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Konference kaplanů

Společně

Dne 13. 10. se v nádherném sále emauzského refektáře v Praze konala
2. konference kaplanů všech druhů kategoriální (specifické) péče. Česká
křesťanská akademie tentokrát svolala toto setkání s tématem legislativního
zakotvení kaplanské služby v právu ČR.

Celou konferenci svižně moderoval prof. Pavel Hošek, zahájil ji prof. Tomáš
Halík, jenž vyzdvihl kategoriální pastoraci spolu se vznikem větších
duchovních center jako pilířů budoucího působení církve, a s povzbudivým
duchovním zamyšlením pak arcibiskup Jan Graubner. Poté následovaly
krátké příspěvky zástupců ministerstev, jichž se kaplanská služba dotýká
(spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, vnitra, práce a sociálních věcí). Všichni
přítomní náměstci velmi pozitivně hodnotili kaplanskou službu a vyjadřovali
jí dík a podporu. Zástupce ministra práce a sociálních věcí konstatoval, že se
jedná o vytvoření speciální rady, která by zastřešovala kaplanskou službu
v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod., tedy v oblasti,
kde mnoho našich duchovních tradičně a dobře dlouhá léta působí.
V druhé části programu nás prof. Tretera a doc. Horák, oba vynikající
právníci, kteří působí mj. také ve Společnosti pro církevní právo, uvedli do
problematiky zakotvenosti kaplanské služby v právním systému ČR.
Z jejich úhlu pohledu je Zákon o církvích a náboženských společnostech
(3/2002 Sb.) nedostačující a v některých právních aspektech zavádějící a bylo
by ho potřeba novelizovat. Mimo jiné nabídli myšlenku „ekumenického
konkordátu“ mezinárodní smlouvy, která by ze své podstaty stála nad českým
zákonem a v něm zakotvila právo na duchovní službu všech lidí. Tím by toto
právo bylo zakotveno v nejvýše postavených právních strukturách a bylo by
velmi těžko odebratelné. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan
Vinš v rámci následné panelové diskuze namítl, že je nutné velmi opatrně
pozměňovat současné právní normy týkající se kaplanské služby, aby se
nenarušila její jedinečná struktura. Ta totiž v současné době umožňuje to, že
jde o službu duchovních ve specifickém prostředí a situaci nejen věřícím, ale
automaticky také těm, kteří se, ač oficiálně bez vyznání, v takové situaci či
pozici nacházejí (např. vězení, nemocnice, vojsko, policie).
Na závěr konference byl oznámen vznik nové společné platformy nazvané
Fórum kaplanských služeb sdružující různá kaplanská odvětví a společnosti
pod „střechu“ jedné organizace.
Celá konference byla zajímavá nejen svou náplní, ale také příležitostí setkat
se s kolegy kaplany anebo se zajímavými osobnostmi tuto službu
podporujícími. Ač zdaleka nebyli přítomni všichni kaplani z naší církve, byli
jsme zastoupeni kaplany téměř ze všech diecézí (Lukáš Bujna, Henrieta
Neprašová, Alena Naimanová, David Smetana, Tomáš Novák, Iveta Hušková
a také bratr patriarcha Tomáš Butta).
David Smetana

Mary´s Meals sytí denně
více než 2 miliony dětí
Mary´s Meals (Mariiny pokrmy) je
humanitární mezinárodní hnutí,
které dnes zajišťuje denně obědy ve
školách pro více než 2 000 000 dětí
v těch nejchudších zemích světa.
Základním přesvědčením organizace Mary´s Meals, která slaví letos

20 let od svého vzniku, je, že každé
dítě si zaslouží vzdělání a dostatek
jídla. Toto hnutí usiluje o to, aby
každé dítě v chudých oblastech
světa dostalo jedno jídlo denně
v místě svého vzdělávání. Jeho
posláním je pozvat lidi, kteří mají

Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici
V Divadle Járy Cimrmana ve Štítného ulici 505/5 na pražském Žižkově uvede Divadlo Aqualung 11. listopadu
2022 v 19 hodin mimořádně divadelní hru Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici.
Divadlo Aqualung má stálou scénu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Je to nekonvenční, živé divadlo,
které hraje pro malé i velké diváky. Zobrazit osobnost Husa není jednoduché. Principál Lubor Šplíchal
přitahuje svým humorným a charismatickým ztvárněním Jana z Husince aktivní diváky všech generací.
Aqualung, divadelní továrna na sny, vás vtáhne do středověké Prahy a bude vám humorně a působivě vyprávět
polopravdivý příběh o té největší a nejsilnější pravdě. Boj za svobodu, boj za pravdu až do smrti. Děsivé
téma, které nemůže byt aktuálnější, a to po více než 600 letech!
Divadelní představení se koná 11. listopadu 2022 v 19 hodin v Divadle Járy Cimrmana, ve Štítného ulici 505/5
na pražském Žižkově.
Přijďte se svými přáteli, se svojí náboženskou obcí. Přijďte se pobavit a zapomenout na starosti! Po
netradiční inscenaci si můžete netradičně prohlédnout zákulisí divadla, bývalé kaple a netradičně diskutovat
s představiteli Husa, králů Václava IV. a Zikmunda, papežů o jejich třeba jiném pohledu na Husa. O jejich
poselství, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.
Po představení je možná prohlídka sklepení - původní kaple. Nyní se v podzemí nachází divadelní maskérna
a převlékárna umělců. Je též možno nahlédnout do zákulisí a do garderoby Járy Cimrmana.
Cena vstupenek 250 Kč pro studenty, 300 nebo 330 pro dospělé.
Rafaela Friess Kučerová
farářka v NO Praha-Břevnov
http://divadloaqualung.cz

