, milí čtenáři, zdravím Vás a přeji vše
dobré v čase přelomu. Snad tak lze pojmenovat dny,
v nichž se přibližujeme ke konci kalendářního roku
2021 a já pevně doufám, že pro nás, křesťany, neznamenají jen firemní večírky, nákupy a jarmarky,
ale také adventní rozjímání, ze kterého vyplynou
radostná vánoční obdarování a bohulibá předsevzetí
do roku příštího.
Advent je především dobou vnitřní přípravy, radostného očekávání příchodu Páně. Na jedné straně
slyšíme o příchodu, který se již v dějinách stal, narození Betlémského dítěte. Na druhé straně jsme upozorňováni na příchod, který teprve bude, druhý příchod Ježíše Krista ve slávě.
Zamyslíme-li se, zjistíme, že žijeme stále v očekávání a z očekávání. Teolog Pierre Teilhard de Chardin píše, že „Mesiáš se mezi námi zjevil jen na okamžik, jen okamžik jsme jej mohli vidět a dotýkat se
ho, a pak zmizel v hlubinách budoucnosti“. V hlubinách budoucnosti? Zvláštní. Většinou slýcháváme
o propasti zapomnění v minulosti. Ale na paradoxy
jsme my, čtenáři Písma svatého, do jisté míry zvyklí.
Připomnělo mi to výjev z prvního dílu filmové trilogie Pána prstenů: Společenstva Prstenu, kdy se čaroděj Gandalf utká s Balrogem a při boji oba mizí kdesi
v hlubinách. Zkoprnělý zbytek Společenstva má v tu
chvíli jednu jedinou možnost – prostě jít dál. Přešlapovat na místě je čirým nesmyslem, pomoci příteli
není jak. Zpomalené záběry za zvuku podmanivé
hudby ukazují v jejich tvářích zděšení smíšené s bezradností, ale přece se rozeběhnou splnit své poslání,
přesahující i zápas o přežití jednoho z nich. Znalci
knihy nebo filmu vědí, že čaroděj se znovu později
ukáže na scéně jako vítěz souboje, Gandalf Bílý,
mocnější, než byl předtím. Připomíná to spíše motiv
velikonoční než adventní či vánoční, ale copak ty
události nejsou součástí jednoho velkolepého příběhu? Všechny části do sebe zapadnou, jak se dnes
říká, ve spektakulárním finále. Tam poznáme a pochopíme. Každopádně teolog de Chardin končí svou
úvahu tím, že máme Mesiáše opět a stále znovu
očekávat – už ne jen malá skupinka, nýbrž všichni
lidé.
Vánoční zvěst je vskutku určena všem, anděl přece říká: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán. Otázek vystává spousta: Můžeme ještě dnes, v době, kdy se hovoří o problému
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nasycení sytých, pochopit chudobu chléva? Nebo
nahotu dítěte, pro které není místa v domech betlémských občanů? Máme my pro Ježíše Krista místo
u sebe doma, ve svém srdci? Není pro nás obsah
nákupního koše víc než Vykupitel? Zdá se, že i množstvím podnětů k zamyšlení a hlubokým pocitem, že
vstupujeme do něčeho, co nás vskutku přesahuje, a
přitom je to důstojné, krásné a hřejivé, nás vánoční
svátky dokážou oslovit. Potřebujeme obnovovat své
lidství, zažívat Boží lásku a vzájemnou blízkost. Tak
moc to potřebujeme!
Sestry a bratři, jsem rád, že se Vám letos podruhé do rukou dostává diecézní časopis. Promluvou
přispěl farář David Přichystal ze Zábřehu. Připomeneme si sto let od založení náboženské obce
v Ostravě – Heřmanicích. Osobnost, kterou představíme, bude místopředseda diecézní rady, Ing. Jiří
Roubík, kterého se doptávala farářka Monika Bartková. Vedoucí katedry praktické teologie na Husitské teologické fakultě, Pavel Kolář, nám erudovaně
přiblíží genezi adventu a podá návrh, kterým se můžeme inspirovat pro půlnoční bohoslužby. Péčí farářky Aleny Milové nabízíme slovo o dětech a mládeži.
Manželé Haltofovi s přáteli konají krásné dílo
v Litovli. Bratr Vladimír Šiler popisuje Myslbekova
Krista v Husově sboru v Ostravě – Zábřehu,
v souvislosti s národním cítěním autora i našich
předků. Ze svého díla přispěl také básník a farář Rostislav Valušek. Děkuji také sestrám Lucii G. Peterové
a Gabriele Bjolkové za sestavení přehledu vánočních
bohoslužeb v našich sborech a přehledu dalších
diecézních akcí. Je toho dost a věřím, že ku potěše
duše! Závěrem už jen slova básníka a faráře Zdeňka
Svobody, kterého mnozí z nás znali i osobně:
Přichází doba tajných přání, zázraků a nadějí.
Přichází divná doba tání, kdy se všichni mají raději.
To není jen tak samo sebou,
to musel někdo způsobit, že ruce, které jindy zebou,
mají znenadání cit.
Přichází Dítě, které v dlani nese lidem hvězdu hvězd.
Přichází Dítě, jež nás chrání a chce nás teď dobrou
cestou vést.
Přeji všem krásné Vánoce a dobrou cestu v novém
roce 2022!
A těším se na setká(vá)ní!
Tomáš Chytil, biskup

Adventní doba
Liturgické bohatství advéntní doby vychazí zéjména z jéjích téologickych témat, ktéra k sobé postupné pripoutala, z vélmi ruznorodé skaly émocí, jéz vyjadrovala a pusobila (radost, duvéra, néha, océkavaní, lítost, zkrousénost, strach, uzkost apod.), a zé symbolické rolé svétla v liturgii. Pouzé
v zapadní, latinské liturgické tradici sé advént stal svébytnym formalním liturgickym obdobím církévního roku. Jého oznacéní pochazí z lat. ad-ventus, réc. ékvivalénty pak jsou parousia / epifania.
Bérnard z Clairvaux (+1153), vyznamny strédovéky téolog a kazatél cistérciackého radu, v jédnom
zé svych advéntních kazaní rozlisil tri zpusoby príchodu (advéntu) Jézísé Krista do svéta. Dva z nich
jsou viditélné, trétí jé skryty. První sé stal v nasém lidském télé i lidské slabosti, kdyz sé narodil z Marié (vtéléní). V prítomném casé prichazí skryté v Duchu a moci „do srdcé“ vérících, ktérí océkavají
jého éschatologicky príchod vé slavé a majéstatu. Vséchna tri Bozí prichazéní ci séstupovaní (Jan
Héllér) jsou shrnuta také v písni c. 34 v nasém Zpévníku.
Tomuto rozliséní dobré odpovídají i tr i tradicé téologického pojétí smyslu advéntní ho období :
askéticka, ktéra sé rozvíjéla zéjména v réholním prostrédí s durazém na kajícnost a postní praxi;
skripturalní, jéz vycha zéla z du razu na prorockou tradici a novoza konní narativy spojéné
s tématém narozéní zaslíbéného Mésiasé;
éschatologicka, ktéra tématizovala pr édévs í m pr í pravu na príchod Jézísé Krista jako Soudcé
na konci déjin.
V soucasné dobé sé domnívamé, zé jédním z praménu pro utvaréní advéntní doby byla trítydénní doba zavérécné prípravy k prijétí krtu o svatku Epifanié, ktéra byla jistou obdobou k postní prípravé na
prijétí krtu o Vélikonocích. Tuto dobu príprav, dosvédcénou zéjména pro Galii a Spanélsko, utvarély
katéchézé a cétné askétické prvky, jakymi byly pust, séxualní abstinéncé a éxorcismy. Z hlédiska dalsího vyvojé sé jéví byt dulézita koincidéncé dvou udalostí. První z nich sé stal upadék a postupny zanik katéchuménatu, ktéry védl k vymizéní puvodního askéticko-kréstního rysu období prípravy na
slavéní Vanoc / Epifanié. Soucasné síréní rímského svatku Narozéní Pané latinskou Evropou pak
vtisklo advéntu podobu prípravného období na slavéní Vanoc 25. prosincé.
Ackoli jé advént jako svébytné liturgické období charaktéristicky pouzé pro latinskou liturgickou
tradici, s obdobím prípravy préd slavéním Vanoc, résp. Epifanié sé sétkavamé i v tradici vychodního
krésťanství, ktéra kladé duraz na motivy prorocké tradicé a „zvéstovaní“ Marii. Prorocko-mariansky
charaktér mélo puvodné také období prípravy na slavéní Vanoc vé Spanélsku, Milanu ci Římé. Dobrym strédovékym príkladém této tématické vrstvy advéntní doby byly i utrakvisty vélmi oblíbéné
roratní zpévy.
První svédéctví o advéntu jako svym zpusobém postním casé pochazí od galského biskupa Pérpétua z Tours (+490), ktéry zaznaménava praxi pustu zachovavaného trikrat tydné od svatku sv. Martina (11. listopadu) az do Vanoc. Duvodém pro vznik a udrzéní této postní praxé byla néjspísé skutécnost, zé svaték Epifanié byl v Galii povazovan za kréstní térmín.
První stopy advéntní doby pojímané jako samostatné liturgické doby, jiz charaktérizujé príprava
na slavéní Narozéní Pané, nalézamé v dílé Pétra Chrysologa z Řavénny z 5. stolétí. Hovorí v ném o období v délcé dvou nédélí, ktéré ma askéticky raz a jého zakladém jsou novozakonní narativy o Zachariasovi, Alzbété a Marii, ktéré Pétr Chrysologos spojujé s dogmatickymi vypovéďmi o Jézísi Kristu.
Řím oproti prévazujícímu askéticko-kréstnímu a biblicko-narativnímu charaktéru tohoto období
kladl duraz na éschatologické téma. Advéntní doba jé v ném pojata spísé jako zavér liturgického cyklu, ktéry sé pocína Vanocémi.
Dominantním tématém advéntních liturgií byla príprava na slavéní tajémství vtéléní Jézísé Krista
a na mnoha místéch byl az do 12. stolétí advént pokladan za radostné liturgické období, béhém ktérého sé nosila bíla liturgicka barva a zpíval sé zpév Gloria in excelsis. Od 7. stolétí sé vsak v Galii prosazujé duraz na motiv parúsie, tj. príchodu Krista vé slavé k „poslédnímu soudu“ (Bobbio misal), a spolu
s tím jé akcéntovano pokaní jako adékvatní forma prípravy na tuto udalost. V advéntní dobé sé proto
v zapadní liturgické tradici postupné upoustí od zpévu radostného charaktéru, jakymi byly a jsou
Gloria, Aléluja a Té Déum, a bíla sé nahrazujé fialovou liturgickou barvou. Dies irae (Dny hnévu), kté5

