Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

MINULOU

SOBOTU SE KONALO V

Bohoslužbou s večeří Páně (texty: Ž
145, od 10. verše; Zj 11, od 15. verše; Mt 6,33; píseň č. 290) bylo minulou sobotu zahájeno 5. zasedání
VIII. sněmu. Bohoslužbu vedli sestra farářka z Prahy 2 - Nové Město
Mgr. Ema Blažková a bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, který posloužil kázáním. Texty četl ing. Petr
Hladík, svátost večeře Páně vysluhoval biskupský sbor. Bratr patriarcha
kázání zaměřil na motto 5. zasedání
VIII. sněmu „Hledejte především
království Boží a spravedlnost...“
„Kam má přijít dále Boží království?“ uvedl bratr patriarcha. „Modlíme se, aby Boží království přišlo do
tohoto našeho světa. Ve světě poznáváme, jak je vzdálen od Božího určení, je plný nespravedlnosti, podlosti,
nenávisti, krutých a bezcitných násilných činů. Jestliže známe hodnoty
Božího království, pak se nemůžeme
smířit s tím, co se ve světě děje.
Když se tuto modlitbu modlíme, tak
tím vyjadřujeme, že se s tím stavem
nesmiřujeme, ale spoléháme na Boha... Martin Luther upozornil: >Boží
království přijde i bez našeho modlení, ale my prosíme těmito slovy, aby
přišlo také k nám<. Hledat Boží království a modlit se za jeho příchod
znamená především sami se podřizovat pod Kristovu vládu. Nikdo nás
k tomu nenutí, činíme tak dobrovolně. U stolu Páně při každé liturgii
v našich sborech i všech místech i
nyní to můžeme zakoušet a společně
vyznávat: >Beránek náš čistý přišel
k nám, nechť kraluje.<“

Bohoslužebná sbírka vynesla 15 947
Kč a 162 SK a je určena na Diakonii
a misii CČSH.
Vlastní jednání sněmu bylo zahájeno společnou sněmovní modlitbou
(uvedenou v minulém čísle Českého
zápasu). V tuto dobu bylo svými delegáty zastoupeno celkem 213 náboženských obcí z celkového počtu
295. Přítomno bylo 492 sněmovníků
s hlasovacím právem (z toho 315 duchovních a 177 laických zástupců
náboženských obcí) z celkového
počtu 791 pozvaných, dále 9 delegátů s hlasem poradním. 94 delegátů
bylo omluveno. Patriarcha tedy prohlásil jednání sněmu za usnášeníschopné.
Následoval společný slib sněmovníků a poté organizační záležitosti volby předsednictva sněmu (předsedající: patriarcha ThDr. Tomáš Butta,
místopředsedové: biskupka Mgr. Jana Šilerová, Karel Potoček (tajemník
ÚR), členové: ing. Jitka Bednářová
(Brno), biskup ThDr. Jan Hradil
Th.D. (Bratislava), biskup Mgr. Michael Moc (Plzeň), ing. Karel Rauš
(Praha), Zdena Šlézová (Hradec
Králové), zapisovatelů, ověřovatelů
zápisu, sčitatelů a návrhové komise.
Schválen byl i program a jednací řád.
Po doplnění sněmovních výborů
byla zvolena předsedkyní legislativně právního výboru JUDr. Dana
Kořínková. Legislativně právní výbor navrhl zvolit nového generálního
tajemníka sněmu. Sněm pak většinou hlasů zvolil plzeňského biskupa
Dokončení na str. 4
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SNĚMU

PROHLÁŠENÍ 5. ZASEDÁNÍ VIII. SNĚMU
Hledejte především království Boží a
spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno
Mt 6,33
jsou Ježíšova slova, jež jako motto
svého jednání přijalo 5. zasedání VIII.
sněmu Církve československé husitské, které se sešlo 26. ledna 2008
v Praze-Dejvicích. Cíle zasedání sledují programovou linii VIII. sněmu,
zahájeného v roce 2000, podporovat
v bohosloveckém myšlení a církevní
praxi prvky, jež vedou duchovní a
laiky, aby se oddaně přimkli k Duchu
Kristovu a věrohodně hledali i zastávali jeho spravedlnost, kdekoli jsou
v církvi i v národní společnosti postaveni. To se týká jak stanoviska k návrhu připravovaného zákona o narovnání vztahů mezi státem a církvemi, tak
i navrhované novelizace vnitřních církevních řádů, jejichž projednání je na
pořadu sněmu.
Náboženská touha "naplnit Duchem
Kristovým současné poznání a mravnost", jež tvořila myšlenkové i dějinné
kořeny vzniku Církve československé
husitské v roce 1920, souvisela s ideami svobody, rovnosti a demokracie,
které motivovaly v r. 1918 obnovení
naší politické a státní samostatnosti.
V novém církevním společenství znovu nalezli náboženskou životní naději
a mravní hodnoty mnozí, kteří se na
válečném a politickém poli i v oblasti
školské a sociální práce a kultury zasadili o vznik naší republiky. Tito a
další členové církve mladší generace
po celou dobu trvání našeho státu a
zápasů o jeho udržení, kontinuitu a
obnovení v souvislosti s II. světovou
válkou zastávali ideje, z nichž naše
společnost a v ní i církev vznikly.
Mnozí vstoupili do odboje doma i

v zahraničí, byli pronásledováni,
uvězněni anebo položili život.
V poválečných vzrušených poměrech
církev svým porozumivým postojem
k lidským bolestem a činorodostí zejména v sociální oblasti získala prestiž
a prožívala rozvoj ideový i organizační.
V časech, kdy se vnitropoliticky rozhodovalo o další orientaci naší společnosti, se mnozí členové a sympatizanti církve, vyrostlí v ideách svobody a
demokracie, jasně postavili proti totalitě, do níž byla zasazena naše republika po únoru 1948, za což zaplatili
persekucí nebo i uvězněním. Pohnuté
osudy duchovních i laiků i dokumen-

ty o hledání správné orientace jsou
toho dodnes svědectvím. Období po
roce 1948 s praktikami totalitního státu, k nimž patřil především státní dozor nad církvemi, prováděný od vládní až po okresní úroveň s dohledem i
nad nejmenšími náboženskými obcemi a jejich faráři, znamenal pro Církev československou husitskou, jako
tehdy druhou největší církev v našem
státě, podstatné omezení života a činnosti, především ve školství, výchově,
vzdělávání, duchovní péči a sociální
práci, tehdy organizované na vysoké
úrovni. Veškeré rozvojové záměry,
koordinované s ekumenickou zahraDokončení na str. 3