více, než potřebují, aby se dělili
s těmi, kteří nemají ani nejzákladnější životní potřeby – aby
nabídli peníze, věci, dovednosti,
čas nebo modlitbu a tím poskytli
pomoc těm, kteří trpí kvůli
extrémní chudobě v nejubožejších
zemích světa.
Celý projekt začal v Africe v Malawi, kde mnoho lidí zemřelo na
AIDS a děti často osiřely a vzali si
je k sobě příbuzní nebo žily na
ulicích, někdy se i starší sourozenci
starali o mladší. Do této situace
přišel do Malawi Skot Magnus
McFarlane Barrow, který měl už
zkušenost s humanitární pomocí za
války v Jugoslávii a později v Libérii v době občanské války. Podařilo se mu s přáteli a několika
místními lidmi vybudovat nemocnici a útulek pro děti. Ale přemýšlel, jak by mohl pomoci dětem,
které hladověly a často ani nechodily do školy, protože sháněly
jídlo, pomáhaly rodičům či hlídaly

mladší sourozence. A napadlo ho
poskytnout obědy ve škole dětem,
které často doma za celý den jídlo
nedostaly, a tím jim i umožnit
školní docházku. Vyzkoušel to
v jedné škole. Ředitel nechal vybudovat jednoduchou kuchyni
a obědy vařili rodiče dětí (většinou
samozřejmě matky), kteří se střídali. Jídlo je jednoduché a každý
den stejné – jedná se o kukuřičnoovesnou kaši, do které jsou přidávány vitaminy a minerály. Tato
kaše je dnes známá jako Likuni
Phala. Suroviny pro přípravu kaše
jsou nakupovány od místních
malých farmářů, takže přidanou
hodnotou projektu je jejich podpora. Podávání obědů v této škole
zvýšilo docházku žáků téměř o 40 %.
Děti byly také pozornější než dříve,
když byly hladové. Tento úspěch
povzbudil Magnuse a jeho přátele,
aby program obědů rozšířili i do
dalších škol. Peníze dostávali především od lidí ve Skotsku, kde se

šířila informace o tomto začínajícím projektu.
Postupně se Mary´s Meals rozšířila
i do dalších zemí Afriky a stalo se
z ní mezinárodní hnutí. Dnes už je
to tak veliká organizace, že potřebuje nějaké vedení – stále v ní
působí Magnus se svým týmem
a v dalších zemích, kde je podpora
Mary´s Meals rozšířena, jsou malé
týmy, které pořádají akce upozorňující na toto hnutí a shánějí
peníze na jeho podporu. Přitom na
celé řízení projektu se spotřebuje
minimum získaných financí (okolo
7 %). Dnes Mary´s Meals působí ve
20 zemích světa: v Beninu, Ekvádoru, Etiopii, Haiti, Indii, Keni,
Libanonu, Libérii, Madagaskaru,
Malawi, Myanmaru, Nigeru, Rumunsku, Súdánu, Sýrii, Thajsku,
Ugandě, Zambii a Zimbabwe (v různých oblastech se podávají různé
pokrmy, často rýže se zeleninou,
fazole, někdy i ryba nebo kuře).
Pokračování na str. 3
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Bůh je hlavně milosrdný
Stále podstatnější mi přijde vypovědět o Bohu, že je hlavně
milosrdný. Teologa hned napadne „milosrdenství vs spravedlnost“.
Ale toto Boží milosrdenství je o srdci, nikoli o nějaké spravedlnosti
podle práva. Kdyby to bylo o právu a tím pádem o totalizované
spravedlnosti, pak by nikdo před Bohem neobstál. Boží milosrdenství
je o tom, kde máme své srdce a co s tímto srdcem děláme – zda srdce
dáváme k dispozici a otevření (se).
Vzpomněl jsem si na papeže Františka, který píše také o „srdci
Boha“, když v bule „Tvář milosrdenství“ (Misericordiæ vultus, 2015)
zmiňuje, že „ze srdce Trojice, z nejhlubšího nitra Božího tajemství,
bez ustání plyne a proudí obrovská řeka milosrdenství. Tento pramen
se nikdy nevyčerpá, ať jsou jakkoli početní ti, kdo k němu přistupují.
Každý z něho může čerpat pokaždé, když potřebuje, protože Boží
milosrdenství je nekonečné“. Tak se naše srdce může napojit na
srdce Nejsvětější Trojice. Každý se může napojit, nikdo není
vyloučen. Když si uvědomíme význam těchto slov, pak budeme
s otevřenou pusou jen žasnout. Žasnout a děkovat.
U Boha je jisté jeho milosrdenství více než Boží hněv. Sv. Augustín nás
ubezpečuje, že snadněji Bůh zadrží právě svůj hněv nežli
milosrdenství. Vzpomeňme si na to tehdy, když propadneme hněvu.
Připodobněme se Bohu v tom, že místo hněvu necháme otevřeno
stavidlo milosrdenství. Jako neutuchající proud vody se valí Boží
milosrdenství a omývá hříšníky, kteří jsou pozváni k odpuštění.
Ale co s tím odpuštěním? Svátost zpovědi a pokání máme. Bůh nás zve
k očištění a omytí. Vstupuje nečekaně a podává nám ruku. Chce však,
abychom jej následovali?
Následování Boha? Nevím, možná. Ale já bych rád vrůstal do Boha.
Východní křesťané hovoří o zbožštění (theosis). Proměnění naší
zraněné lidské přirozenosti je však ve skutečnosti opačné. Je to Bůh,
který vrůstá do nás. Je to Bůh, který nás přijímá a snižuje se.
Bohočlověk se sklání, abychom my byli účastni neporušitelnosti.
Paradox toho, že je to nakonec vlastně naopak, je jen potvrzením
faktu, že my si často velmi naivně myslíme, že rozhodujeme o tom,
jak to bude. Místo antropocentrismu raději theocentrismus.
V našem středu nemá být „Já“. V našem středu nemá být člověk.
V našem středu má být Bůh. Okolo Boha se má vše točit. I naše „Já“
má kroužit okolo Boha. Stejně jako planety obíhají okolo slunce,
máme putovat po své dráze životní pouti s duchovním zrakem
upřeným do středu – k Bohu. A máme do něj vrůstat tím, že se
otevřeme jeho světlu. Když se naplno otevřeme, tak nás toto světlo
„protne“ a naplní, On vroste do nás a přijme nás. To je životní praxe,
nikoli suchá teorie.
Filip Gorazd Martinek

