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MINULOU SOBOTU SE V DEJVICÍCH KONALO 89. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY
Pobožností na text J 21,15-19 a písněmi 252 a 254 zahájil 89. zasedání
ústřední rady královéhradecký biskup Štěpán Klásek.
Zástupkyně pražské diecéze, zvolené
na diecézním shromáždění 15. března, RNDr. Ivana Macháčková a ing.
Miroslava Studenovská pak složily
do rukou patriarchy slib člena ústřední rady. Místopředsedou ústřední
rady byl v tajném hlasování zvolen
Vít Koutný, zástupce olomoucké diecéze. Ústřední rada vyslovila poděkování bývalému místopředsedovi ing.
Karlu Raušovi za jeho práci v ústřední radě a pověřila bratra patriarchu,
aby mu napsal děkovný dopis.
Následoval ideový referát, který vedl
bratr patriarcha. V něm byla projednána mj. jeho korespondence. Na vědomí byly např. vzaty: dopis, kterým
bratr patriarcha poděkoval Mgr. Radku Zapletalovi za jeho činnost zmocněnce pražské diecéze, a korespondence s rektorem ČVUT ohledně propůjčení Betlémské kaple, kde se budou 6. července už tradičně konat
bohoslužby u příležitosti výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.
Bratr patriarcha seznámil ústřední
radu s výsledky aktualizace údajů duchovní zprávy, kterou zpracoval ve
spolupráci se svou kanceláří.
Organizační referát byl především
věnován zprávě ředitelky Diakonie a
misie CČSH Mgr. Hedviky Zimmermannové. Ta mj. seznámila ústřední
radu s tím, že televizní křesťanský
magazín bude v květnu věnován našemu středisku Domeček v Trhových
Svinech a diakonickému zařízení
v Borovanech. Ústřední rada také
schválila záměr vzniku nového diakonického střediska v Trutnově. Svým
zástupcem ve správní radě Diakonie a
misie CČSH jmenovala ing. Miroslavu Studenovskou. Schválila rov-

něž postup přípravy hospodaření církve po případném přijetí nového zákona o vypořádání státu s církvemi.
Ústřední rada také nově rozdělila referáty v biskupské a ústřední radě ideový referát - bratr patriarcha, referát vzdělávání - slovenský biskup Jan
Hradil, tiskový, kulturní a komunikační referát - olomoucká biskupka
Jana Šilerová, ekumenicko-zahraniční referát - brněnský biskup Petr Šandera, referát liturgický, svátostný a
pastorační - královéhradecký biskup
Štěpán Klásek, referát sněmovní práce - plzeňský biskup Michael Moc,
finanční referát - Radek Zapletal, organizačně-právní referát Miroslava
Studenovská, archivní referát - Jan B.
Lášek a referát specifických služeb a
misie - pražský biskup David Tonzar.
V právním referátu mj. naše církev
přijala záměr, že do roku 2013 bude
disponovat sedmi duchovními, kteří
budou vykonávat funkci vojenského
kaplana, a dalšími čtyřmi, kteří splní
daná kritéria a budou kandidáty na
kaplany. Vzhledem k tradici naší církve se pokusí domluvit, aby tuto funkci mohla zastávat i žena.
Ve finančním referátu ústřední rada
vyslechla zprávu o hospodaření církve a schválila záměr naukového odboru na rozšíření kurzů rétoriky pro
duchovní.
V ekumenicko-zahraničním referátu
projednala materiál P. Šandery o ekumenických vztazích naší církve a mj.
schvália služební cestu Kateřiny
Vodičkové do Irska.
V tiskovém referátu ústřední rada pověřila Mgr. J. Kohouta přípravou
knihy modliteb.
Vysluhování svátosti jáhenského svěcení schválila ústřední rada Vratislavu
Maršovi z brněnské diecéze po složení zkoušky před církevní komisí.
(red)