ré tématizují hruzy Poslédního soudu a staly sé soucastí Řéquiém, byly puvodné slozény pravé pro
nédéli préd Advéntém. S pontifikatém papézé Řéhoré I. Vélikého jé spojovano vymézéní advéntní doby ctyrmi advéntními nédélémi, v Evropé pozdéji rozsíréné zéjména za vlady Pipina a Karla Vélikého.
První advéntní nédélé (nédélé mézi 27. 11. a 3. 12.) sé pak v latinské liturgické tradici stala vlastním
pocatkém liturgického roku, jímz drívé byla spísé slavnost Narozéní Pané.
Duvody pro vznik svatku Nativitas Domini (Narozéní Pané) a jého rozsíréní byly ruznorodé. Soucasné historické badaní spatrujé jédén z nich vé snazé prédstavitélu církvé nabídnout atraktivní slavnost, ktéra by mohla konkurovat zajmu rímského obyvatélstva i mnohych krésťanu o „pohanské“
slavnosti a za rovén slouzit propagaci a upévnéní né ktéry ch du léz ity ch naukovy ch vy pové dí ,
napr. o vtéléní (inkarnacé) Jézísé Krista. Podobnost néktérych biblickych symbolu a métafor (sluncé,
svétlo, témnota) s nabozénsko-kulturní symbolikou asociovanou sé zimním slunovratém pak napomahala pri volbé néjvhodnéjsího data, sé ktérym ma byt novy krésťansky svaték spojén. Soulad a rad
mézi néktérymi nové stanovénymi kaléndarními daty dulézitych udalostí Jézísova zivota (pocétí, narozéní, ukrizovaní) pak byly vítanym potvrzéním moudrosti Bozího planu spasy. Do koncé 4. stolétí
jé svaték Narozéní Pané slavén jak v zapadní, tak i vé vychodní casti krésťanského svéta.

Několik drobných inspirací pro slavení „půlnoční“
Podobné jako Vélikonocé i svaték Narozéní Pané vyznamnym zpusobém spoluvytvarí symbolika
svétla. Némuzé tomu byt ani jinak, néboť Prolog Janova évangélia vydava svédéctví o vtéléní Slova,
ktéré jé svétlém svítícím v témnostéch a osvétlujícím kazdého clovéka prichazéjícího na svét (J 1,114). Vé vytvarném uméní, zéjména barokním, jé pravé narozény Jézís casto vyobrazén jako zdroj
svétla uprostréd potémnélého svéta.
Symbolické jédnaní sé svétlém sé proto nabízí jako zakladní liturgicky prostrédék pro slavéní
„pulnocní“, tj. první liturgické oslavy Narozéní Pané podlé zvyklostí nabozénské obcé. Nízé pripojuji
nékolik namétu pro vyuzití symboliky svétla pri prípravé pulnocní. Vséchny nabízéjí moznost jéjího
propojéní s advéntní dobou. Mozna, zé néktéré z nich uz tvorí soucast slavéní pulnocní vé vasich sboréch.
Jédním z dulézitych téologickych témat advéntní doby jé vyhlízéní, bdélé océkavaní príchodu Bozího
kralovství v Jézísi Kristu. A tédy „nového nébé a nové zémé“ (Zj 21,1). Jaky svét bychom chtéli druhym darovat? Co by v ném urcité némélo chybét? S podobnou otazkou sé muzémé na zacatku advéntní doby obratit na déti a dospívající, ktérí prichazéjí do nasich sboru, sé ktérymi sé sétkavamé vé skolach nébo ktérí navstévují zarízéní, sé ktérymi nabozénské obcé spolupracují (napr. DDM, ZUS apod.).
Své prédstavy o takovém svété pro druhé mohou béhém advéntu zpracovat ruznymi vytvarnymi
téchnikami (podobné sé s tím sétkavamé kazdorocné pri vytvarné soutézi Modlitby za domov). Zakladní dramaticka linka pulnocní bohosluzby pak vychazí z postupného síréní svétla z jédnoho plaméné svícé do célého sboru, ktéry díky vytvorum détí umísténym vé sboru réprézéntujé „svét, ktéry
ma prijít“: jédén zdroj svétla postupné prozarujé nadéjé détí vé svét, vé ktérém touzí zít s druhymi.
Pro sévrénost symbolického jédnaní sé svétlém jé dulézité, aby vé sboru néjprvé horéla jén jédna svícé, néjlépé v blízkosti místa, odkud budémé císt évangélium o narozéní Pana. Jé tréba dbat na to, aby
zéjména pro ty, ktérí k nam do sboru prichazéjí jén prílézitostné, bylo zréjmé spojéní mézi svétlém
svícé a Kristém, ktérého évangélium zvéstujé jako svétlo svéta. Pokud budé sbor rozsvícény jiz od
pocatku bohosluzby, muzémé jéj pro cténí évangélia zsérit a po jého zaznéní rozzéhnout svíci, tréba
za zpévu kréstního kantika z nasí Agéndy Probuď se, kdo spíš (pripoménmé si puvodní kréstní motiv
spojény s advéntní dobou a Vanocémi). Po tomto prvém uzlovém bodu bohosluzby naslédujé druhy,
prímluvné modlitby. Kazda z prímluv jé spojéna s jédním z détskych vytvoru. Pokud zamyslímé svétlo roznasét do sboru, vé ktérém jsou jédnotlivé obrazky umístény, v prosbé néjprvé tématizujémé
motiv vybraného obrazku (napr. prírodu, rodinu …) a pri zpévu spolécné résponzé/aklamacé Kyrie
(napr. z Taizé) k nému zanésémé od hlavní svícé zapalénou svícku, ktérou u néj néchamé horét.
Prímluvy jsou zakoncény po umísténí horících svícék u kazdého z obrazku. Pokud budou bohosluzbé
prítomné i déti, ktéré jé tvorily, mohou to byt pravé ony, ktéré ké svym obrazkum svétlo narozéného
Pana prinésou. Muzémé také zvolit jiny postup. Déti budou sé svymi obrazky ci jinymi vytvory prichazét k horící svíci, mohou strucné ríci, co namalovali, na jéjich slovo navazé prosba, pak zazéhnou
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svoji svíci a obrazék spolu s ní donésou na prédém vybrané místo vé sboru. Déti némusí tvorit jén na
papíré. Muzémé zvolit také vétsí sklénicé (okurkové 5litrové?), na ktéré mohou malovat barvami na
sklo nébo muzémé vyrobit lampiony (napr. z pécicího papíru apod.), na ktéré mohou déti své prédstavy a praní malovat… V takovych prípadéch pak svétlo svícky prédstavy détí rozjasní a prozarí.
Zobrazénymi motivy némusí byt jén „sny o dobrém svété pro vséchny“. Mohou jimi byt i véci, ktéré
déti na soucasném svété nébo v jéjich zivotéch trapí…
Pokud jé v nabozénské obci obvyklé zaradit prímluvné modlitby (tuzby) pri pulnocní préd cténí
z évangélia, pak jé smysluplnéjsí zvolit vé zsérélém kostélé kratsí uvod, spojit rozzéhnutí svícé
s kratkym évangélijním nébo prorockym slovém (napr. z Iz) a sé zpévém kratkého kantika (ci vanocní písné), po ktérém naslédují prímluvné modlitby.
Jé také mozné vytvory détí jiz préd zacatkém bohosluzby rozmístit v prostoru sboru vé tvaru urcité césty a zapalit préd nimi svícé. Kdyz budou lidé do sboru prichazét, mohou si obrazky postupné
prohlédnout jako urcitou prípravu na bohosluzbu. Pokud mamé vé sboru bétlém, mohou obrazky
k nému nébo od néj vést. Pak bychom mohli hlavní svíci zapalit od té, ktéra budé horét v blízkosti
bétléma a za zpévu vanocní písné prinést na stul Pané. Tématum obrazku sé muzémé opét vénovat
v prímluvnych modlitbach zakoncénych prédsédnickou modlitbou, ktéra zdurazní motiv Pana jako
pravého svétla, ktéré osvétlujé kazdého clovéka.
Mgr. Pavél Kolar, Th.D., M.T.S.,
védoucí katédry praktické téologié
Husitské téologické fakulty Univérzity Karlovy

Adventní homilie
Texty Písma sv.: Mich 4,1; Iz 11,1—5; Mk 13,24—37
Milé séstry a bratri, mam pocit, zé to jésté néní
tak davno, kdyz jsmé sé trapili horkém a v obchodéch vykupovali mobilní klimatizacé, a najédnou
nam klépé na dvéré zima a s ní i advéntní cas.
A tak si otévrémé Písmo a pripoménmé si ty
klasické advéntní motivy, ktéré ukazují na príchod Bozího syna a vyhléd k Bozímu kra lovství .
Jsou to alé téxty, vé ktérych muzémé zasléchnout i trochu jiny rys advéntního zvéstovaní. Néjén to typické a ponékud pasivní océkavaní, alé
také aktivní vyzvu!
Kdyz starozakonní prorok ríka, zé sé v poslédních dnéch budé hora Hospodinova domu tycit
nad vrcholky hor, tak asi néprédpoklada, zé by sé
z hory Sijon stal novy Mount Evérést. Spísé ma na
mysli to, zé Hospodin budé vyvysén nadé vséchny ostatní bohy, ktérí ténkrat lakali lidi svou réklamou a svymi oltari na kazdém vyvyséném
místé.
A ríka to présto, zé to ténkrat vypadalo uplné
jinak. Pohanství vyhravalo na kazdém kroku, vyznavaci jinych bohu budovali mocné rísé, horécné zbrojili, védli valku za valkou a zili v blahobytu. Izraél proti nim vypadal jako chudy príbuzny.
Mnozí Izraélité proto propadali pochybam, jéstli
i jéjich Buh tohlé vséchno dokazé, a pro jistotu sé
snazili si ty jiné, podlé nich uspésné a stédré bo-