Z kazatelského plánu

21. neděle po svatém Duchu
Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho
přikázáních!
(Žalm 112,1)
První čtení: Izajáš 1,10-18
Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):
2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve
i národa, modleme se k Hospodinu.

Z programu konference Sociálně etická orientace CČSH
Pořádá Husitská teologická fakulta UK ve spolupráci s Církví československou husitskou,
10. listopadu 2022. Pozvání na konferenci najdete v rubrice zprávy tohoto čísla ČZ.
Jan Doležal: Digitální komunikace
CČSH
Příspěvek se bude věnovat tématu
komunikace představenému v Základech sociálně etické orientace CČSH
(1981). Jakou úlohu a formy měla
komunikace v dokumentu a jak je
tomu v současné CČSH vzhledem ke
společenským proměnám.
Petr Jandejsek: V dialogu s teology
osvobození
V čase vzniku Základů sociálně
etické orientace CČSH vzkvétá

v Latinské Americe nová teologická
perspektiva souhrnně nazývaná teologie osvobození. Ta sdílí s tvůrci
Základů přesvědčení, že „víra se
vždy ptá, jak a kde je Kristus přítomen v rozporech a zápasech dneška, aby mohla v následování svého
Pána stanout na tomtéž místě“. Kontext teologů osvobození je zároveň
výrazně odlišný od situace tehdejších
oficiálních teologů Československa.
Příspěvek se zaměří na klíčová
teologická místa, jako jsou církev,
víra, hřích, spása a eschatologie,

a k jejich pojetí v Základech nabídne
výpovědi teologů osvobození...
Terezie Remencová: Stvoření
k obrazu Božímu – Církev a gender
Společně si položíme otázku, co pro
nás znamená gender a jak se týká
spirituálního i praktického života
církve. Pokusíme se o srovnání východisek dokumentu Základy sociálně etické orientace CČSH se současným stavem společensko-vědního
poznání. Jistě se nevyhneme otázce
Pokračování na str. 3