Z GENERÁLNÍ SYNODY
V pátek 25. ledna se sešla v Praze 6 - Dejvicích generální synoda duchovních
naší církve. Jejím úkolem bylo projednat návrh novelizace Ústavy Církve československé husitské, který se týkal parity duchovních a laiků na diecézním
shromáždění a na církevním sněmu. Synoda se měla zabývat i návrhem
"Zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a
církvemi a náboženskými společnostmi". Neméně důležitým úkolem byla i příprava případných vlastních návrhů na sněmovní jednání.
Úvodní bohoslužbu slova vedli bratr patriarcha Tomáš Butta, bratři biskupové
Michael Moc, Petr Šandera a Štěpán Klásek, kázáním posloužila sestra biskupka Jana Šilerová (texty Ž 132; 1 K 3,16-17; J 2,13-25). Zpívány byly písně
č. 35, 268.
Po bohoslužbě bratr patriarcha konstatoval, že z celkového počtu 462 členů
synody duchovních je přítomno pouze 214 oprávněných členů, ustanovených
v duchovní správě církve, takže synoda není v tuto chvíli usnášeníschopná.
Podle řádů církve se tedy muselo čekat půl hodiny, aby jednání mohlo začít
v jakémkoli počtu účastníků.
Po schválení programu a jednacího řádu a volbě zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů a návrhové komise byl program doplněn o návrhy došlé
v písemné formě, které předložili: br. Volkman a ses. Jurková, náboženská obec
Libochovice, náchodský vikariát, náboženská obec Praha 1 - Staré Město, bratr
farář Milan Vostřel ze Slavkova u Brna, sestra dr. Helena Bastlová z tiskového
a informačního odboru úřadu ústřední rady a ústřední rada.
Dokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Malé úvahy o toleranci 15.
Naříkám nad tím, že řady věřících v našich sborech
prořídly. Je to pravda a je to i naše vina. Když jsem
zkoumala, proč někteří dříve horliví příslušníci se přestali o církev zajímat, dostala jsem několik překvapivých odpovědí.
Například sestra, která byla po léta zvyklá jen na samou
chválu a lichocení, se smrtelně urazila, když bratr farář
jednoho dne ztratil nervy, vypadl ze své role a vynadal
jí. Možná, že by mu odpustila, kdyby se omluvil. Jenže
jeho to ani nenapadlo. Přestala tedy chodit do sboru a
nikdo ji nepostrádal. Zraněná ztracená ovečka zůstala
sama. Smutný a nikoliv ojedinělý příběh.
Teď zvednu prst a budu kárat. Duchovní má zůstat za
každé situace korektní a také se nemá lidem podbízet.
Jeho úkol je v odpovědném zvěstování evangelia – kterým se musí především on sám řídit. Možná, že by se
mělo některým z nich řádně vysvětlit, že Ježíšův příkaz:
kažte evangelium, jak nám ho tlumočí Marek 1,15,
pochází od slova kázati a nikoliv kaziti. Chci být ale
spravedlivá. I farář má někdy takové starosti a bolesti,
že ztrácí sílu. To se stává. Jenže by se pak měl svěřit do
péče svého vikáře nebo biskupa a pokusit se věci řešit.
Tady nejde jen o jeho osobu, tady jde o církev.
Trochu mne rozčiluje, když na každém kroku slyším
zvěst, že Bůh je láska. Bojím se, že jsme si z Hospodina
udělali dobromyslného Pánbíčka, který si nechá všechno líbit a je zde jen proto, aby nám neustále odpouštěl.
Tak nějak automaticky, bez jakéhokoliv pokání.
Zapomínáme, že když Bůh tak miloval svět, že obětoval
svého syna jednorozeného, abychom nezemřeli a měli
život věčný, musíme jeho lásku opětovat z celého srdce
svého a z celé mysli své. Někdy to znamená, že musíme
zapřít i sebe sama, přinést oběť, nechat si líbit třeba i
urážku, nespravedlnost nebo ponížení. Jen tak se může
tenhle svět plný nenávisti, zla a křivd o něco zlepšit.
Jindřiška Kubáčová

STOPY V ROSE
Miroslav Matouš
Obdivem
děje se něžný průnik
do tajů světa.

Do temnot
nevedou stupně,
ale šikmá plocha.

Ve vědomí cíle
rodí se počátek
a smysl cesty.

Cesta k peklu
je vydlážděna,
k nebi vyšlapána.

Bosou stopou
prosvětlovány jsou
stezky Boží.

Lépe je klopýtat
cestou k Nebi
než tančit k Peklu.

K Bohu směřují
samostatné kroky,
nikoli sevřené útvary.

Tam i onam vedou
mimoúrovňové křižovatky
mezi nebesy a podsvětím.

Slitovný Bůh
nečeká na zástupy,
ale na celého člověka.

Pozemskou cestu
nelze měřit
vzdušnou čarou.

Putování k Bohu
není závodem
o rychlé prvenství.

Cesty za Bohem
není moudré napřimovat
podle pravítka.