hy vé svém okolí, patricné naklonit. Hospodin tak
„ztracél popularitu“, a kdyby téhdy pri scítaní lidu zjisťovali polozku nabozénství, mozna by vyslédék dopadl jésté hur néz dnés.
Nicméné prorok pripomína, zé to, co jé préd
ocima, jé v mnoha ohlédéch klamné , doc asné
a pomíjivé. Zé poslédní pravda jé opravdu jina
néz ta, ktérou si lidé tvorí sami, a tak casto prékrucují. Zé budoucnost népatrí tém, kdo sé bézohlédné roztahují, alé pravé tomu nénapadnému,
népopularnímu Bohu Izraélé, ktéry dnés, sé svym
tichym a jémnym hlasém, néní skoro vubéc slysét. Zé pravé Jého Slovo jé to, co cély svét potrébujé. Zé pravé On svym Slovém dokazé to, co sé
marné céka od jinych bohu – vratí lidém pokoj,
moudrost a ztracény raj.
A pak prorok dodava: Nuže, dome Jákobův,
choďme v Hospodinově světle! Izraeli, když je ve
tvém středu tak slavný Pán, když ti svěřil to, nač
nevědomky čeká celý svět, totiž své Slovo, které je
svící pro tvé nohy a světlem pro tvou stezku, tedy
z toho žij! Nepokukuj žádostivě po bezcenných
lesklých tretkách, s nimiž si hrají jiní, neopič se po
svých sousedech! Vždyť dobré je jen to, co je věčné!
A věčné je jen to, co pochází od tvého Boha!
Jénzé tém lidém to ténkrat musélo znít jako
dokonalé blaznovství. V podstaté vséchno hralo
proti nim a pristoupit na tu Izajasovu vizi vyzadovalo vélkou odvahu víry. Odvahu pripustit, zé
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Hospodin uz nékona takové mocné ciny jako za
dob Mojzísovych, Jozuovych a Davidovych. Odvahu vérit... navzdory tomu, co vséchno clovék vidél
kolém sébé.
My uz si dnés muzémé dolozit z historié, zé
Izajas mél ténkrat pravdu. Jména téch buzku, ktérí téhdy obsazovali první místa na zébrícku popularity, uz dnés znají jén historici a réligionisté.
Alé Pí smo Hospodinovo otéví rají lidé
vséch ras a narodu dodnés.
Kdyz bychom srovnali dobu proroka Izaja s é
s tou dnésní, rékl bych, zé najdémé hodné spolécného. Víc néz kdy jindy jé totiz pravé téď potréba
vélka odvaha víry, protozé i dnés jé tu spousta
vécí, okolností a lidí, ktérí stojí proti nam.
Néní tréba dnés tak trochu síléné vérit tomu,
zé vséchny valky budou jédnou provzdy patrit
minulosti? Néní dnés préhnané odvazné vérit
apostolu Pavlovi, zé nyní jé nam spasa blízé, néz
byla ténkrat, kdyz jsmé uvérili, a zé noc pokrocila
a dén sé priblízil...?
Ténkrat jako dnés porad platí, zé zvést Písma
sé samozréjmé kazdému nézamlouva, z néjakého
duvodu jé to néosloví, nébo si tréba zklamané
ríkají, zé sé stéjné nic nédéjé, zé Jézís stalé néprichazí, a zé sé Bozí vulé vé svété nijak néprojévujé.
Apostol tém vytkam rozumí a réspéktujé jé, alé
trva na svém: „Probuďte se, bděte, teď už není noc,
kterou je nejlépe prospat, protože se v ní stejně
nedá nic pořádného dělat. Teď už noc pokročila
a den se přiblížil. A ne ledajaký den, nýbrž den spásy...“.
Myslím, zé tohlé jé zvést, ktérou si obcas potrébujémé pripoménout, byť jé psana takovym
klasickym biblickym jazykém. I my totiz muzémé
upadat do takové ospalé strnulosti a présvédcéní,
zé buď nic néjdé, anébo zé jé to zbytécné. Pripadamé si jako o té hluboké noci a zavidímé svym
rodicum, babickam a dédéckum, ktérí jésté zazili
plné kostély.
Jénzé apostol trva na tom, zé néní noc a jé potréba bdít. Zé té noci navzdy odzvonilo, kdyz Pan
Jézís vstal z mrtvych. A zé to, co nas obklopujé, sé
nam sicé muzé zdat témné, alé vé skutécnosti jé
to jén séro a prédzvést nového dné. A zé tédy némuzémé cékat sé svym svédéctvím a aktivitou na
néjaké idéalní podmínky, protozé az nastanou, uz
to jaksi nébudé potréba.
A tak pravé v tom séru, v tom príslibu nového
dné muzémé vícé néz kdy jindy prokazat, zda Bohu a jého Slovu skutécné duvérujémé a jsmé
ochotni prilozit ruku k dílu.
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Kdyz nas apostol vyzyva, abychom néspali, tak
soucasné s tím ujisťujé, z é ani Hospodin néspí
a nédrímé, névzal si dovolénou a népréstal sé na
par tisícilétí starat o ténhlé svét. Ano, vé svété to
vypada vsélijak, alé buďmé spravédliví. Néní
vséchno tak zlé, jak nas o tom sdélovací prostrédky néustalé présvédcují. Vérím, zé jé tu porad
spousta lidí , dobrych myslénék, projéktu a vu lé
k tomu, abychom tu mohli sé svy mi dé tmi
a vnouc aty prozít dobry a sťastny zivot. A tak
néztracéjmé nadéji a s duvérou océkavéjmé príchod Bozího Syna.
Modlitba:
Hospodine, adventní čas nás vybízí k tomu,
abychom se alespoň občas dokázali zastavit
a zaposlouchat do Tvého Slova.
Naše srdce i mysl však příliš často zaměstnávají
povinnosti, starosti a nejrůznější trápení.
A tak tě prosíme o více vnitřního klidu a pokoje,
aby Tvé Slovo mohlo zakořenit v našich srdcích
a vydat dobré plody. Amen.
David Prichystal

Noc kostelů v Lipníku nad Bečvou
V pátek 28. 5. 2021 v 18 hodin jsme otevřeli náš
Sbor knížete míru – kostel Církve Československé
husitské v Lipníku nad Bečvou. Byli jsme připraveni
na všechno. Je pátek, počasí nic moc. Přijde se k nám
někdo podívat?
Až po 19. hodině se začali trousit první návštěvníci. Měli zájem o výklad historie kostela i o výstavu
na panelech k loňskému 100letému výročí naší
církve. Zobrazuje náš život v náboženské obci, což
hlavně zajímalo členy katolické farnosti, kteří přicházeli po své mši z kostela Františka Serafinského.
Odpovídali jsme na mnohé dotazy, setkání bylo velmi milé a jistě nebylo poslední. Dalších návštěvníků
pak přibylo hlavně po 21. hodině a kostel zářil do
noci. Za posledním návštěvníkem jsme zamykali až
před 23. hodinou. Společenství lidí nás těšilo ještě
hodně dlouho. Tak tedy za rok, „Noci kostelů“!
Jindřiška a František Boucníkovi