Nad Písmem

Nebojme se posměchu a pohrdání
kvůli své víře
L 19,1-10
Jericho – staré a nádherné město v Izraeli, založené již
asi v 5. tisíciletí př. Kr.! Mnohokrát bylo zničeno
a zcela srovnáno se zemí a po čase zase znovu
vybudováno. Svědčí o tom odkryté vykopávky –
vidíme tam desítky vrstev civilizací! Město Jericho leží
ve velmi úrodném, krásném údolí 8 km západně od
řeky Jordánu, kde vyvěrá tzv. Elijášův pramen (čti 2 Kr
2,1-21 – v těchto místech byl podle Starého zákona vzat
do nebe prorok Elijáš).
V Ježíšově době žil v Jerichu muž jménem Zacheus.
Toto jméno vychází z hebrejské podoby ZAKAJ, což
znamená čistý, nevinný.
Paradoxně; Zacheus nevinný nebyl. Co o něm víme?
Podle evangelia byl vrchním celníkem, tedy existenčně
byl dobře zajištěn; měl poměrně významné a jistě dobře
placené zaměstnání. Proto nás nepřekvapuje tvrzení, že
byl veliký boháč. Mohl mít všechno, na co si vzpomněl,
a přece nebyl spokojený a šťastný. Zacheus po něčem
toužil…
Také my máme své touhy, přání, sny. Zacheovo přání
bylo zvláštní. Chtěl alespoň na chvíli na vlastní oči
vidět Ježíše. Tolik toho o něm slyšel! A teď je ten
známý mistr a učitel tady, v jeho městě, tak blízko…
A on, Zacheus, malý postavou, toho galilejského Ježíše
pro množství lidí ani nespatří! A vtom dostává nápad.
Zacheus – významný bohatý muž, známý po celém
městě Jerichu, odkládá všechnu svou důstojnost
a podniká velmi bláznivou věc – vylézá na strom! Jako
malý kluk! Velká láska se nebojí bláznivých, nerozumných činů, velká touha se jen tak nezastaví před
nějakou překážkou…
Řekl nám někdy někdo: Jsi jako malá, jsi jako malý, jsi

jako dítě? Myslím, že něco takového může být řečeno
nejen kriticky a s despektem, ale i obdivně, možná
trochu závistivě… Být jako dítě, alespoň někdy být
jako dítě – spontánní, nadšené, nebojácné, nerozumné,
z očekávání, nadšení a radosti… Zacheus se najednou
stává klukem, dítětem kvůli Ježíšovi. Nedbá na
nebezpečí posměchu a pohrdání.
Osobní setkání s Ježíšem, dotek jeho lásky Zachea
mění. Ano, osobní setkání s Kristem i nás proměňuje.
Prožitek toho, že mě Bůh v Kristu miluje takovou, jaká
jsem: chybující, špatnou, hříšnou. Tento hluboký, silný
prožitek mě /tebe/ proměňuje k lepšímu. Ze sobeckého
a hamižného celníka Zachea, který okrádal druhé, se
stává člověk, který polovinu svého majetku rozdá
chudým. Z výběrčího daní, který šidil, kde mohl, se
stává člověk, který toho lituje a dokonce své činy
konkrétně napravuje. „Koho jsem ošidil, čtyřnásobně
mu to nahradím!“
Sestry a bratři, podobně také my můžeme pro Ježíše,
pro svou víru riskovat posměch, nepochopení, dokonce
pohrdání. Přihlásíte své dítě (vnouče) ve škole na
náboženství – ostatní se na vás budou dívat divně.
V neděli, kdy si můžete pospat nebo celé dopoledne
vařit, vstáváte a pospícháte do sboru – možná i ve
vlastní rodině jste kvůli tomu za fanatika. Ve všední den
kvečeru je skupinka dětí na faře nebo večer biblická
hodina – nestihnete seriály v TV, o kterých se potom
všude mluví, a vy jste za úplně nemožného, že to
nesledujete. Dáváte něco navíc ze svého času nebo ze
svých financí pro druhé nebo pro církev – ty ses fakt
dočista zbláznil/a/! A tak podobně.
Jindřiška Buttová

Modlitba před čtením ze sv. Písem
Panovníku Hospodine, pomoz nám statečně unést důsledky našich
každodenních prohřešků a chyb. Dej nám rozeznávat, v čem se mýlíme
a kde selháváme. Tobě se odevzdáváme v důvěře, že ty nezavrhuješ, nýbrž
odpouštíš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 2. Tesalonickým 1,1-4.11-12
Evangelium: Lukáš 19,1-10
Verš k obětování: Žalm 32,5
Verš k požehnání: Jan 3,16
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, dej, ať jednota a mír, které nám štědře udílíš ve
svém slově a svátostech, zapustí kořeny v životě našich sborů a našich
rodin! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 59, 67, 68, 73, 75, 77, 81, 114, 134, 183, 287, 290

Nebojme se být blázny pro Krista. Nebojme se být jako děti.
Nebojme se něčeho se vzdát nebo něco riskovat pro Ježíšovu blízkost, pro jeho lásku.
On se potom stane naším hostem, jako byl u Zachea.
Kristus promění, obohatí a prozáří náš život svou přítomností.
A budeme-li toužit a prosit, zůstane s námi natrvalo.
Amen, kéž se tak stane.
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Mary´s Meals....
Pokračování ze str. 1
Přes veškerou snahu Mary´s Meals
a dalších humanitárních organizací
je dosud kolem 64 milionů dětí
školního věku, které do školy
nechodí. A pokud do školy přijdou
hladové, jejich schopnost učit se je
nízká.
Mary´s Meals má pobočku i v České republice s centrem v Brně.
S pomocí dobrovolníků pořádá
různé akce, které šíří povědomí
o tomto hnutí a shání peníze na jeho
podporu, aby se mohlo šířit i do
dalších zemí, kde je ho třeba.
Pobočka také organizuje baťůžkový
projekt, kdy sbírají lidmi darované
baťůžky se školní výbavou pro děti
v zemích, kde žádnou výbavu
nemají. Česká pobočka má „vlastní
školy“, které jsou financovány