(pokračování z minulého čísla)
Děti a mládež (3)

Petrovo kázání – zaslíbení Ducha svatého je určeno nejen dospělým, ale i
dětem.
Sk 2,37-40
Úcta k rodičům v Desateru.
Ex 20,12; Dt 5,16
Timoteus zná od dětství svatá Písma.
2 Tm 3,14-17
Rady pro jinošství.
Kaz 11,9-10; 12,1-7
Otcovy starosti o budoucnost synů a
dcer.
Sírachovec 7,23-25; 42,9-11
Otcovské naučení a trestání syna.
Př 4,1; 23,13-32; 29,15-17
Vztah dětí k rodičům, poslušnost.
Ef 6,1-3; Př 13,1; 28,24;
Sírachovec 3,1-16
Výchova dětí.
Sírachovec 30,1-13
(Omluva redakce: V minulém čísle
došlo k tiskové chybě v kapitole Děti a
mládež 2. U části „Mládeneček Josef
je vyvolen Bohem, ale musí projít těžkými zkouškami“, je správný odkaz
na Bibli - Gn 37. kap.)
***
Sourozenci

Kain a Ábel.
Závist a vražda. Nezabiješ!
Gn 4,1-16; Ex 20,13; Př 14,30
Jákob a Ezau.
Podvod a lest. Nejednat lstivě.
Gn 27. kap.; 2 K 4,2
Jákob u Lábana.
Těžkým životem vykupuje Jákob
svůj hřích.
Gn kapitoly 29, 30, 31; Ez 18. kap.
Jákob a Ezau.
Dary a smíření s bratrem.
Gn 32,4-22; 33,1-17; Mt 5,21-26
Josef a jeho bratří.
Zloba a hněv. Nenechte nad svým
hněvem zapadnout slunce.

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

Gn 37. kap.; Ef 4,26
Josef a jeho bratří.
Odpuštění. Odpusť sedmdesátsedmkrát.
Gn kapitoly 42, 43,44, 45;
Mt 18,21-22; L 17,3-4; Ef 4,30-32
Mojžíš a Áron.
Áron pomáhá bratru splnit Boží úkol.
Nést břemena jedni druhých.
Ex kapitoly 3, 4, 5; 6,26-27;
24,1-11; Ga 6,2
Adónijáš a Šalomoun.
Adónijáš chce vzít bratrovi královský
trůn. Nebudeš dychtit po ničem, co
patří tvému bližnímu.
1 Kr 1. kap.; Ex 20,17
Šimon Petr a Ondřej, Jakub a Jan.
Ihned opustí rybaření na Ježíšovo
zavolání. Kdo chce Ježíši sloužit, ať
jej následuje.
Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; L 5,1-11;
J 12,26; Mt 10,38-39; 19,27-28
Jakub a Jan by chtěli mít výsady. Pán
nikomu nestraní, nikdo u něj nemá
protekci.
Mt 20,20-28; Mk 10,35-44; Dt
10,17; 2 Pa 19,7; Sk 10,34; Ř 2,11;
Ga 2,6; Ef 6,9; Ko 3,25; 1 Pt 1,17
Marie a Marta.
Přednost Božímu slovu před domácností. Lidé, jejichž bohem je břicho.
Usilovat o duchovní dary.
L 10,38-42; 1 K 14,1; Fp 3,18-21
Marie, Marta a Lazar.
Svorně jsou přáteli Ježíšovými. Ježíš
nám říká: Vy jste moji přátelé.
J 11,1-44; 12,1-2; 15,12-17
Ježíšovi sourozenci.
Ježíš byl člověk a byl to Boží Syn.
Mt 13,53-57; J 6,41-42;
Mt 3,13-17; 17,1-8
Ježíš a jeho bratří.
Bratří nechápou a brání Ježíši v jeho
poslání.
Mt 12,46-50; Mk 3,31-35;
L 8,19-21; J 7,1-9

Pokrevní bratří svorni ve víře po vzkříšení Pána Ježíše.
Sk 1,1-14; 1 K 9,5; 15,7
Jakub, bratr Páně se stal jedním ze
sloupů židokřesťanské obce v Jeruzalémě.
Sk 12,17; 15,13; 21,18;
Ga 1,19; 2,9-12
Syn sestry apoštola Pavla přijde do
pevnosti a zachrání strýčka před
židovskými úklady.
Sk 23,12-35
Milujme se navzájem bratrskou láskou.
Ř 12,10; Žd 13,1 2; Pt 1,5-8;
1 J 3,10-12
***
Starý člověk

Hospodin posílá Abrama do země
Kenaanské v jeho 75 letech.
Gn 12,1-9
V 99 letech se Abramovi ukázal
Hospodin a sdělil mu, že se stane praotcem vyvoleného národa.
Gn 15,1-6; 17. kap.
Stařičké Sáře zvěstuje Bůh, že bude
mít syna.
Gn 18,1-15; 21,1-7
Mojžíšovi je 80 let a jeho bratru Áronovi 83 léta, když jsou Bohem pověřeni vyvést lid z Egypta.
Ex 7,7
Kněz Zachariáš a jeho žena Alžběta
jsou v pokročilém věku, když je
Hospodin vyslyší a daruje jim syna.
L 1. kap.
Simeon se na stará kolena dočká
Spasitele.
L 2,21-35
Prorokyně Anna byla i ve stáří užitečná, dnem i nocí sloužila Bohu modlitbami a svědectvím o Vykupiteli.
L 2,36-38
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

HLAD

Z kazatelského plánu

4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.
J 4,38
První čtení: Kaz 3,9-15
Druhé čtení: 1 K 3,6-9
Evangelium: J 4,31-38
K obětování: 1 Te 4,1
K požehnání: Zj 2,26-29

Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi-

Jsme nasyceni, ale hladovíme. Máme co pít, ale žízníme. Čímpak to
asi je?
S prázdným žaludkem se dlouho žít
nedá. To nám potvrdí každý bezdomovec a všichni hladoví tohoto světa. Zvláštní je, že i my, kteří nouzí
netrpíme, pociťujeme někdy hlad a
od toho hladu nám nepomůže ani
vrchovatý nákupní vozík z obchoďáku. S prázdným žaludkem se
opravdu nedá žít, ale plný žaludek
také není všechno.
Učedníci to jistě mysleli dobře,
když vybízeli zjevně vyhladovělého
Mistra, aby něco pojedl. On je však
překvapil oznámením, že on má
k nasycení pokrm, který oni neznají. Vše je možné. Koupil asi někde
nějakou specialitu, nebo dostal
buchty či cukroví od slitovných žen
– jak se to nám, starým mládencům,
občas stává. Ježíš však pokračuje:
„Mým pokrmem je činit vůli toho,
který mě poslal dokonat jeho dílo.“
A pak říká ještě jiné podivné věci –
o setbě a o žni…
Kromě tělesného hladu existuje i
hlad duchovní. Duše hladoví po ži-

J 4,31-38
vém Bohu, po jeho lásce. Hladovíme po dobrých vztazích. A čím
více o nich mluvíme, tím více se
jich nedostává. Přitom stačí jedno:
činit vůli živého Boha, pěstovat dál,
co on zasel, sklidit to, co vyrostlo,
aby bylo dost pro všechny, nejen
pro mě, abych i já mohl sytit hladovějící…
Co Bůh zasel, je agapé – obětavé
vztahy, ochota obětovat sebe za druhého, snaha nedopustit, aby bližní
strádal, aby byl člověk či Bůh osamělý (ano, i Bůh může být osamělý), nepřipustit, aby lidé umírali sami ve svých beznadějích... Co Bůh
zasel, to chce, abychom nechali vyrůst a sklidili: česky se tomu produktu říká l….
Už jsem to slovo dnes vyslovil a
hanba je vyslovit znova – šlapali po
něm ti před námi a my zašlapáváme
dál, co ještě zůstalo, co se ještě trošku zelená…
Nejen chlebem živ jest člověk…
Ošetřeme pošlapaná pole, okopejme a zalijme to, co se ještě zelená,
poprosme velkého Rozsévače, aby
dosel to, co je zničeno, aby napra-

vil, co se ještě napravit dá, aby bylo
co jíst, aby naše duše neměly hlad...
Ještě je čas…
Jedl jsem bagetu / v církevním bufetu / (bylo tam hlučno).
Pak vedle bufetu / držel jsem dietu /
(jen mravoučno).
Bože, kéž tvé Slovo sytí. / Ať všechno neskončí… / …v nebytí.
Václav Žďárský

Otče,
máme plné žaludky,
a přece hladovíme.
Prosíme,
nasyť i naše duše
pokrmem,
který jen ty dáváš
a po kterém nám
určitě špatně nebude.
Prosíme též,
učiň i z nás samých
dobré hostitele,
ať máme příchozímu
vždy co dobrého
nabídnout.
Amen.
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LET OD NAROZENÍ AUTORA HYMNY

Josef Kajetán Tyl strávil dětství v Kutné Hoře, kde jeho otec, vysloužilý
vojenský muzikant, měl krejčovskou
živnost. Ve 14 letech odešel Tyl na
gymnázium do Prahy, kde se živil převážně sám kondicemi. Pilně navštěvoval německá i česká divadelní představení, seznámil se s tehdejší vlasteneckou společností a začal psát básně.
Roku 1827 odešel dokončit gymnázium do Hradce Králové, kde vyučoval jeho tehdejší idol V. K. Klicpera.
Tylovi se sen splnil, neboť Klicpera si
nadaného studenta oblíbil. Tyl žil v jeho domácnosti, opisoval Klicperovy
práce a ten zas opravoval první literární pokusy svého studenta.
Po maturitě se Josef Kajetán vrátil
zase do Prahy, aby pokračoval ve studiu na filosofii. Brzy ho však zlákalo
divadlo. Nespokojen s úrovní českých představení ve Stavovském divadle, uvažoval o založení vlastní
společnosti, ale nedostávalo se mu
prostředků. Nakonec se roku 1829
připojil se svými přáteli - mezi něž
patřila i Magdalena Forchheimová,
jeho budoucí žena - k německé kočovné společnosti, se kterou putoval
po Čechách i po Německu a pro niž
upravoval i divadelní hry. Po jejím
rozpadu přešel roku 1830 k jiné společnosti, ale po roce se vrátil pohublý
a rozčarovaný zpět do Prahy. Hrozila
mu vojenská služba (tehdy ještě 14
let!), ale s pomocí přátel získal místo
písaře ve vojenské kanceláři, a tím se
zároveň vyřešila i jeho finační situace. Veškerý volný čas pak Tyl věnoval literatuře a divadlu. Vystupoval
jako ochotník ve Stavovském divadle
a současně překládal i upravoval hry
pro pravidelná česká nedělní představení. Roku 1833 se stal redaktorem
časopisu Jindy a nyní, jehož jméno
po roce změnil na Květy české a posléze na Květy (pod tímto názvem
vycházejí dodnes). Vedl je do roku
1836 a pak znovu 1840-45. Sám za-