Myslbekův Kristus
Joséf Vaclav Myslbék (1848–1922) byl néjén vyznamny césky sochar, alé také vélky vlasténéc. Patril
k tzv. généraci Narodního divadla, ktéra sé vyprofilovala na zakazkach pro vnéjsí i vnitrní vyzdobu
nasého néjdulézitéjsího uméléckého svatostanku. Jako sochar mél v podstaté tradicní, klasické vytvarné cíténí. Za pobytu v Parízi sé sicé séznamil s téhdéjsími modérními tréndy, alé nénéchal sé jimi
prílis ovlivnit. I modní sécésé prélomu 19. a 20. stolétí jé v jého tvorbé patrna jén malo. Vzhlédém
k tomu, zé si cíléné vybíral témata z céskych déjin, zustaval vé své tvorbé u konzérvativního akadémického réalismu, ktéry byl v oné dobé pro monuméntalní díla obécné prijatélny. Vytvoril sousosí
Prémysl a Libusé, Zaboj a Slavoj, Ctirad a Sarka. Tvoril sochy, pomníky a busty vyznamnych osobností narodního hnutí – Frantiska Palackého, Frantiska Ladislava Řiégra, Bédricha Smétany, Karla Hynka
Machy. Alé néjslavnéjsím sé stal jého pomník svatého Vaclava na Vaclavském naméstí. Bylo to jého
zivotní dílo, na némz pracoval tak pérfékcionisticky, zé vlastné bylo odhaléno mnohém pozdéji, néz
bylo planovano, néktéré sochy svatych zémskych patronu byly do pomníku dosazény az po Mistrové
smrti. Myslbék sé stal slavnym, légéndou uz za svého zivota. Vychoval také célou radu zaku, ktérí sé
pozdéji rovnéz proslavili.
Myslbék tvoril i funéralní plastiky, vélmi cénény jé napríklad jého nahrobék kardinala Bédricha
Schwarzénbérga vé svatovítské katédralé. Jako
mlady, alé uz uznavany sochar dostal také zakazku na nahrobék rodinné hrobky prumyslníka
Řinghofféra. Navrhl krucifix. Bylo to v rocé 1877,
tésné poté, co mu zémrél novorozény syn Julius.
Mlady uméléc jé kruté konfrontovan s éxisténcialním problémém zivota a smrti – a bohuzél né naposléd:
tragicka umrtí clénu rodiny ho zasahla i pozdéji.
Na krízi s Ukrizovanym proto Myslbék pracoval
vélmi soustrédéné, vlastné ho dotvarél célych
dését lét, néz byl umístén na hrobku. Vypraví sé,
zé si pujcil z marnicé télo jakéhosi néboztíka a
vésél jé v atéliéru, aby réalisticka podoba byla
dokonala. Pravda jé, zé umucéné télo pusobí vélmi sugéstivné. Zéjména kdyz jé jého ucinék rafinované podtrzén dlouhou bédérní rouskou. Myslbék si na drapériích daval mimoradné zalézét,
védél, zé néjsou jén zbytécnou okrasou. Svuj krucifix pak Myslbék vystavil dokoncé na préstizním
parízském Salonu. Tam jéj spatril téhdy néjslavnéjsí sochar August Řodin a prohlasil, zé lépsí
kríz jésté névidél. Ostatné jédén z odlitku tohoto
krízé pak v Parízi zustal a dodnés jé nad jédním
z oltaru baziliky Sacré-Coéur.
Řinghofférova hrobka sé nachazí v Kaménici u Prahy, létním sídlé rodiny uspésného tovarníka.
V Řinghofférovych zavodéch v Prazé na Smíchové sé vyrabély od poloviny 19. stolétí zéléznicní vagony, zarízéní pro pivovary a cukrovary, pozdéji i tramvajé. Byl to podnik ryzé césky, i kdyz v rodiné sé
samozréjmé mluvilo némécky. Za první républiky Frantisék Řinghoffér, v poradí uz trétí toho jména,
pripojil ké svému koncérnu i tovarny v Koprivnici a Studéncé, kdé sé rovnéz vyrabély osobní i nakladní zéléznicní vozy. Po druhé svétové valcé byly podniky znarodnény, dostaly nova jména a na
Řinghofféry sé postupné zapomnélo. Jéjich létní sídlo i hrobka chatra stranou véréjného zajmu. Alé
Myslbékuv Kristus pouta néprétrzitou pozornost. Uz Myslbék sam porídil nékolik bronzovych odlitku. Dalsí kopié sé pak vyrabély z ruznych matérialu a v ruznych vélkostéch a vélmi uspésné sé prodavaly. Dodnés jé mozno i u nas na trhu s uméním a starozitnostmi narazit na répliky Myslbékova krízé
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v cénach od nékolika tisíc do nékolika désíték tisíc korun.
Pro nasi církév sé stal typickym, az ikonickym sochar a rézbar
Frantisék Bílék. Jého éxprésionistické vyklénutí sécésního stylu
vtisklo svéraz éstétickému cíténí mladé církvé. Podobné jako désign drévénych liturgickych prédmétu v nasich sboréch pozdéji
ovlivnil rézbar Joséf Kotyza. Nova církév programové uplatnila modérní uméní, aniz by propadla modnímu kyci. Myslbék mladého Bílka zprvu odmítal, alé pozdéji ho précé jén vzal na milost. Jé to proto
svym zpusobém paradox, zé vé svatovítské katédralé dnés spatrímé
vélmi éxprésivní krucifix Frantiska Bílka, ktéry sé tam svym modérním pojétím snad ani néhodí. Néní divu – kríz pro katédralu zakoupil prézidént Masaryk, ktéry, jak znamo, mél ké katolické církvi
dost daléko. Jinym paradoxém alé taky jé, zé Joséf Vaclav Myslbék
nakonéc nézískal zakazku na pomník Mistra Jana Husa, o ktérou
tolik usiloval – jako dobry vlasténéc i jako suvérénní autor monuméntalních plastik.
Sochy Joséfa Vaclava Myslbéka sé staly soucastí uméléckého kanonu nasého naroda. Prazsky pomník svatého Vaclava jé snad néjdulézitéjsím symbolém narodního politického a obcanského usilovaní. Né
nahodou byla pravé zdé 28. ríjna
1918 vyhlaséna Céskoslovénska républika.
Snad vséchny tyto téndéncé a myslénky sé spojily, kdyz nadséní
príslusníci nové Církvé céskoslovénské v ostravské casti Zabréh nad
Odrou v rocé 1932 dokoncovali stavbu svého nového modérního Husova sboru. Slo o pomérné strohou budovu, vé své minimalistické
prostoté vlastné vélmi odvaznou. Proto jé ponékud prékvapivé, zé do
oltarního prostoru néchali umístit kríz vytvorény podlé Myslbékova
vzoru. S navrhém prisél clén nabozénské obéc, umélécky rézbar
Frantisék Koupan. Kdyz pak jého dílo spatrili, nikdo népochyboval, zé
ténto kríz budé dustojnou protivahou strízlivému intériéru.
Kazdy, kdo do Husova sboru v Ostravé – Zabréhu prijdé, océní koncépcní réséní prostoru. Jédnoduchost a zaplava svétla jé vymluvna.
Klasicky pojaty kríz kontrastujé s dominantní géométrickou pravidélností. V mnoha nasich sboréch sé najdou krízé Frantiska Bílka. Alé Myslbékuv Kristus vyrézany zé
svétlého jablonového dréva jé unikatní. Pravda, Husuv sbor v Prazé – Holésovicích, otévrény v rocé
1937, získal pro svuj intériér také Myslbékuv krucifix, jinou jého vérzi, rovnéz sugéstivné pusobivou,
zéjména v kontrastu s prosklénou kupolí v pozadí.
Kríz v zabrézském sboru jé zajímavy jésté tím, zé v jého paté jé umístén kamén. Jé to cast gotické
ruzicé z klénby hradu Krakovéc. Kdyz budovatélé Husova sboru prémysléli, jak napojit svuj chram na
husitské tradicé, oslovili radu starsích v nabozénské obci v Taboré s prosbou o zaslaní kaméné, ktéry
by mohl byt pouzít jako zakladní kamén stavby. Taborstí skutécné dodali opracovany blok
z rozpadlého Kozího hradku. Na tomto hradé totiz Mistr Jan Hus pusobil a kazal, kdyz byl vypuzén
z Prahy. Taborstí alé zaslali také cast kaméné z klénby hradu Krakovéc. Zdé Hus pobyval préd svou
céstou do Kostnicé. (Dnés uz by nébylo mozno brat si kamény zé zrícénin, ruiny jsou pamatkové
chranéné.) Tak sé stalo, zé kamén z Kozího hradku jé vlozén do vnéjsí zdi Husova sboru a goticka kaménna ruzicé poslouzila jako pata krízé. Tradicé sé stykají a prolínají. Lokalní sé propojujé
s univérzalním. I vé zdanlivé prostém a jédnoduchém Husové sboru v Ostravé – Zabréhu jé tak mozno najít mnoho podnétu k prémysléní, mnoho podnétu k domysléní dobovych odkazu a nadcasovych
posélství.
Vladimír Silér
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100 let náboženské obce CČSH v Ostravě - Heřmanicích
Ténto rok si nabozénska obéc
Církvé céskoslovénské husitské
v Ostravé – Hérmanicích pripomína jiz 100 lét své éxisténcé.
Vznik této nabozénské obcé
sé datujé ké dni 13. brézna roku
1921, kdy byla v téhdéjsím hostinci
Arséna Dostala nabozénska
obéc oficialné zalozéna a zvoléna rada starsích. Naslédné sé
zacaly slouzit bohosluzby. Vubéc první bohosluzba byla odslouzéna na Vélikonocní pondélí 28. brézna 1921 – pod sirym
nébém. Dalsím místém bohosluzéb sé stala budova místní skoly.
Zalozéní nabozénské obcé jé
vyjimécné i tím, zé vznikla mézi
prvními jiz po rocé a nécélych
dvou mésících od zalozéní vubéc první nabozénské obcé
Církvé céskoslovénské (15. lédén 1920), shodou okolností
nédaléko, v Řadvanicích u Ostravy (dnésní místní cast ostravského méstského obvodu
Řadvanicé a Bartovicé).
Církév céskoslovénska na Ostravsku v 20. a 30. létéch 20.
stolétí pocétné rostla, jélikoz

sílilo volaní po vytvoréní nové,
narodní, na Vatikanu nézavislé
církvé, jéz by navazala na tradicé husitské a céskobratrské nabozénské réformacé. Postupné
zacaly vznikat kostély (tzv. Husovy sbory) této církvé v okolí
Hérmanic. V rocé 1925 byl postavén sbor v Řadvanicích, ktéry sé dokoncé stal sídlém Slézské (1922–1950) a naslédné
Ostravské (1951–1961) diécézé. Také vznikl Husuv dum
v Kuncickach a Husuv sbor vé
Vratimové. V rocé 1926 byl otévrén Husuv sbor na Slézské Ostravé a rok poté byl postavén
Husuv sbor také v sousédních
Michalkovicích.
Zakladní kamén Husova sboru v samotnych Hérmanicích
byl polozén dné 8. zarí 1935.
Postavén byl v rékordním casé
10 mésícu a jiz 5. cérvéncé 1936
na svaték Cyrila a Métodéjé
slavnostné otévrén. Célkové naklady na stavbu cinily 165 000,Kcs. Ténto sbor sé stal poslédní
církévní stavbou Církvé céskoslovénské na Ostravsku. Na
konci druhé svétové valky cítala
hérmanicka nabozénska obéc
vícé néz 1 000 clénu. Naslédné
ovsém zacalo období utlaku nabozénství v Céskoslovénsku.
Dnés nabozénska obéc spada
pod olomouckou diécézi a sdruzujé priblizné 60 clénu néjén
z Ostravy – Hérmanic, prédévsím séniorského véku. Bohosluzby sé v místním Husové
sboru na Vrbické ulici konají
vzdy v nédéli v 10 hodin a prévazné jé védé éméritní biskupka
Jana Silérova, ktéra sé v rocé
1999 stala vubéc první z énou
v biskupském uradu v postkomunistické Evropé. Nabozénska
obéc také spolupracujé s blízkou Římskokatolickou farností

Ostrava – Hérmanicé. V létním
období sé konala dvé sétkaní
obou komunit.
Na období tzv. „Dusicék“ si
nabozénska obéc pripravila pro
své príznivcé malou vystavku
fotografií ké 100 létum nabozénské obcé a 85 létum Husova
sboru.

Vystava budé v Husové sboru
prístupna vé dnéch:
30. 10.
31. 10.
1. 11.
2. 11.

od 14:00 do 16:00 h.;
od 10:00 do 16:00 h.;
od 14:00 do 16:00 h.;
od 14:00 do 17:00 h.

Pak budé ovsém vystavka dalé
prístupna minimalné do koncé
roku 2021 po prédchozí domluvé a také vzdy hodinu préd
nédélní bohosluzbou.
David Chovancík
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Výročí úmrtí Jana Blahoslava
V létosním rocé si pripomínamé 450.vyrocí umrtí
Jana Blahoslava, knézé a biskupa Jédnoty bratrské, ktéry sé narodil v Prérové (20. 2. 1523), a po
némz nasi církévní prédkové nazvali kostél CCSH
v Prérové jako Sbor Jana Blahoslava. Řada bych
jén par slovy pripoménula jého osobnost.
Jan Blahoslav byl ké svému duchovénskému
povola ní péc livé pr ipravén studiém doma
i v ciziné. Jého matka Katérina byla horlivou clénkou prérovského bratrského sboru. První vzdélaní dostal na bratrskych skolach v Prérové a Prostéjové, pozdéji studoval v Goldbérgu, Witténbérgu, Kralovci a v Basiléji, kdé ho ovlivnila zahranicní réformacé, s níz sé sicé Jédnota bratrska
néztotoznovala, alé hlédéla na ni v mnohém
s uznaním a uctou.
Po navratu zé studií pusobil Blahoslav
v Jédnoté bratrské v Prostéjové a v Mladé Boléslavi. Na jahna a pozdéji na knézé byl ordinovan
v rocé 1553 v Prérové. Vé svych 34 létéch byl na
snému vé Slézanéch pro své vynikající dusévní
vlastnosti zvolén za bratrského biskupa. Jého pusobisté bylo v Ivancicích, kdé v rocé 1564 vyslo
jého néjznaméjsí dílo – césky préklad Nového
zakona, ktéry prékladal prédévsím z réctiny a vséch dostupnych latinskych prékladu. Toto dílo bylo zakladém pozdéjsí Biblé kralické. Vzdélany Blahoslav miloval starocéstinu vé svych archaisméch,
alé zarovén sé snazil dbat pri prékladu na rytmicnost a libozvucnost, néboť mél na zrétéli, zé jého
téxt budé prédcítan v bratrskych sboréch.
Jan Blahoslav vynikal vzdélaností i pastoracní

horlivostí, ktérou vykonaval jako biskup po célé
jihozapadní Moravé . Zémr él bé hém vizitacé
v Moravském Krumlové v r. 1571 préd 450 léty.
V Prérové na Horním naméstí stojí socha Jana
Blahoslava, ktéry drzí v rukou knihu s napisém
„Biblé céska“. Sochu zhotovil v rocé 1923 k 400.
vyrocí narozéní vyznamného prérovského rodaka Frantisék Bílék (1872–1941), césky sochar,
rézbar, kéramik, grafik a architékt.
V knizé „Sborník Blahoslavuv“ z roku 1923,
ktérou mamé v prérovské knihovné na faré, mé
zaujal popis Férdinanda Hréjsy o Janu
Blahoslavovi:
„Jemu v křesťanství nešlo až tak o formy, o literu, nýbrž o jedno: o vnitřní obnovení (znovuzrození) člověka Boží mocí a Boží milostí – jemu záleželo nejvíce
na tom, aby křesťan byl člověk opravdový, který by
se dal cele vésti Boží vůlí a nedbal nic, co z toho
vzejde, jen když smí konat Boží vůli. Blahoslav tu
před námi stojí jako člověk nejen nábožensky
myslící, ujasněný, ale i jako člověk nábožensky
žijící, který nemluví jen naučené věty, ale který to
vše i prožil.“
Z téxtu Blahoslavova „Rozžatá svíce“: „Zamék,
cím lépsí jést a hrazénéjsí, vétsí strazé potrébujé.
Tak cím clovék naboznéjsí, vícé sé ma míti na péci. Jakoz v slunci od prirozéní paprskové ukazují
sé, ktéríz béz sluncé nérozéznavají sé, tak béz
svétla pravého duchovního, hríchové nébyvají
poznani ani rozéznani.“
Aléna Milova, fararka CCSH v Prérové