z příspěvků v ČR. Je to 6 škol
v Malawi (celkem 6480 dětí), 1 v Libérii (273 dětí) a 1 v Keni (1020
dětí).
Všechny informace o Mary´s Meals
najdete na webových stránkách
www.Mary´sMeals.org (v angličtině) a české pobočky www.marysmeals.cz.
Číslo účtu je 4410277/0100. Česká
pobočka se zavázala, že prvních 10
let svého fungování (do r. 2027)
bude odevzdávat všechny příspěvky ve 100% výši.
Pouhých 495 Kč stačí pokrýt náklady na obědy pro 1 dítě na 1 rok.
Pomůžete i vy?
Pokud byste měli ve farnostech
zájem o prezentaci o tomto hnutí,
obraťte se, prosím, na mne (mail
ivana.machackova@gmail.com).

Uzavírám modlitbou za Mary´s
Meals:
Otče náš,
chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám, kdykoli jsme si brali
ze společných darů víc,
než jsme potřebovali.
Dovol nám, abychom ti pomohli
nasytit hladovějící dobrými věcmi
a nejenom drobky z našeho stolu.
Nauč nás, jak se rozdělit s potřebnými
a nenechávat si vše pro sebe.
Naplň nás svou láskou,
abychom mohli vykonat
každé dobré dílo,
které jsi pro nás připravil.
Naplň naše srdce soucitem
s každým hladovějícím dítětem
a použij naše malé skutky lásky tak,
aby už žádné dítě nikdy nehladovělo.
Amen.
Ivana Macháčková

Olomoucká diecéze Církve československé husitské vypisuje
vyhledávací řízení na funkci

diecézní/-ho tajemníka/-ce v úvazku 1,0.
Požadavky:
- dokončené min. SŠ vzdělání s maturitou,
- kladný vztah k administrativě, pečlivost, komunikativnost
- členství v CČSH výhodou
- trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
- dobrá uživatelská znalost práce na počítači
- řidičský průkaz skupiny B výhodou (není podmínkou)
Výše mzdy se řídí církevními předpisy.
Předpokládaný termín nástupu je 1. 1. 2023.
Více informací na tel.: 776 765 105
nebo na e-mailu: dieceze.olomouc@ccsh.cz.
Nabídky se životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 13. 11. 2022
prostřednictvím e-mailové adresy dieceze.olomouc@ccsh.cz
nebo poštou na: Olomoucká diecéze Církve československé husitské,
Žilinská 113/5, 779 00 Olomouc.

Z programu konference...

Ježišov život je historická skutočnosť

Pokračování ze str. 2
možnosti svátostného manželství či církevního požehnání stejnopohlavním
párům. Máme se na tuto problematiku dívat optikou církevní tradice, biblické
interpretace, genderu, nebo nám husitská teologie nabízí ještě nějaké jiné
možnosti?

Či Ježiš skutočne žil, o tom dnes už nikto nepochybuje. Dokonca ani jeho odporcovia. Keby bol Ježiš iba mýtus,
nemohol by uskutočniť také zásadné zmeny v ľudských dejinách. O Ježišovi máme málo historických údajov.
Preto Ježišov životopis nikto nenapísal. Evanjeliá nie sú historické dokumenty, ale svedectvom viery; sú v nich
však niektoré výroky, ktoré určite vyslovil sám Ježiš.

Jiří Silný: Mohou ZSEO CČSH církev orientovat i v době civilizační krize?
Základy sociálně etické orientace CČSH byly dobrou pomocí pro orientaci
věřících a církve, jak vírou a láskou pozitivně proměňovat mezilidské vztahy
i společnost a svět. I když šlo o dobu vyznačující se konflikty a problémy,
zároveň existovala perspektiva otevřených možností a naděje na zlepšování
poměrů. Dnešní výhledy jsou temnější. Přitom se při hledání odpovědí na
současný souběh globální ekologické, ekonomické, sociální a bezpečnostní
krize i u nás někteří obracejí k myslitelům, kteří včas varovali nebo nabízeli
alternativy (Tillich, Freire, Gorz atd.) už před desítkami let. Také nejvýraznější
křesťanský hlas, papež František, se v kritice současného systému a hledání
cest k nápravě opírá mj. o starší myšlenky teologie osvobození. Mohou i ZSEO
být takovou pomocí pro dnešní orientaci?
Roman Zábrodský: Environmentalismus a teologie v kontextu ZSEO a CČSH
Na základě článku 19 Odpovědnost za prostředí, jeho zdraví a krásu (Mk 8,9;
Mt 16,26) z dokumentu Základy etické orientace Církve československé
husitské; Sněmovní usnesení ze dne 18. srpna 1981, je příspěvek především
zaměřen na etický a teologický rozměr v otázce ekologie a environmentalismu a vzájemný vztah mezi nimi. Pokouší se shrnout dosavadní
bádání v teologii Církve československé husitské s přesahem k bádání světové
teologie, např. J. B. McDaniela.
Dále vystoupí například Jan B. Lášek, Olga Líbalová,
Iva Pospíšilová, Jiří Vogel a Marek Drápal.
red