plňoval všechny pravidelné rubriky,
otiskoval tu i své povídky, básně a
překlady a také práce tehdy uznávaných autorů. Bohužel jako většina
současníků nedokázal pochopit novost a genialitu Máchova Máje a
odsoudil ho jako škodlivý pro národ.
Tyl se stal záhy jedním z nejčtenějších českých prozaiků, třebaže se
jeho díla, plná sentimentálního vlastenectví, nepozvedla nad dobový
průměr. Zejména román Poslední
Čech podrobil K. H. Borovský právem zdrcující kritice. Jako novinář
Tyl vydával v letech 1840-42 ještě
časopis Vlastimil a v letech 1846-49
Pražského posla, který se stal v revolučních letech politickým lidovým
listem. Pokus o další politický list
Sedlské noviny v roce 1849 záhy zanikl pro nedostatek financí i změnu
politické atmosféry.
Pravou doménou Tyla ovšem bylo
divadlo, které miloval a o němž byl
přesvědčen, že může sehrát nezastupitelnou roli v probouzení národního
vědomí i v šíření kultury a vzdělání
v nejširších vrstvách národa. Roku
1834 založil se skupinou přátel Kajetánské divadlo, mezi jehož členy
patřili také K. H. Mácha, J. J. Kolár,
K. Sabina a další. Tyl se osvědčil
jako herec i organizátor - byl režisérem, dramaturgem, opatřoval rekvizity, maloval kulisy i upravoval hry.
Když byla činnost divadla zastavena
(1837), přešel znovu jako ochotník
do Stavovského. To už patřil mezi
nejznámější a nejoblíbenější vlastence. Roku 1842 se stal vůdčí osobností nového pokusu o samostatné české
divadlo v Růžové ulici, ale již roku
1844 se česká představení musela
vrátit zpět do Stavovského divadla.
Zde byl roku 1846 Tyl jmenován dramaturgem českých her a měl nejen
vybírat a posuzovat cizí hry, ale sám
dodat ročně šest her z překladů a dvě
vlastní. To bylo impulsem k tomu,

aby dramatická tvorba zatlačila
dosud dominující prózu a z oblíbeného spisovatele se stal národem milovaný dramatik. Tylovy divadelní hry
se obracely stejně jako předtím
povídky k aktuálním jevům doby třebaže často v historickém či pohádkovém rouše - a měly i výchovný
záměr. Vlastně jen rané dílo, fraška
Fidlovačka (1834), v níž poprvé zazněla se Škroupovým nápěvem píseň
Kde domov můj, si všímá výlučně
národního zápasu. Ale i dramata ze
současného života (Paličova dcera,
Paní Marjánka, matka pluku), dramatické báchorky (Strakonický dudák,
Lesní panna) a historické hry (Kutnohorští havíři) byly inspirovány
soudobými společenskými a politickými problémy.
Tyl se také aktivně účastnil veřejného
života. Roku 1848 byl zvolen setníkem Svornosti (součást ozbrojené
národní gardy), pracoval ve Slovanské Lípě, účastnil se přípravy Slovanského sjezdu a stal se i poslancem
říšského sněmu. Tragický zlom v jeho životě znamenala léta Bachovského absolutismu. Roku 1851 byl
rozpuštěn český soubor Stavovského
divadla a Tyl přišel o místo dramaturga. Založil proto z propuštěných
herců kočovnou společnost a protože
mu byla žádost o divadelní koncesi
úředně zamítnuta, najal si koncesi
cizí a až do konce života putoval jako
kočovný herec po českých městech a
vesnicích. Léta 1851-56 byla plná
utrpení a hmotného strádání. Čas na
vlastní literární práci mu nezbýval,
jen ještě pro potřeby společnosti narychlo upravoval cizí hry.
Na poslední štaci do Plzně přijel Tyl
už těžce nemocný. Jeho pohřbu se
však účastnily nepřehledné zástupy
obyvatel Plzně i okolí a byl pohřben
za zvuků písně Kde domov můj.
(red)

PROHLÁŠENÍ 5. ZASEDÁNÍ VIII. SNĚMU
Dokončení ze str. 1
niční účastí především angloamerickou, jež byly i hospodářsky a finančně
zajišťovány, byly státem zastaveny.
Moderně organizované církevní řídící
orgány a pracovní týmy pro uvedené
společenské angažování naší církve
byly zrušeny. Vynucené soustředění
pouze na kultickou oblast postihlo
především naši církev s její moderní
školskou výukou, rozsáhlou duchovní
péčí vzhledem k dětem, mládeži a sociální sítí pro postižené. Duchovní, jejich rodiny a především děti, jimž
bývalo odepřeno studium, byli vytlačováni na okraj společnosti jako občané druhého řádu. Morální, ideové,
personální ale i prokazatelně hospodářské a finanční ztráty lze jen zčásti
vyčíslit; jsou však v rámci citlivého
historického bádání jasně prokazatelné a také již doložené.
Nemalá řada našich členů se nesmířila s praktikami znesvobodňující totalitní moci. Svědectvím vůle k odporu
je činnost církve v krátkém údobí
uvolnění, jehož symbolem je pražské
jaro 1968, kdy ústřední rada přijala
plán obnovy, obnovila vynuceně zrušené řídící orgány pro duchovní péči,
školskou výuku a ekumenu, iniciova-

la doplnění učitelského sboru Husovy
fakulty, rozšíření oborové výuky a přijetí několika velkých ročníků studentů
s náležitými osobními předpoklady.
Plodem zmíněného vzepjetí byl i VI.
sněm CČSH v r. 1971, který doplnil
jméno církve a přijal Základy víry, na
jejichž podkladě se rozvíjela upřímná
a mnohostranná ekumenická vzájemnost, jejíž zralé plody sklízíme dodnes. Mnozí duchovní i v následující
smutné době normalizace za podpory
Ježíši a církvi oddaných laických pracovníků se nezištně věnovali svému
náboženskému poslání. Tím chránili
hodnoty lidství, které je stvořeno ke
svobodné odpovědnosti vůči Bohu.
Děkujeme Duchu Kristovu, že dával
svou přítomností v bohoslužbě a kázání církvi sílu setrvat v pravdě v dobách
ústrků a potlačování. Zejména jsme
jemu vděční za ty, které vyvolil za své
jasné svědky v náboženských obcích,
ve společenském životě i v nauce církve. Bez jeho milosti bychom neprošli
údolí stínů. Právě tak Spasiteli, našemu poslednímu Soudci, před svými
sestrami a bratry i před naší společností doznáváme, že nejeden z našeho
společenství opustil úzkou cestu hledání spravedlnosti Boží, ať již pro