Socha Jana Blahoslava od Františka Bílka na Horním náměstí v Přerově.
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Díkůvzdání za úrodu v Litovli
V nédéli 3. ríjna 2021 jsmé spolu s dalsími sbory
slavili Díkuvzdaní za urodu. Védomi si toho, zé
opravdu kazdy plod nasí pracé jé darém Bozím,
vzdali jsmé díky usporadaním potravinové sbírky. Ackoliv zijémé v rélativním blahobytu, stalé
jsou kolém nas blizní, ktérí si némohou dovolit
kvalitní potraviny. Ať uz jsou to matky samozivitélky s détmi, rodiny a jédnotlivci ohrozéní éxékucí, osamélí séniori, nébo lidé, ktérí jédnodusé
néméli v zivoté tolik stéstí jako my. Myslímé sé,
zé Buh nas k nim posíla s évangéliém, alé i s praktickou
pomocí (Jk 2,15—16).
Béhém dvou tydnu, kdy byla sbírka vyhlaséna,
jsmé shromazdili prés 100 kilogramu potravin.
Séstry a bratri prinaséli mouku, trvanlivé mléko,
téstoviny, lusténiny, ryzi, cukr, alé tréba i pérnícky, susénky ci présnídavky pro déti. A néchybély
i plody zé zahrad, jablka a oréchy. Kazdy prispél,
cím mohl. Napríklad jablka sbíral na své zahradé
nas dvaadévadésatiléty bratr, a zé jich nébylo
malo.
Sbírku si v tydnu naslédujícím po Díkuvzdaní
odvézl pracovník Potravinové banky Olomouc
(https://www.pbolomouc.cz/), ktéra zajisťujé
sbírky, spolupraci s r été zci obchodních céntér
a vyrobci potravin, a distribuci potravin po célém
Olomouckém kraji.

Říkali jsmé si, zé ackoliv potravinova sbírka
dopadla nad nasé océkavaní, stalé jé to jén kapka
v mori. Avsak potésil nas dékovny é-mail od zastupcé Potravinové banky Olomouc:
„Často to bývá tak, že ti, kteří mají méně, mají naopak více soucitu s těmi, kteří jsou na tom podobně,
nebo hůře. Od nás tak do Vašeho sboru putuje velká poklona. Všem můžete vyřídit, že jejich potraviny najdou své uplatnění a budou pomáhat
v Olomouckém kraji …. Za každou trochu, která se
u nás ve skladu objeví, jsme vděčni, obzvláště po
letních měsících, kdy naše sklady zejí spíše prázdnotou. … Pokud budete chtít podobnou sbírku zopakovat, tak budeme samozřejmě rádi a nabízím
Vám, jestliže budete potřebovat v této věci nějakou
podporu a bude to v našich silách, tak Vám rádi
poskytneme pomocnou ruku.“
Jsmé vdécni Bohu, zé nam pripravil takové
skutky, ktéré svédcí o Bozí lascé a dobroté, a vérímé, zé budou i inspirací pro dalsí sbory a jédnotlivcé (informacé o tom, jak lzé pomahat, nébo
kam potraviny putují, naléznété na vysé uvédéném odkazu).
Vaclav Matéjka

Tak trochu jiná misie aneb DobroLitovel
Vé dnéch 13. a 14. srpna sé v Litovli konala akcé,
ktéra mozna néktéré prékvapila, jiné oslovila –
misijní dny DobroLitovél. Jéjich hlavním tématém bylo smíréní, smíréní v rodiné, vé spolécnosti, mézi církvémi…
Misijní dny v Litovli byly vyjimécné v tom, zé
Litovél byla vybrana spolu s dalsími trémi mésty
v républicé k jéjich poradaní. Svojí navstévou nas
poctil Pavol Strézo, krésťansky misionar zé Slovénské républiky. Jého vélkym prínosém a tím, co
mu prinasí ohlas, jé, zé dokazé podat posélství
Nového i Starého zakona v podobé srozumitélné
soucasnému, i névérícímu posluchaci. Dokazé
prédlozit présvédcivé príbéhy zé zivota, vést
k zamysléní nad radou otazék nas ého z ití, sdélit
i nazory, ktéré nas tak trochu „nadzvédly“, alé
hlavné sírit nadéji vé víré…
Jak malo dnés slysímé „Miluj svého blizního…“,
snad proto nam pozitivní naladéní v rodinach,

praci, vséobécné dobro vé spolécnosti schazí.
Mohli jsmé sé o tom présvédcit na radé prédnasék poradanych v paték pro vérící a organizatory akcé, v sobotu pak pro célou véréjnost.
Témata prédnasék byla tato:
Odpusténí a smíréní v rodinach a církvi
(P. Strežo a L. Haltofová)
Sťava pro manzélství (manželé Čtvrtlíkovi)
Vséchno zkouméjté a dobrého sé drzté
(Pavol Strežo)
Otévréné o séxualité néjén pro mladé
(Pavol Střežo)
Jak mozna i dodatécné naznaté, témata byla
opravdu zajímava a jé skoda, zé sé jich néucastnilo vícé obcanu Litovlé.
Misijní dny doprovazél dalsí program. My vérící jsmé sé za zdar akcé modlili a prosili o pozéh13

naní v néprétrzitém rétézci modlitéb. Program
pro néjménsí déti sé konal v církévní skolcé Svatojanék, v Light foot bistru mohly dostat zdarma
Dobrozmrzlinu a Dobrotrísť. V parku préd Muzéém sé pro starsí déti poradala Zabavna olympiada. Hlavní cénou v losovaní byla projízďka kabriolétém. Célou misií nas doprovazély hudébní
chvaly, svuj stanék mély u naméstí v Husové ulici. Dopolédné byl na naméstí poradan Dobrocinny blésak, jéhoz vynos byl vénovan na pomoc sé
zajisténím bydléní pro matku samozivitélku. Díky vétsím financním darum sé podarilo vybrat
témér 50 tisíc korun. Byl zdé také stanék
s krésťanskou litératurou, ktérou bylo mozné získat zdarma. Néchybél sta nék duchovní pomoci
a pastoracního poradénství, tady sé navstévníci
mohli svérit sé svymi zivotními starostmi, hlédat
odpovédi a podporu.
Cély dén byla provozovana DobroKava – kava
za dobry skuték. Ta sé podavala zdarma a byla
pripravéna pro vséchny ucastníky misié. Célkém
bylo podano témér 200 porcí kavy. Cénou za kavu byl dobry skuték, ktéry jsté chtéli vykonat pro
své blizní, pro pripoménutí zapsany na prouzék
papíru. DobroKava slouzí pro podporu „lépsí nalady“ vé spolécnosti.

Mariiny misijní ostruvky a dalsí církvé a spolécénství, za financní podpory nadacé Crédo.
Misijní dny byly pro nas vérící naplnéné radostí a pozéhnané, jsmé vdécni za znovuobjévéní
bratrství mézi církvémi a doufamé v usporadaní
dalsího rocníku.
DOBROKÁVA V HUSOVĚ SBORU
Myslénka DobroKavy si nas vséchny získala, nadalé jé v Husové sboru v Litovli pro véréjnost pripravovana kazdou strédu a sobotu od 13 do 17
hodin. Projékt DobroKavy uvédl v zivot pan Libor
Horéní, DobroKavu podava na Zélném trhu
v Brné. Poslaní DobroKavy – kavy zdarma za vykonaní dobrého skutku – nadchlo bratra Jaroslava Řysé, získal pro ni célou nasi nabozénskou
obéc a projékt DobroKavy sé svoléním pana Horéního nyní réalizujémé v Husové sboru v Litovli
od kvétna 2021. S puvodním zamérém projéktu
sé nam soucasné otévrél prostor pro komunikaci
s véréjností, misijní pusobéní a prédstavéní nasého Husova sboru.
DobroKava byla ostatné také inspirací pro nazév misijních dnu v Litovli poradanych 13. a 14.
srpna: DobroLitovél.
Potésil nas vélky zajém v dobé poradaní Dné
évropského dédictví dné 5. 9. 2021, kdy do nasého kostéla na DobroKavu zavítalo az 50 navstévníku. Kavu podavala séstra Aléna Mackova, ktéré
ténto dén prinésl i radu prílézitostí k rozmluvé
s navstévníky. Jak nam sdélila, byli to lidé hlédající, ktérí sé casto i svérovali sé svymi zivotními
problémy…
Jé tréba uvé st, z é sponzorém DobroKa vy
byl a jé nas bratr Jaroslav Řys. Vélké díky!
Jana Motlova

Misijní dén vyvrcholil po 20. hodiné. Prédstavitélé mésta, místostarosta Zdénék Broza, prijali
pozéhnaní célému méstu Litovli. Zastupci Římskokatolické církvé a Církvé céskoslovénské husitské si vzajémné zéhnali a odpoustéli, spolécné
pak zéhnali vsém vé mésté, zéjmé na uc itélu m
a lékarum.
Vystoupéní hudébní skupiny Timothy (sk) privédlo publikum ké chvalam a modlitbam.
Poradatéli misijních dnu byli: Spolécénství
Light spacé, Římskokatolicka farnost Litovél, Husuv sbor Litovél, Církév advéntistu sédmého dné,
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Rozhovor s Jiřím Roubíkem
Ve druhém čísle časopisu Setkávání vám přinášíme rozhovor s bratrem Ing. Jiřím Roubíkem, Ph.D., architektem, který je členem náboženské obce Olomouc, je místopředsedou Diecézní rady a také poradcem v oblasti
stavebnictví a realit.