Preskúmanie Ježišovho života je veľmi dôležité. Je to otázka nielen pre historikov, ale aj pre teológov. Tento
výskum však nie je možné robiť metódou modernej histórie. Preto ani nemožno napísať Ježišov životopis. Práve
preto, že o Ježišovi tak málo vieme, vytvorilo sa o ňom množstvo príbehov. Niektoré nemožno zamlčať, iné nie
sú dostatočne hodnoverné. Ježiš počas rokov svojej mladosti, kedy žil v Nazarete, mohol cestovať, dostal sa až
do Indie. Tam sa vraj oženil a zomrel. Pre takéto hypotézy však niet historických dôkazov. Bol Ježiš konštruktom
vytvoreným z dávnych mytologických božstiev? A čo ak Ježiš je len legendou vytvorenou z egyptských
mytologických prvkov? Pre autorov, ktorí zastávajú toto tvrdenie, existujú zaujímavé paralely medzi Ježišom,
ako ho chápu kresťania, a predchádzajúcimi podobnosťami s bohmi, ako bol egyptský Hor, perzský Mitra, indický
Krišna. Všetci traja vstali z mŕtvych, vstúpili do neba, konali zázraky a narodili sa z matky panny. Aj Hor a Mitra
sa narodili ako Ježiš 25. decembra. Je to deň zimného slnovratu. Ježiš bol v solárno-lunárnej mytológii
považovaný za Syna Slnka. Hora a Mitru nazývali Mesiáš, Spasiteľ a Syn Boží. Tieto tituly kresťania dávali
Ježišovi. Aj Krišna bol považovaný za druhú osobu Trojice. Aj Krišna sa tak ako Ježiš premenil pred očami svojich
najvernejších spoločníkov. Všetky tieto udalosti sa vyskytli aj v živote proroka z Nazaretu. Sú možné ešte väčšie
zhody? Títo odporcovia historického kresťanstva a zástancovia mýtického Ježiša si myslia, že mnohé skutočnosti,
čo sa objavujú v evanjeliách, nie sú nič iné ako židovské preklady egyptských mýtov. Napríklad aj vzkriesenie
Lazara.
Ježiš nie je len mýtus. O jeho existencii dnes nikto nepochybuje. Ježišovu existenciu potvrdzujú aj rímski
historici Tacitus, Svetonius, Plinius Mladší a židovský historik Jozef Favius. Keby Ježiš nikdy nežil, zostal by nám
z neho len bezčasový mýtus. Ježišovu historickú existenciu potvrdzujú aj jeho odporcovia, ktorí však z neho
spravili mága a čarodejníka. (J. Arias). Evanjeliá nie sú historické, ale náboženské pramene. Zachovali sa nám
však v nich niektoré autentické Ježišove výroky. Podľa mienky biblistov v príbehoch o Ježišovi najprv dominovali
historické prvky. Tie ustúpili a prevahu získali náboženské prvky.
Len preto, že Ježiš bol historickou osobou, je kresťanstvo nielen jedným, ale jedinečným náboženstvom. Môže
slúžiť ako katalyzátor náboženských hodnôt iných náboženstiev. (H. Kűng).
Štefan Šrobár

Na Husitské teologické fakultě probíhá výstava
o světových náboženstvích
V budově Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Pacovské ulici uvedli ve středu 22.
října ve 14 hodin přední čeští
teologové výstavu SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

–

SVĚTOVÝ MÍR

–

SVĚTOVÝ ÉTOS.

Výstava je inspirována programem
globální etiky, který v roce 1990
představil teolog prof. Hans Küng ve
své knize Projekt Weltethos, jež je
vizí mírového soužití mezi národy,
náboženstvími a kulturami.
Základem výstavy je celkem šestnáct panelů, z nichž prvních osm
představuje osm světových náboženství: hinduismus, čínská náboženství, buddhismus, judaismus,
křesťanství, islám, sikhismus a víru
bahá´í.
Další tři panely ilustrují „zlaté pravidlo“ a „princip lidskosti“ vyskytující se ve všech náboženstvích a mno-

ha filozofických tradicích. Posledních
pět panelů znázorňuje výsledné
pokyny v Prohlášení ke světovému
étosu přijímané z náboženských,
duchovních a kulturních tradic.
Výstava vznikla za podpory odborníků Husitské teologické fakulty,
kteří se věnují problematice mezináboženského dialogu, a neformální
náboženské iniciativy Společný hlas.
Zástupci tří abrahámovských náboženství (křesťanství, židovství a islámu) se od roku 2010 věnují
organizaci setkání, přednášek a diskuzních akcí na aktuální společenská témata. Na počátku iniciativy Společný hlas stál religionista
Zdeněk Vojtíšek, jehož domovským
působištěm je právě Husitská teologická fakulta.
„Tato výstava je sice malým, ale
důležitým kamínkem do mozaiky,
která představuje podanou ruku,
otevřenou dialogu. Akademická