ztrátu víry a naděje nebo myšlenkové
orientace, nebo se pustil cestou širokou (Mt 7,13). Nechceme ani popírat
určitou loajálnost s někdejší politickou mocí části vedení naší církve
v těžkých dobách totalitního útlaku a
tím i jejich spoluodpovědnost za stav
církve.
Boží milost nás podpírala skrze sestry
a bratry z ekumeny domácí a zahraniční, právě tak jako skrze lidi dobré
vůle, s nimž jsme udržovali svobodný
rozhovor o víře i společnosti. V řadě
společenství v náboženských obcích,
ekumenických kruzích i na naší Husově fakultě neustále hořela sesterská
a bratrská láska k pravdě, k svobodě i
vzájemná úcta. Proto jsme spontánně
uvítali nastolení idejí a principů demokracie po roce 1989. Otevřely se
nové otázky postmoderní či informační nebo multikulturní společnosti,
v níž oceňujeme kladnější ocenění
existence a působení církví a možnost
rozšíření působení církví ve veřejné
sféře. Naše Církev československá
husitská se ze zdrojů své zakladatelské tradice znovu otevřela spolupráci
se státem, který je založen na demokratických a humanitních hodnotách,
a to zejména v oblasti kulturní, sociál-

Z GENERÁLNÍ SYNODY
Dokončení ze str. 1
Do problematiky návrhu "Zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi" uvedl
tajemník ústřední rady bratr Karel Potoček a přednesl návrh na usnesení sněmu.
Největší debata se rozvinula kolem návrhu novelizace Ústavy, týkajícího se
paritního zastoupení duchovních a laiků na diecézním shromáždění a na sněmu,
k němuž přednesl referát brněnský biskup a předseda věroučné sekce naukového výboru bratr ThDr. Petr Šandera. V návrhu šlo o to, aby počet virilních členů
diecézního shromáždění a sněmu (duchovní - kněží, jáhni, kazatelé a pastorační asistenti) nepřesahoval počet volených laických zástupců náboženských obcí.
Např. delegátů 5. zasedání VIII. sněmu bylo podle stávajících řádů 791, z toho
pouze kolem 300 volených laických zástupců náboženských obcí. Protože naše
církev se sama označuje jako presbyterní s episkopálními prvky, dostává se tato
skutečnost do rozporu s vlastním charakterem církve. Navrhovaná změna Ústavy by nově definovala duchovního jako osobu s kněžským nebo jáhenským
svěcením. Na návrh reagovalo velké množství diskusních příspěvků. Proti
němu vystupovali především pastorační asistenti a kazatelé i někteří faráři. Řada dalších (včetně pastoračních asistentů a kazatelů) naopak návrh podpořila.
Další návrhy se týkaly změny pravidel při volbách biskupů. Návrh náboženské
obce Praha 1 - Staré Město se týkal účasti slovenského biskupa na jednáních
ústřední rady v České republice. Bratr farář Milan Vostřel navrhoval přijmout
pravidlo pro střídání duchovních v náboženských obcích a ústřední rada podala návrh na ukončení vyhledávacího řízení na biskupa v pražské diecézi a zahájení nového řízení podle nových pravidel. Návrh dr. Heleny Bastlové byl technický a týkal se změny ve vyhlašování usnesení sněmu a zřízení úřední desky
na internetových stránkách.
Synoda skončila, když byly vyslechnuty a prodiskutovány všechny návrhy, aniž
by sama jakýkoli návrh předložila sněmu.
(red)
ní a výchovné. Politické, právní i hospodářské a finanční otázky, zanechané minulými dobami, pozvolna dozrávaly v různých fázích úvah, rozhovorů a jednání, jež vytvořila živou
spolupráci uvnitř Ekumenické rady
církví v České republice a také s Římskokatolickou církví. V návaznosti na
předcházející jednání současná státní
reprezentace připravila návrh zákona,
jenž představuje zákonné řešení vztahu mezi státem a církvemi a zajišťuje
jejich hospodářské zabezpečení. Podporujeme přijetí tohoto zákona a
v tomto ohledu skončené sněmovní
zasedání učinilo potřebná rozhodnutí.
Účastníci sněmu se modlí k Pánu
církve za ekumenickou spolupráci,
vzájemný respekt a toleranci, jež se
v minulosti tak kladně projevily, i do

budoucnosti. Naše země byla v dávné
i ne příliš vzdálené minulosti poznamenána náboženskými spory. Neblahá nevraživost dala prostor kritice
křesťanství i přispěla k praktickému
ateismu. Účastníci sněmu se obracejí
k vlastním členům a vyzývají k podpoře díla církve v Duchu a v pravdě.
Nelze zapomenout, že k duchovnímu
růstu je nutné vytvořit finanční základ
pro vlastní hospodaření náboženských obcí i nové programy, odpovídající situaci; příspěvky a dary tvoří
k tomu nemalý podíl. Účastníci sněmu na závěr v duchu naší liturgie
prosí Boha o požehnání pro naše domovy, naši církev, drahou naši vlast i
všechny lidi dobré vůle.
V Praze dne 26. ledna 2008
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myšlenku celého večera – radost z Božího stvořitelského díla.
(rst)

Radost z Božího díla
V rámci akce Ekumenické rady církví
"Noc otevřených kostelů" uspořádala
rada starších náboženské obce Praha 1
- Staré Město dne 21. ledna od 20 h
koncert, při němž varhaník Bohumír
Rabas přednesl 10 skladeb, díla především českých autorů Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Dále chrámový sbor
Resonance pod taktovkou pastorační
asistentky Mgr. Míly Pospíšilové rozdělil svoje účinkování do dvou oddílů:
v prvním zazněly písně v češtině a latině, v druhém pak v angličtině. Zajímavým zpestřením koncertu bylo pro
zcela zaplněný chrám vystoupení taneční školy členky rady starších sestry
MgA Jany Eriksson-Tomanové, CSc.
Osm bíle oděných dívek zatančilo baletní fantazii na dvě věty 1. klavírního
koncertu c-moll Frederyka Chopina.
Všechny části koncertu se pokusily,
zdá se že úspěšně, vyjádřit základní