Bratře Roubíku,
ráda bych Vás představila lidem v naší diecézi, aby měli
povědomí o činnosti vzdělaných laiků, kteří jsou ochotni
i při své náročné profesi obětovat svůj čas a úsilí pro naši
církev. Moje první otázka je:
Jste členem naší církve, jste
v ní pokřtěn. Jaký k ní máte
teď v dospělosti vztah? Co na
této církvi máte rád? Co vám
na ní naopak vadí – je-li něco
takového?
Narodil jsém sé v rocé 1974,
jako jédiny príslusník ctvrté généracé clénu Církvé Céskoslovénské husitské. Mého pradédécka Karla na poslédní césté
doprovodil husitsky farar uz
v rocé 1921. Ja sam jsém byl pokrtény v mostécké modlitébné
bratrém Vladimírém Bubéníkém. Jénzé víra jé dar, ktéry néní samozréjmost a nélzé ji získat krtém ani clénstvím v církvi.
Mojé césta ké Kristu rozhodné
névédla prímo. Jako kluk jsém
o vélkych svatcích sicé s rodici

chodil na bohosluzby, nicému
jsém alé nérozumél a ani starobylé znéjící písné mé nébavily.
Jako asi vétsina détí jsém sé pri
obradu nudil a tésil sé, az z té
chladné místnosti pujdémé zpét
do tépla nasého bytu. Doma
jsém sé toho také mnoho nédovédél, protozé pro mojé rodicé
byla víra néco hlubocé intimního a osobního, o cém sé s détmi
némluví. Muséli o tom tédy mluvit jiní. Prvním, s kym jsém sé
sétkal, byli jéhovisté. Bylo to
tésné préd zménou rézimu
v rocé 1989, a schazéní sé po
bytéch ké spolécnému prédcítaní strojné i rucné opisovanych
téxtu na mé pusobilo jako odbojova cinnost. Cím délé jsém sé
alé zapojoval, tím vícé jsém vnímal lidskou manipulaci a duchovní prazdno. Nastéstí jsém
némél prílis potízí vcas odéjít.
Dalsí mojé césta védla prés charismaticky sbor, ktéry ovlivnil
célé mojé dospívaní. Do tohoto
sboru totiz vstoupilo mnoho
mych kamaradu a kamara dék,
a církév sé tak stala místém, kdé
jsmé sé potkavali a débatovali
o Bohu. Nékolikahodinové shromazdéní béz ustaléné liturgié,
prokladané jédnoduchymi mélodickymi písnémi uz mé nénudilo. Alé i zdé jsém zacal pociťovat lidskou manipulaci, coz vyustilo v muj vzrusény odchod.
Na vysoké skolé v Prazé jsém sé
sétkaval s krésťany ruznych dénominací, alé sam jsém sé nikam aktivné nézapojil. Po préstéhovaní na Moravu jsém sé
zapsal v Olomouci v Husové
sboru do nabozénské obcé a svoji víru
rozvíjél v ramci církvé mych

prédku, Církvé céskoslovénské
husitské, sé ktérou postupné
stalé pévnéji propojuji svuj zivot. Jako présvédcénému protéstantovi mi vyhovujé, z é sé
hlasí k odkazu svétové a céské
réformacé. Jé pro mé dulézita
jéjí narodní a vlasténécka oriéntacé. A konécné bych si pral, aby
zustala pévna vé víré a krésťanskych zasadach takova, jakou si
ji pr édstavoval Karél Farsky,
i kdyz sé potykamé s odlivém
zajmu vérících, jsém si jisty, zé
kokétovaním s idéologiémi, ktéré sé v poslédních dvou désétilétích rozsirují v urcité casti
spolécnosti, nové clény nézískamé a ty soucasné ztratímé.
Jste členem diecézní rady, to
samozřejmě zabere spoustu
Vašeho času, vzhledem k Vaší
rodině a profesi – dokážu si
představit, že je to často těžký úděl, který Vám zasahuje
i do osobního života. Proč jste
se rozhodl pracovat pro
diecézi a jak k tomu došlo?
Nékolik lét poté, co jsém sé
zapsal v Olomouci do nabozénské obcé, oslovil mé bratr farar
Jaroslav Krivanék. Vyhlédal si
mé v séznamu podlé profésé,
protoz é potr éboval probrat
aktualní stavébní stav kostéla
a jého statické zabézpéc éní .
I kdyz jsém mu téhdy asi prílis
népomohl, zustali jsmé v kontaktu.
Kdyz sé blízila volba nové
diécézní rady, pozadal mé, zda
bych nékandidoval. Bylo to
v dobé, kdy jsém sé rozhodl
prérusit
svojé
angazma
v lokalní politicé, a mél jsém fa15

lésny pocit, zé budu mít spoustu lo zajisténé budoucí financovaní
volného casu. Proto jsém kandi- cinnosti diécézé i jédnotlivych
daturu prijal.
nabozénskych obcí. S ohlédém
na nasé zkusénosti a pérsonalní
Co Vás těší ve volném čase?
obsazéní alé prílis mozností némamé. Invésticé do podílovych
Nakonéc z mého volného casu fondu, cénnych papíru, kryptomnoho nézbyva. Vétsinu casu mén ci komodit sé ukazaly jako
zabíra mojé pracé, zvlasté krajné rizikové a z hlédiska
v dnésní turbuléntní dobé, ktéra dlouhodobé udrzitélnosti jako
prinésla vélkou poptavku po névhodné. Némovitosti tak buvéskérych profésích vé stavéb- dou pravdépodobné v céntru
nictví. To alé néznaména, zé nasí
pozornosti
trvalé.
bych nédokazal naplnit jakéko- Z duvodu cénového vyvojé na
liv mnozství casu, ktéry by mi trhu s némovitostmi alé spísé
byl dopran navíc. Jé toho mno- budémé invéstovat do vlastního
ho, cím bych sé chtél zabyvat. majétku na ukor nakupu. Stav
Vratil bych sé ké sborovému némovitostí v majétku jédnotlizpévu i hré na hudébní nastrojé. vych nabozénskych obcí v ramci
Řad jsém hral na klavír nébo nasí diécézé jé vélmi odlisny.
bavil vésélou spolécnost hrou Obvyklé tam, kdé jé nabozénska
na harmoniku. Vélkym dobro- obéc ziva, jsou i stavby v ramci
druzstvím pro mé jé filatélié. mozností udrzované, vyuzívané,
Získavaní a usporadavaní zna- a pokud jsou pronajaté , jsou
mék néprinasí jén klid, mozna i vyznamnym zdrojém príjmu
podobny klidu pri vysívaní go- nabozénskych obcí. Ovsém nabélínu podlé prédloh, alé i zé- bozénské obcé potykající sé
mépisné a historické poznaní. s nédostatkém clénu, mají zpraOd mala jsém miloval vlaky. vidla potízé i sé spatnym staA kdyz jsém dostal svuj první vém svych objéktu a jéjich udrzstartovací sét, bylo zréjmé, zé jé bou. Tam, kdé jé situacé néumi blízké i modélarství. Obcas si nosna, zvazujé diécézní rada
vézmu do ruky knízku, alé né- prévédéní ohrozénych némovizrídka nad strankami usnu. tostí do majétku diécézé, aby
Mam rad turistiku a pr í rodu,
a dnés uz bych mézi konícky
zaradil i praci na zahradé a kolém domu.
Jak vidíte Vy, odborník, budoucnost našich nemovitostí?
Co byste poradil náboženským obcím, které postrádají
finanční prostředky na opravy svých sborů? Je šance naše
sbory udržet a jak?
Nasé církév byla spolécné
s ostatními církvémi hozéna do
vod, vé ktérych zatím néumí
plavat. Nasím prioritním ukolém jé invéstovat prostrédky,
ktéré mamé k dispozici, aby by16

zajistila jéjich kompléxní rékonstrukci a naslédné ékonomické
vyuzití. Řozhodné sé néjédna
o néjaké vyvlastnovaní nabozénskych obcí, protozé prévédéné némovitosti mohou po dohodé dalé vyuzívat. Diécézé také pomaha spolufinancovat invésticé nabozénskych obcí. Vérím proto, zé sé v prubéhu casu
podarí uvést vséchny némovitosti v majétku nabozénskych
obcí i diécézé do nalézitého stavu. Vynosy z nich spolécné
s vynosy z nové porízénych némovitostí nam pak pomohou
zabézpécit naklady na chod
církvé.
A nakonec mám lehčí otázku:
co teď rád posloucháte?
V soucasnosti si rad poustím
filmovou a vaznou muziku.
Mam rad intérpréty jako jsou
„Piano guys“, „Lindséy Stirling“,
ci „Two céllos“.
Bratré, vélmi dékuji za vas cas
a za rozhovor.
Monika Bartkova

O dveřích - poetická adventní úvaha
Biblické texty: Př 8,1—4; Ko 4,2—6; J 10,7
Přátelé,
máme advent. Dnešní nedělí začíná pro křesťany
nový církevní rok. Řeknu rovnou, že naše adventní
úvaha bude spíše poetická než exegetická. Advent,
to je takové zvláštní – nejen obrazné – otevírání dveří na naší cestě k vánočnímu tajemství, které nás přivádí až k dveřím štědrovečerním.
A za nimi je: Betlém! Stačí vzít za kliku a vejít rozechvěle skrze dveře vzpomínek do světnice svého
dětství. Ach, a tam, pod rozzářeným stromečkem
papírový betlém s hvězdou na drátku! Kolikrát sklonil
jsem ji k děťátku?
Ano, přátelé, už je to skoro za dveřmi! Ovšem betlém našich vzpomínek není obsazen vojáky, jako Betlém skutečný. Izraelská armáda nepočítá, že by se
z Betléma stáhla. Největší nebezpečí teroristických
útoků hrozí Betlému právě o Vánocích. To je smutná
zpráva pro všechny lidi dobré vůle.
Ale vraťme se k našemu tématu, jímž jsou dveře.
Ve všech třech dnešních biblických textech toto slovo
zaznělo. „Kéž Bůh otevře dveře našemu slovu“ (tak
jsme to četli z Pavlova listu do Kolos), aby naše úvaha měla „hlavu a patu“!
V biblickém světě má slovo dveře hluboký náboženský význam. Vezmete-li např. nepřekonatelný
Biblický slovník Adolfa Novotného, žasnete, jak je
heslo „dveře“ obsáhlé. Kolik je v Bibli vyvrácených,
zavřených, ale i otevřených dveří!
Dveře, které před námi někdo zavřel, to jsou
smutné dveře. Ty rozdělují. Otevřené dveře, ty spojují.
Kdysi dávno jsem napsal básničku:
„Vymalujte si mne jako vrátka zelená. / Jako louku polní. /
Klíč zahoďte každý. / Chci být vrátka zelená / otevřená navždy.“
A hle! Mladická touha po otevřenosti trvá dosud.
Řekl jsem, že advent je takové otevírání dveří na
cestě k Božímu tajemství. Otevřené dveře – a ty nás
o adventu nejvíce zajímají – jsou v Písmu vždy symbolem naděje. Je tu někdo, kdo mne očekává, má o mne zájem. Obraz Hospodáře, vyhlížejícího ze dveří návrat
marnotratného syna (L 15,11—32), to je obraz samotného Hospodina, který je láska, a který mu vybíhá v ústrety! Aby ho objal! A řekl mu to nejvstřícnější
ze všech nejvstřícnějších slov: „Pojď, vejdi a raduj se
v domě svého Otce.“
A co nám říká o sobě Ježíš v našem dnešním
evangelijním čtení? „Já jsem dveře, kdo vejde skrze