půda je právě tím otevřeným prostředím, v němž může dialog probíhat a v němž můžeme podanou
ruku přijímat. Tato výstava sem
proto patří,“ řekl na úvod profesor
Jan Blahoslav Lášek, proděkan pro
vědu, výzkum a zahraniční styky,
který se osobně setkal s profesorem
Hansem Küngem.
Projekt Hanse Künga byl inspirací
pro Deklaraci o globální etice. Tuto
deklaraci přijal Parlament světových
náboženství v Chicagu v roce 1993.
V roce 2018 v Torontu u příležitosti
25. výročí PROHLÁŠENÍ KE SVĚTOVÉMU ÉTOSU byly tyto zásady
doplněny o etický závazek ke kultuře
udržitelnosti a péči o Zemi.
„Nemáme se vztahovat k jiným
náboženstvím kvůli nim, abychom je
poučili a podobně, ale kvůli nám
samotným. Náboženský dialog potřebujeme kvůli sobě, aby nás obohatil a abychom se nestali uzavřenou

a společensky neplodnou skupinou,
jako se to stalo před 2000 lety
například u esejců. Naproti tomu
farizeové byli zvyklí diskutovat,
a jejich směr proto přežil. Jde totiž
o to, zda jsme schopni dialogu, zda
jsme schopni měnit své názory
v opravdovém dialogu, v takovém
rozhovoru, který by nebyl jen dvěma
monology jdoucími proti sobě,
v nichž se každý snaží obhajovat ten
svůj vlastní názor. Výstava má svůj
účel v tom, že bez hluboké znalosti
nemůžeme vést hluboký rozhovor,“
doplnil Robert Řehák, zvláštní
zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu
vyznání. Na závěr zmínil citát
Hanse Künga, který vytváří most
mezi diplomacií a náboženstvím:
…ve světě nemůže být mezi národy
mír, pokud není mír mezi náboženstvími. A nemůže být mír

mezi náboženstvími, pokud náboženství nejsou v dialogu, pokud
spolu nekomunikují a nemůže být
dialog bez opravdového poznání
a zkoumání těch náboženství.
Profesor Hans Küng byl zakladatelem Nadace Světový étos, která
pokračuje v četných aktivitách i po
nedávné smrti svého zakladatele
a připravila také tuto výstavu. Její
českou mutaci si vzala na starost
Českobratrská církev evangelická
a její farář pro humanitární aktivity,
menšiny a sociálně vyloučené
Mikuláš Vymětal. Během zahájení
osobně provedl návštěvníky instalací a vysvětlil, jakým způsobem
číst vystavené bannery a jak vnímat
a porozumět vztahům mezi světovými náboženstvími.
Zdeněk Vojtíšek vyřídil pozdravy
od filozofa Karla Flosse, který jako
osobní přítel Hanse Künga kdysi
zakládal českou Nadaci Světový
étos, ale kvůli věku se vernisáže
této výstavy už nemohl zúčastnit.
Iva Mašát Růžková
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Zprávy

CČSH – Úřad Ústřední rady vyhlašuje vyhledávací řízení na

Křest dětí v Lounech
V neděli 16. října prožili lounští věřící bohoslužbu
s udílením svátosti křtu dvěma dětem. V letošním roce
jsme ze sboru spíše doprovázeli bratry a sestry na jejich
cestě do nebeského domova, proto byl křest dětí opravdu

Rozloučení se sestrou Marií
V pátek 14. 10. 2022 jsme se ve
sboru Dr. K. Farského v Lounech
rozloučili s naší drahou sestrou
v Kristu, paní Marií Volkmerovou. Bylo nám moc líto, že
se její pozemská pouť tak rychle
v posledních měsících blížila
konci. Věříme, že svou věrnou
služebnici dobrý Bůh přijal
k sobě.
Jsme velmi vděčni za její vnitřní
krásu a ušlechtilost, za štědrost
a laskavost, kterou obdarovávala

vítanou událostí! Křtěnci přijali jméno Matěj Václav
a Pavlína Jana. Jejich staršímu bráškovi Vojtíškovi,
kterého jsme křtili loni, přibyli letos v dubnu hned dva
sourozenci najednou.
Spolu s rodiči se radovala
i náboženská obec.
S několika dalšími dětmi,
které v posledních letech
také přijaly v lounském
husitském kostele křest,
jsou tato čerstvě pokřtěná
dvojčata živou ratolestí
na poměrně věky ošlehaném kmeni církevní
obce, a tedy i novou nadějí! Přejeme jim do života Boží požehnání, lásku,
zdraví i štěstí!
S upřímnou radostí
náboženská obec Louny,
Helena Smolová
Foto: Ladislav Bába

své bratry a sestry v církvi
i všechny své blízké.
Jsme v duchu s Vámi, milá sestro,
a ve svých modlitbách neseme také
Vaše dcery, Kateřinu a Hanu, a Vaše vnoučátka, Emilku, Zdeněčka
a Beátku. S láskou
NO Louny
Jan Amos Komenský
jako křesťan a člověk
Zveme do Husovy knihovny
v Modřanech (Komořanská
35/12, Praha 12) na přednášku

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zacheus
Spojíte-li, děti, správné rámečky, získáte tajenku. Postupujte shora dolů
a vždy se rozhodněte pro jeden rámeček z těch, které vám nabízí čáry, jež
vedou od předchozího.