MINULOU

Guyana - země modliteb
Náboženská obec Červený Kostelec
srdečně zve na přednášku s promítáním diapozitivů, která se uskuteční
dne 5. února v 17 h ve sborové místnosti, ul. manž. Burdycho-vých 305.
Sestra Alena Naimanová nám bude
povídat o zemi, kde se připravoval letošní Světový den modliteb - Guyaně.
(no)

Doteky v Liberci
Náboženská obec Liberec zve na 74.
večer cyklu "Doteky – plochy poznání", který se koná dne 29. února na
faře (nám. Českých bratří 35/2).
Program:
* 16.30 h - Vernisáž výstavy výtvarníka Bohumila Míče "Pastely a kresby".
Dramaturgii a realizaci výstavy zajišťuje Artefaktum cz. - Hudba: Mgr. Petr
Trunec.

Večer básní
Setkání nad básněmi, písněmi i životem bratra faráře Václava Žďárského
se uskuteční ve sborové místnosti náboženské obce Červený Kostelec dne
27. února od 18.30 h.
(no)

Nové číslo bankovního
účtu ústřední rady

43-569530217/0100
Veškeré platby, prosíme,
poukazujte na tento účet.

SOBOTU SE KONALO V

Dokončení ze str. 1
Mgr. Michaela Moce.
Jedním z hlavních bodů programu
bylo projednání návrhu "Zákona o nápravě některých majetkových křivd
způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem
a církvemi a náboženskými společnostmi". S principy zákona seznámil
účastníky sněmu tajemník ústřední

rady Karel Potoček, který se jako člen
expertní komise účastnil vyjednávání
se státem. Sněm po prodiskutování
přijal usnesení: „Sněm za předpokladu, že bude přijat Zákon o nápravě některých majetkových
křivd... zmocňuje církevní zastupitelstvo k rozhodnutí o přistoupení k
podpisu smlouvy o finančním vyrovnání mezi ČR a CČSH. Z toho
důvodu církevní sněm rozhodl, že

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ROZDĚLENÁ PRÁCE, SPOLEČNÁ RADOST
Pán Ježíš nás posílá, abychom pokračovali v díle jiných (J 4,31-38) a
přirovnává náš úkol k práci rolníka. Dovedete seřadit jednotlivé zemědělské činnosti tak, jak jdou během roku za sebou? Pokud ano, získáte správné pořadí písmenek do tajenky.
Pečení chleba. (Ě)
Hnojení pole. (B)
Mlácení obilí. (Ž)
Setí obilí. (O)

Orání. (U)
Sklizeň. (U)
Vláčení. (D)
Mletí mouky. (N)

(Řešení z minulého čísla: mrak, trám, trojlístek, rám dveří, komín.)
Jana Krajčiříková

Český zápas
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* 18.00 h - kompozice slova a hudby Erazim Kohák, "Kdo je statečný…?
Dopisy životu" Účinkují: Alfred Strejček a Táňa Miková.
Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního
města Liberec.
(rst)

ISSN 0323-1321

...

v případě podepsání této smlouvy
neuplatní žádný útvar církve svůj
restituční nárok ve smyslu výše
zmíněného zákona.“ (Proti hlasovali
3, 10 se zdrželo).
Nejdůležitějším bodem programu
však byla změna v Ústavě CČSH, která by měla přinést novou definici pojmu duchovní a upravit složení diecézního shromáždění a sněmu tak,
aby volení zástupci náboženských
obcí nebyli v menšině. Návrh legislativně právního výboru byl několikrát
doplněn a upraven a po obsáhlé diskusi byla schválena (pro 269, proti 35,
zdrželo se 16) tato úprava čl. 65, odst.
5 Ústavy: Pro účely účasti na diecézních shromážděních a na církevním
sněmu se za duchovního považuje
duchovní podle čl. 10 této Ústavy
(vypouští se slova "a kazatel podle čl.
11"). Znamená to, že členy diecézního
shromáždění a sněmu budou automaticky pouze duchovní s kněžským nebo jáhenským svěcením. Ostatní členové těchto orgánů budou voleni
v náboženských obcích. Sněm pověřil
právní radu, aby upravila případné diskrepance v textu Ústavy a dalších řádů ve vztahu k rozhodnutí sněmu.
Právní rada však nemá právo měnit
význam ustanovení.
Sněm dále přijal Prohlášení 5. zasedání VIII. sněmu CČSH "Hledejte především..." (viz str. 1 a 3) a ukládá sněmovním výborům, aby dvakrát ročně
podávaly zprávu o své činnosti v církevním tisku.
Sněm rovněž schválil nové znění čl.
66, odst. 2 Ústavy CČSH ve znění:
Všechny církevní řády a jiné církevní předpisy či jejich změny nabývají po svém schválení účinnosti
dnem jejich vyhlášení v Úředních
zprávách církve a vyvěšení na úřední desce s dálkovým přístupem na
www.ccsh.cz. Podrobnosti stanoví
Organizační řád.
Po schválení souhrnu usnesení byl
sněm ukončen společným zpěvem
písně č. 294.
(red)