mne, bude zachráněn...“ Hluboký eschatologický význam těchto dveří, jimiž je Ježíš, si vyložíme jindy.
Nejlépe v neděli Dobrého pastýře, při sčítání oveček.
Teď si jen řekněme, že být otevřený Božím tajemstvím je nejpřednější vlastností víry.
„Jdi do otevřena, příteli!“, říká v jedné své básni
Jiří Orten. Tento mladý a tragicky zemřelý židovský
básník věděl, že je to sám Bůh, „kdo otevírá dveře
slovu“. Ale i člověk si ze své strany má tyto dveře pomáhat otevřít. Čím? „Poslušností a pokáním.“ Tak
praví 20. verš 3. kapitoly knihy Zjevení.
Pojďme v této naší adventní úvaze (cestou k Betlému) otevřít nejen dveře metafyzické, eschatologické, ale i dveře fyzické, skutečné. Dveře kostelů. Budete-li o Vánocích chodit sami či s dětmi dívat se na
jesličky, nezapomeňte si všímat dveří, kterými budete do chrámů vcházet i vycházet. Ty dveře vás mohou přimět k zamyšlení. Ovšem nejen dveře, ale
i jejich kliky.
Dám příklad: pravda, je z jiného města, ale k naší
adventní úvaze se pěkně hodí. V městečku Hainburg,
kousek za slovenskou hranicí na trase Bratislava—
Vídeň, je kostel. „Kliku těch kostelních dveří tvoří ruka z mosazi, která drží mosazný kolík, přičemž kolík
představuje rukojeť a ruka tvoří otočný bod, osu.“
Tak přesně zní uměnovědný popis.
Tedy než vejdu ze světa světského do světa sakrálního, podám si ruku s rukou kliky. Adié, světský
světe! Ale co to? Na vnitřní sakrální straně dveří má
klika ještě zvláštnější tvar. Tvar Měsíce, který má
rozšklebenou tvář s vyplazeným jazykem! Představte
si: vycházíte ze svátostného prostoru a ten se s vámi
loučí vyplazením jazyka! Proč asi?
Víte, staří umělci si dokázali vyhrát s každou maličkostí. Bůh je v detailu, říkali. A každý detail hovořil
řečí obrazů, symbolů, stejně jako Bible hovoří řečí
symbolů, parabol, alegorií a podobně. Na některých
kostelních dveřích je klika v podobě Adama a Evy.
Proč? Protože Adam a Eva jsou „dveřmi“ k dějinám
lidstva. Není náhodou, že Adam a Eva mají svůj svátek právě o Štědrém dni.
Dveře kostela svatého Marka v Benátkách, kam
jezdí dost „našich“ lidí, mají kliku stylizovanou do
podoby okřídleného lva s knihou mezi drápy. Proč?
Protože atributem svatého Marka je okřídlený lev,
neboť Marek své evangelium začíná kázáním Jana
Křtitele na poušti a králem pouště je – lev. A knihou
mezi drápy lva je Markovo evangelium. A tak dále.
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Ale vraťme se ke klice kostela v Hainburgu s rozšklebenou měsíční tváří s vyplazeným jazykem. Ta
klika mně irituje! Hodí se to vůbec vyplazovat jazyk
na člověka, který vychází z kostela?!
A proč ne! Vždyť ta klika by se hodila i do našich
kostelů! Ona nám říká: Poslyš, křesťane, cos tady tu
hodinu při bohoslužbách vlastně dělal? Jo, ty si myslíš, že ses tady zbožně a soustředěně modlil? Nebude
na tebe náhodou pasovat žertovná glosa sestry farářky Spáčilové: „Skončilo se kázání, všichni domů
uhání. Kázání se líbilo, nevíme, o čem bylo.“?
Ruku na srdce, křesťane! Prvních pět minut jsi
zjišťoval, kdo tady je a kdo chybí. No, mohlo nás tu
být víc, když vyloženě nemrzne. Ale stejně, je to pěkné, jak se ten mladý farář Jarek snaží tento černovírský kostelík křísit z mrtvých i touto pobožností. I když
to kázání bratra Valuška, prý adventní, je nějaké divné. Kázačku mohl umět aspoň zpaměti. Jako farář
Konvalinka. Prosinec je zatím mimořádně teplý. Kdy
byla vůbec naposledy „ladovská“ zima? Ty děti faráře Křivánka jsou fakt kouzelné. Radost i starost. Jakého budou mít Mikuláše? A hele, tam v rohu je pavučina! Právě tam sahala stoletá voda při potopě
1997 a plavaly lavice! Vždyť my tu sedíme jakoby
pod hladinou! A tak dále.
Přátelé, i mne cestou k Betlému napadají neadventní myšlenky. Musím uznat, že umělec, který
před staletími vytvořil kliku s měsíčním obličejem,
který na mne vyplázne jazyk, když vycházím z kostela, musel být moudrý muž, který znal lidi a viděl do
nich.
I když zde v černovírském kostelíku takové festovní dveře s měsíční klikou nemáme – usmějme se. Jako by tu ta klika byla „virtuálně“ s námi. S námi, kte-

ré pěkně prokoukla.
Příště se budeme snažit soustředit více na věci
Boží než na pavučinu v levém horním rohu. Fakt!
Opravdu!
A já slibuji, že se kazatelsky vyprecizuji natolik,
abych se aspoň letmo připodobnil k těm, o nichž
nám dnes ve vstupním čtení řekla kniha Přísloví:
„Blaze těm, kdo Hospodinu naslouchají, bdí u jeho
dveří a střeží veřeje jeho vchodu.“
Přátelé, jak jsem již řekl, advent, to je průchod
k vánočnímu tajemství. Průchod dveřmi s klikou, která nás chce přimět k zamyšlení. Aby se nestalo, že
bychom v čas adventní probíhali supermarkety s plnými vozíky zboží a žádných Božích dveří si nevšimli.
Neb supermarkety kliky nemají. Pak ať na nás všechny měsíční obličeje vypláznou jazyk.
Přátelé, přál bych vám, přál bych sobě, abychom
v souvislosti s naší adventní „dveřní“ úvahou mohli
ve finále adventu, to je o Štědrém večeru, zakusit
před betlémským chlévem, hospodou či jeskyní to, co
se pokusil vyjádřit básník těmito verši:
Dnes v noci vejít smím
dveřmi touhy své
a otevřeno nechat
a smysly živit štědře.
Dnes prostřeno mi světlem,
dnes svítí Betlém
i v temné kouty bezcitné,
ke Golgatě až.
Amen!
Rostislav Valušek

Služba dětem s učebnicí Kořínky víry
Nasi praci s détmi vnímam jako jédnu z néjzodpovédnéjsích cinností. Stalé sé présvédcujémé, o véliké pravdé, zé co do détí vlozímé, to sé stava zakladními hodnotami, na ktérych uz samy stavéjí. Jé to
pro né urcité pénzum duchovních a mravních hodnot, o ktéré sé mohou oprít i v dospélosti. Pri vyucé
pouzívamé ucébnici „Korínky víry“, u níz océnuji jéjí formu prístupnou a blízkou détém. Vyhodou jé
casové clénéní. Hlavní jé alé radost zé spolécné pracé, z moznosti sé podélit o své nazory, vlastní vidéní svéta. Déti si uvédomují své místo vé spolécénství nasí církvé a céní si ho. Napríklad pri malovaní zhmotnujémé své prédstavy. O rodiné, o jédnotlivych liturgickych obdobích. Inténzivné spolécné
prozívamé Vanocé, Vélikonocé, alé také prédstavy o Jézísi a jého ucédnících.
Vélky prínos spatruji i v létních taboréch, jéjichz hlavní organizatorkou jé séstra fararka Milova.
Vsichni ucastníci pak radi vzpomínají, tésí sé na své kamarady. Toto období prazdnin jé pak inspirující po cély rok. Jé pro nas dospélé obohacující vidét, jak v détéch víra sílí a doslova zapoustí korínky
do jéjich dusí, v souladu s nazvém ucébnicé.
Ivana Řichtérova, nabozénska obéc CCSH v Ostravé – Staré Bélé
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Celocírkevní setkání mládeže v Hradci Králové
Ve dnech 17. 9 - 19. 9. 2021 proběhlo celocírkevní setkání mládeže v Hradci Králové, jehož se zúčastnili i naši mládežníci z olomoucké diecéze.
Vydali jsmé sé do Hradcé Kralové sé starsími détmi (nad 12 lét) z létního krésťanského tabora zé Sobotína, nakonéc nas jélo célkém 17, coz bylo asi prékvapéní pro poradatélé, protozé z olomoucké
diécézé jézdí vzdy jén jédnotlivci – také jsmé potkali v Hradci jésté dvé mladé séstry z olomouckého
sboru, ktéré zpívají v chvalící skupiné na vétsiné célocírkévních sétkaní. Vloni sé tato akcé nékonala
kvuli covidu, tak jsmé sé tésili na program i na spolécénství s ostatními mladézníky z nasich nabozénskych obcí z célé církvé, a myslím, zé nikdo nébyl zklamany.
Nazév byl: „Vzhuru, kdo zízníté, pojďté k vodam. (Izajas 55,1a)“ a sétkaní sé konalo v Hradéckém
sboru, jéhoz prostor jé vytvorén jako jédna vélka loď, a tímto nas i uvítal bratr biskup Pavél Péchanéc
a séstra fararka Frantiska Pospísilova. Célé sétkaní probíhalo v duchu zpévu krésťanskych písní,
modlitéb, divadla k vyrocí zalozéní církvé, prédnasék, hér i spolécnych prochazék.
V programu jsmé méli zajímavy workshop s nazvém „sédm osvézujících drinku“, kdé jsmé prémysléli nad sédmi svatostmi v nasí církvi – s tím byla spojéna odpolédní prochazka kolém réky Labé,
kdé jsmé nad jédnotlivymi svatostmi vé dvojicích diskutovali a takto jsmé sé i séznamovali
s ostatními. Zajímava byla také débata s bratrém patriarchou Tomasém Buttou, ktéra probíhala vtipné a néformalné, nébo i vécérní koncért kapély Goji. Sétkaní mladézé bylo ukoncéno nédélní bohosluzbou, opét v zamysléní nad „vodou zivota“, ktérou jé Kristus.
Aléna Milova