(Řešení z čísla 42: Kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude
Jana Krajčiříková
povýšen.)

o J. A. Komenském. Ve středu
9. 11. v 17.30 hodin přednáší Tomáš Butta, patriarcha CČSH. red
Konference na HTF UK
Rádi bychom Vás pozvali na 7.
ročník konference k husitské
teologii na Husitské teologické
fakultě UK pořádaný ve čtvrtek
10. listopadu 2022. Tématem
letošního setkání bude sociálněetická orientace CČSH, reflexe
dokumentu Základy sociálně etické orientace CČSH (1981), který
přijal VI. řádný sněm CČSH a je
na webu konference volně ke
stažení (www.htkonference.cz).
Konference je určena všem laikům i duchovním CČSH, přátelům a fanouškům husitské teologie.
Více informací a možnost zaregistrovat se ke vstupu na konferenci získáte na www.htkonference.cz. Těšíme se na viděnou!
Za přípravný tým konference
Veronika Matějková

administrativního pracovníka/pracovnici
Odboru pro ekumenu a vnější vztahy (OEVV) CČSH
v ½ úvazku (20 hodin týdně)
Požadavky:
- angličtina na velmi dobré úrovni – mluvené i psané slovo
- němčina či další světový jazyk je výhodou
- práce v programu WORD, EXCEL, POWER POINT
- e-mailová komunikace, videokonference
- administrativní dovednosti, dobré komunikační schopnosti
Nabízíme:
- sesterský a bratrský kolektiv v rámci Úřadu Ústřední rady CČSH
- malý pracovní tým v rámci Odboru pro vnější vztahy ÚÚR CČSH
- flexibilitu v rámci rozvržení pracovní doby v rámci ½ úvazku
Přihlášky se životopisem mohou zájemci zaslat na adresu
ustredni.rada@ccsh.cz do 11. listopadu 2022.

Kam až může nenávist
Plzeňská diecéze CČSH by touto cestou chtěla vyjádřit soustrast
pozůstalým a všem, kterých se dotkly události nedávné střelby
v Bratislavě. Každý zločin proti lidskému životu je tragický. Násilí
a nenávist nemá v moderní vyspělé společnosti místo. Modlíme se za oběti,
za pozůstalé i za všechny členy komunity. Před Bohem jsou si všichni
rovni a zločiny z nenávisti nemají mít v naší společnosti místo. Jsme
hluboce otřeseni tak silným projevem nenávisti vůči těm, kteří se ničím
neprovinili, a nabízíme podporu nejen členům LGBT komunity. Bůh je
jediným, kdo nás může soudit, a bude nás soudit nikoliv podle toho, jak
vypadáme nebo koho milujeme, ale podle našich činů.
Filip Štojdl

Vyjádření bratra patriarchy k tragické události v Bratislavě
Bolestně se nás dotýkají zprávy o rostoucích projevech násilí, ať již z důvodů
politické, náboženské a rasové nenávisti nebo nesnášenlivosti vůči menšinám.
Takovým je případ, ke kterému došlo v Bratislavě – zabití dvou mužů a zranění jedné ženy. Připojuji se k odsouzení tohoto zákeřného a násilného činu
z motivů nenávisti vůči druhým lidem projevujícím svoji jinakost a odlišující
sexuální orientaci. Vyjadřuji hlubokou účast všem blízkým, které tato tragická
událost osobně těžce zasáhla. Snažme se účinně čelit šíření dezinformací
a konspiračním představám, které prohlubují nepřátelství mezi lidmi a mohou
vést i k nepřijatelnému fanatickému jednání. Přemáhejme zlo a nenávist
pěstováním lidskosti, snášenlivosti a porozumění.
Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Z ekumeny

Ekumenická setkání
večery důvěry
Rád bych vás informoval, že se
na několika místech v ČR (zatím
v Praze a Brně, ale možná se
přidají ještě další místa) uskuteční
během podzimu tzv. večery důvěry. Jedná se o odpolední setkání, jehož součástí je biblický
úvod, na něj navazující diskuzní
skupinky a společná večeře
a především tzv. slavnost světla,
tedy modlitba Taizé, která je
otevřena široké veřejnosti a při
které jsou postupně všem účastníkům zapáleny svíčky jako
připomínka Kristova zmrtvýchvstání.
Podrobné informace najdete buď
na stránkách Taizé nebo na
facebookových událostech jednotlivých večerů (Praha, Brno).
Matěj Šulc

Týdeník Církve československé husitské
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