KALENDARIUM -

ÚNOR

4. 2. 1628 - J. A. Komenský se svou rodinou nuceně odešel do polského
Lešna.
4. 2. 1808 - Narodil se v Kutné Hoře Josef Kajetán Tyl (+ 11. 7. 1856
v Plzni) - dramatik, herec, prozaik a novinář, nejvýraznější osobnost českého
divadla, ale i literatury ve 30. a 40. letech 19. století, která v té době stála
v centru národního a vlasteneckého dění. - viz i str. 3.
4. 2. 1968 - Zemřel v Praze Karel Augusta (* 17. 3. 1903 v Boskovicích) paleontolog a popularizátor vědy. Kdo by neznal vynikající rekonstrukce pravěkých krajin a jejich bizarních obyvatel - brontosaurů, tyrannosaurů či šavlozubých tygrů. Málokdo však tuší, že za obrazy Z. Buriana se skrývá mravenčí práce předního českého paleontologa J. Augusty, který malíři poskytl
nejen detailní údaje, ale řadu věcí mu sám předkreslil (byl mimochodem slušný kreslíř). Augusta pocházel z rodiny berního úředníka. Po klasickém gymnáziu v Boskovicích vystudoval přírodní vědy na Masarykově univerzitě
v Brně. Ještě během studia i po absolutoriu tu působil jako asistent. V roce
1932 byl donucen odejít a učil na škole v Olešnici na Moravě. Ale už roku
1933 přišel do Prahy na Univerzitu Karlovu. Zabýval se především permskou
flórou a studiem krytolebců a ryb. V roce 1939 byl jmenován profesorem
Univerzity Karlovy. V době uzavření českých vysokých škol pracoval ve
Státním geologickém ústavu. Po osvobození se vrátil na univerzitu a v letech
1957-59 byl děkanem geologicko-geografické fakulty. Proslavil se však především jako popularizátor vědy. Spolu s malířem Burianem vytvořili paleontologické rekonstrukce, které se staly obrazem dávného pravěku pro několik
generací nejen u nás, ale i v zahraničí (jejich knihy vyšly v desítkách jazyků).
Zaniklý svět přibližoval zejména mládeži, a to nejen v obrazových publikacích, ale také v příbězích s pravěkou tematikou (Zavátý život a další). Jako
odborný poradce se podílel i na dodnes oblíbeném filmu Cesta do pravěku
režiséra K. Zemana.
6. 2. 1228 - Na Pražském hradě se konala korunovace nejstaršího Přemyslova
syna Václava I. za českého krále (jako tzv. mladší král). Slavný obřad (poprvé opuštěn starodávný slovanský rituál) prováděl mohučský arcibiskup Siegfried z Eppenštejna.
6. 2. 1793 - Zemřel v Olomouci Josef Vratislav Monse (* 15. 6. 1733 v Novém Městě na Moravě) - moravský osvícenec, právník a historik, který začal
v roce 1773 používat jméno Vratislav, protože tím chtěl symbolicky vyjádřit
své životní heslo: "Vraťte starou slávu otčině". V duchu tohoto hesla se zaníceně věnoval výzkumu historie Moravy a spolu se svými druhy (J. V. Zlobický, F. J. Schwoy, A. Pilař) objevoval a oživoval slavnou minulost země.
Inspirován činností českých vědců z pražské Učené společnosti, jejímž byl
členem, napsal a v roce 1779 vydal sbírku životopisů moravských biskupů a
v letech 1785-88 své hlavní dílo, dvousvazkové Politické dějiny země moravské. Monse byl ve své době největším znalcem moravského práva a publikoval také mnoho prací z tohoto oboru. Své vědecké práce psal latinsky. Po
vzoru svého přítele J. Dobrovského vydával od roku 1789 německy psaný
literární a vědecký měsíčník Moravský magazín. Jako osvícenec chtěl také
poučovat lid, a napsal proto (podle cizích předloh) česky dvě populární knihy,
zabývající se zdravotnickou osvětou a bojem proti pověrám. Monse studoval
práva ve Vídni, kde se seznámil a ztotožnil s osvícenskými myšlenkami. Od
roku 1764 působil v Olomouci, zprvu jako advokát, později jako universitní
profesor. Po přemístění univerzity do Brna (1778) se stal jejím rektorem.
Když se univerzita po dvou letech jako "lyceum" vrátila do Olomouce, vedl
Monse katedru "pro zákony vlastenecké". V prosinci 1780 získal za své zásluhy šlechtický titul.
7. 2. 1918 - T. G. Masaryk prohlásil Československý armádní sbor v Rusku
(o více jak 40 tisících mužích) za součást československé autonomní armády
ve Francii a oznámil jeho přesun do Francie. Tyto naděje se ovšem v důsledku konfliktu mezi československými legiemi a sověty neuskutečnily.
8. 2. 1938 - V Ružomberku jednal A. Hlinka s delegací Sudetendeutsche
Partei o společném postupu.
9. 2. 1908 - Narodil se v Krnsku u Mladé Boleslavi Ferdinand Pečenka
(+ 3. 10. 1959 v Praze) - filmový kameraman, který do roku 1945 patřil k nejzaměstnávanějším filmovým tvůrcům. Natáčel průměrně deset filmů ročně a
pracoval snad se všemi českými filmovými režiséry, především s M. Fričem
(Kristián, Jánošík, Lidé na kře), Františkem Čápem (Noční motýl) a O.
Vávrou (pozoruhodné exteriéry ve filmu Filosofská historie, impresionistické ladění krajinných záběrů v Pohádce máje a překvapivě dokumentární kamera ve filmu z prostředí moderního obchodního domu Šťastnou cestu,
1943). Jeho mistrovství dodávalo filmům potřebnou atmosféru, kolorit. Po
válce spolupracoval zejména s režisérem V. Krškou.
9. 2. 1918 - Na sjezdu zástupců České strany státoprávně pokrokové, Národní
strany svobodomyslné (mladočeši) a značné části České strany pokrokové
byla založena Česká státoprávní demokracie. Během května t. r. se připojila i
Pokroková strana lidu na Moravě a v říjnu i zbytek Národní (staročeské) strany. Do čela strany byl postaven K. Kramář, tiskovým orgánem byly Národní
listy.
11. 2. 1633 - Valdštejnův válečný soud v Praze odsoudil 16 obviněných
důstojníků jeho vojska za dezerci v bitvě u Lützenu k trestu smrti. Staroměstské náměstí před radnicí se stalo svědkem jejich popravy.
(red)
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