Diecézní dětský tábor Archa v Sobotíně
Patym rokém si pronajímamé katolickou faru v Sobotíné na détské tabory olomoucké diécézé. Oblíbili jsmé si toto místo a jé to pro nas uz znamé prostrédí, takzé v térmínu 1. 8. – 7. 8. 2021 jsmé opét
prijéli, 32 détí a 9 dospélych, do tohoto jésénického zakoutí malé vésnicé Sobotín.
Tabor jsmé nazvali: „Prézít v lésé, prézít spolu, prézít zivot“ a opravdu né ktéré moménty byly
o prézití, ať soutézé, vylét i pocasí. Alé vsé jsmé nakonéc s radostí a duchovním doprovazéním séstry
fararky Lucky Haltofové „prézili“ a prozili. A odvazéli jsmé si spoustu néopakovatélnych zazitku.
Moc dékuji vsém védoucím, Vaskovi, Daniélovi, Mircé a Alci, kucharkam Ivci a Paji, zdravotnici Aléné, fararcé Luccé a vsém détém, zé byli ochotni si uzít spolécné pratélské a príjémné dny na zacatku
srpna. Dékuji vsém nabozénskym obcím, ktéré nas podporily modlitbou i financémi.
Dékuji olomoucké diécézní radé i olomouckému biskupovi za podporu.
Aléna Milova, védoucí tabora a fararka z Prérova
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Ze setkání bude setkávání...
Opravdu príjémné bylo sétkaní néktérych byvalych a soucasnych clénu diécézní rady olomoucké
diécézé, ktéré inicioval bratr biskup. Za slunécného dné v sobotu 25. zarí vé Vélkém Ujézdé v pénzionu Myslivna dostala prostor radost, zé na sébé stalé myslímé, zé si néjsmé lhostéjní a lézí nam na srdci nasé církév, nasé diécézé, a prédévsím lidé v ní – i ti, ktérí uz svou praci a svuj cas odvédli a téď slédují, jak si védou jéjich nastupci. Po biblickém zamysléní a uvodním pozdravu sé vzpomínalo, odpovídalo na dotazy, rozpravélo a usmévy strídala konzumacé chutného obcérstvéní – dokoncé néchybél
ani „husitsky“ dort. Zé sétkaní sé tak snad stané kazdorocní sétkavaní, tréba i s témi, ktérí létos némohli byt prítomni – jako vyraz díku za odvédénou praci a také jako symbol toho, zé vsichni stalé
jdémé spolu…
Gabriéla Bjolkova

A setkání podruhé… tentokrát pro předsedy rad starších
V sobotu 16. 10. sé v Husové sboru v Ostravé – Svinové uskutécnilo sétkaní prédsédu rad starsích
olomoucké diécézé. V uvodu probéhla bohosluzba, ktérou slouzili bratr biskup Tomas Chytil a bratr
farar David Prichystal.
Bratr Prichystal si poté pripravil pro vséchny prítomné aktualní informacé pro praci nabozénskych obcí a dulézité pasazé z radu CCSH. Naslédovala diskuzé a prostor pro dotazy. Sétkaní, ktéré
bylo vnímano jako vélmi prínosné, bylo zakoncéno néformalním posézéním.
Bratri a séstry tak méli moznost sé lépé poznat a sdílét zkusénosti zé svych nabozénskych obcí.
Lucié Gudrun Pétérova
Jeden muž přišel za knězem s otázkou: „Otče, pročetl jsem celou Bibli, porozuměl
jsem trojičnímu tajemství, dogmatu o neposkvrněném početí, pochopil jsem všechno
o působení svátostí a církvi jakožto mystickém těle Kristově. Ale jedna věc mi stále
uniká… „A co je to, synu?“ „Stále nevím, co se stalo s Josefovou dílnou…“
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KUK aneb Kam za uměním a kulturou
I přes nepříznivé podmínky, které zapříčinila epidemiologická situace, se podařilo uskutečnit mnoho zajímavých akcí. V prostorách Husových sborů to byly koncerty konané v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. V Husově sboru na Slezské Ostravě zazněly v sobotu 4. 9. tóny klavíru v podání Klavírního kvarteta
Josefa Suka a 5. 9. rozezněly klavír prsty Federica Colliho při klavírním recitálu. Italské baroko pro kontraalt
si návštěvníci mohli vychutnat 27. 9. v Husově sboru ve Staré Bělé.
Již po desáté uspořádala Náboženská obec Církve československé husitské v Olomouci tradiční Svatováclavskou pouť v Černovíru.
Připravované akce:

Koncerty „hudební výlety“ v rámci Svatováclavského hudebního festivalu pod názvem BACH, HÄNDEL,
ZELENKA: DUŠE BAROKA, na kterých zazní skladby opravdových mistrů barokní hudby v podání výjimečných moravskoslezských interpretů, se uskuteční 3. 12. v 18 hodin v Dolním Benešově v kostele sv.
Martina a 4. 12. v 18 hodin ve Staré Bělé v kostele sv. Jana Nepomuckého. V rámci tohoto festivalu
proběhne 14. 12. v 19 hodin v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě koncert VUS ONDRÁŠ CESTA
SVĚTLA, hudební cyklus vyprávějící příběh narození Ježíše Krista a lidových Vánoc.

Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je pro změnu program koncertu, který se koná 22. 12. v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy a který povede dirigent Chuhei Iwasaki.
Sváteční atmosféru umocní také Koncertní sbor Permoník.

Vánoce doma s hudbou našich autorů, to je název mimořádného koncertu, který se koná 16. 12. v 19
hodin v olomoucké Redutě. Pod taktovkou dirigenta Petera Valentoviče vystoupí pěvecké sbory a vybraní sólisté z řad Moravské filharmonie Olomouc. Zazní skladby Jiřího Ignáce Linky, Františka Xavera
Brixi či Josefa Schreiera.

V Husově sboru v Olomouci 17. 12. v 19 hodin proběhne adventní benefiční koncert pro Dětské centrum Chocerady, na kterém vystoupí Richard Pachman.

V pondělí 13. 12. 2021 v 17 hodin se uskuteční na farní zahradě u Husova sboru v Ostravě – Svinově Živý betlém. Poetické pásmo mluveného slova a hudebních vstupů potěší malé i velké. Vánoční písně a koledy hraje kapela Ode zdi ke zdi. V kostele budou umístěny betlémky výtvarnice Dagmar Štěpánové.

Advent s orchestrem Brač dne 3. 12. v 18 hodin v modlitebně CČSH ve Studénce.

Létající rabín – tradiční židovská hudba zazní 27. 11. v 18 hodin v Husově sboru ve Staré Bělé a tamtéž
můžete navštívit koncert ZUŠ a hostů 12. 12. v 16 hodin.

Koncert Waldorfské základní školy Ostrava se koná v Michálkovicích 21. 12. Od 13 hodin.

V Husově sboru v Rychvaldu můžete navštívit 5. 12. koncert ZUŠ Rychvald v 16:30 hodin, 12. 12. autorský folkový koncert – Duo Robin a Sylvie – v 16:30 hodin a 19. 12. v 16:30 hodin zazní Biblické písně
v podání Ludmily Zálesné.

V Husově sboru v Litovli se dne 11. 12. 2021 v 17:00 h. uskuteční již tradiční adventní koncert folklorního souboru Hanácká Môzêka.

Náboženská obec v Chudobíně pořádá adventní koncert pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž „ZeSrandy“.
Koncert se uskuteční v Chrámu Cyrila a Metoděje (tak se ten náš kostel skutečně jmenuje )
dne 12. 12. 2021 v 16:00 h.

Náboženská obec v Šumperku pořádá adventní koncert dne 16. 12. 2021 v 16:00h.
Poznámka:
Uvedené akce jsou plánované s velkým předstihem. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se může
konání akcí měnit. Je proto potřeba se informovat u pořadatelů, zda a v jaké podobě akce proběhnou.
Lucie Gudrun Peterová
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Přehled vánočních bohoslužeb v naší diecézi
Náboženská obec příp. bohosl. středisko
Bílá Lhota - bohosl. středisko (Loštice)
Bruntál
Dlouhá Loučka - bohosl. středisko (Troubelice)
Doubrava
Dubicko
Frýdek Místek
Horka nad Moravou
Hostice
Hranice
Chudobín
Kojetín
Kopřivnice
Krnov
Kunčice pod Ondřejníkem

24.12.
pátek

22

26.12.
neděle

31.12.
pátek

1.1.
sobota

10:00
10:30

23:00
22:00
8:30

8:00
10:30
9:30
8:15
8:30
9:00
10:30

8:00

16:00
10:00

9:00
8:30

Lipník nad Bečvou
Litovel
Loštice
Náklo - bohosl. středisko (Horka nad Moravou)
Olomouc
Olomouc - Černovír - bohosl. středisko
Olomouc - Hodolany
Olšany - bohosl. středisko (Ol. Hodolany)
Opava
Ostrava Heřmanice
Ostrava Hrabůvka
Ostrava Mariánské Hory
Ostrava Michálkovice
Ostrava Moravská a Slezská
Ostrava Polanka
Ostrava Radvanice
Ostrava Stará Bělá
Ostrava Svinov
Ostrava Zábřeh
Petřvald u NJ.
Přerov
Rožnov pod Radhoštěm
Rychvald
Rýmařov
Skalka - bohosl. středisko (Kojetín)
Studénka
Šternberk (v prostorách kláštera)
Šumperk
Troubelice
Újezd - bohosl. středisko (Troubelice)
Uničov - bohosl. středisko (Troubelice)
Velká Bystřice
Velký Týnec
Vratimov
Zábřeh

25.12.
sobota
13:30
10:30

22:00
21:00
22:00

17:00
9:00
8:30
14:00
10:00

9:00
8:30

17:00
17:00

10:00
15:00

9:00
22:00

8:30

21:00

8:30

20:15
22:00
16:00
22:00

9:30
8:45

10:15
10:30

15:00
21:00

9:00
11:00
8:30
10:00
9:00
10:00
9:30
8:45
8:00
10:00
10:15
10:30
10:00
10:30

10:00
8:30
10:45
8:15

10:30
8:00

10:00
22:00
20:30
20:00
9:00

9:00
7:30
9:00

16:00
16:00

15:00
16:00

20:00
9:00
10:30
8:00

8:30

15:00

Křesťanský tábor ARCHA 2021

Potravinová sbírka v Litovli
a slavnostní dort připravený pro setkání bývalých členů Diecézní rady
23

24