Diamantová svatba v Třebíči
Dne 16. února se dostavili do našeho krásného Sboru dr. Karla Farského (dříve
přes 300 let staré Přední synagogy) v Třebíči věrní členové naší církve manželé Josef a Irena Vincíkovi, aby slavnostně obnovili svůj manželský slib. Stalo se
tak přesně 60 let ode dne, kdy jako mladí snoubenci přijali svátost manželství
ve sboru naší církve v Lounech.
K milé slavnosti doprovodili své rodiče jejich dvě dcery a řada dalších členů
rodiny, aby společně poděkovali Pánu Bohu za celoživotní přízeň a ochranu.
Poblahopřát jubilantům přišli také sestry a bratři z náboženské obce v Třebíči.
(rst)

Svátost kněžského svěcení 5. dubna přijala v Husově sboru v Praze - Vyšehrad Mgr. Hana Rohlíčková - viz str. 3

POZNÁVÁME SVĚT I JINÁ NÁBOŽENSTVÍ
Dá-li Pán Bůh člověku zdraví, lásku,
přátelství dobrých lidí, na které se může spolehnout, a k tomu ještě povolání, které má rád, má v životě štěstí - a
já je měla, že jsem mohla jako průvodkyně a tlumočnice navštívit cizí
země a poznávat je, ale i to, jak a v co
věří svět. V poslední době jsem sledovala v televizi pořad o bitvě u El Alameinu, která se odehrála na podzim
roku 1942, kde maršál Rommel s německými a italskými vojáky ztratil 26
tisíc vojáků, britský generál Montgomery 13 tisíc mužů. A tak se mně
vybavily vzpomínky na tu strašnou
bitvu v egyptské poušti. Je tomu už
přes šedesát roků, ale já před sebou
stále vidím památníky, které tam stojí:
bombastický německý, působící jako
mohutná pevnost, vznosný italský a
prostý dojímavý britský hřbitůvek,
kde i v té žhavé poušti byla snaha vytvořit anglický trávník. Je tam spousta
jednoduchých pomníčků s nápisy:
vzpomíná máma, táta, někdy to byli
osmnáctiletí hoši. Objevila jsem tam
také jméno českého vojáka, který bojoval na straně Britů. Nejsmutněji na
mne působil společný hrob s pomníkem, kde bylo uvedeno: „Zde odpočívá 4800 obětí této strašné bitvy.
Všechno jim vzala smrt: jméno, tvář,
hodnost i zemi. Teď zde odpočívají,
daleko od své vlasti.“
V letech 1966-1967 jsme dvakrát za
rok jezdili do přímořského střediska
Mamura, 17 km od Alexandrie a od ní
110 km byl El Alamein. Vedle italského památníku se ve velkém stanu
usídlili beduíni. Pečovali o památník a
nemusili jako ostatní táhnout se svými
stády nehostinnou pouští. Ve stanu

vládl přísný patriarchát, po otci převzal vládu nejstarší syn. Jednou jsem
aspirinem vyléčila jeho maminku, léky na ně působí doslova zázračně.
Jediným jejich přepychem je tranzistorové rádio, poslouchali modlitby
z mešity. Vzpomněla jsem si na starou
pověst o Sahaře: Když Pán všech
světů stvořil zemi, rozdělil spravedlivě mezi všechny země skály, louky,
vodu a údolí. Také Arábie dostala svůj
díl. Pak rozhodl Pán světů, že dá každé zemi trochu písku, neboť i ten může
člověk potřebovat. Vzal písek, dal jej
do pytle a poslal archanděla Gabriela,
aby písek spravedlivě rozdělil. Avšak
satan, zloduch, záviděl lidstvu. Když
se Gabriel vznášel nad Arábií, přiblížil
se satan potají, rozřízl pytel a všechen
písek nad ní vysypal, vysušil její jezera a také vodu z jejích řek. Tak povstala poušť. Tu rozzlobil se Pán světů a
řekl: „Zchudlas, má Arábie, ale pokryji tě zlatem.“ A ve své milosti stvořil
obrovskou báni z hořícího zlata, ta
měla osvětlovat poušť v noci. Ale ani
to nepřál zloduch lidem pouště. Poslal
své džiny a ti pokryli nebeské zlato
hustým černým závojem. Ale pán
světů nechtěl podlehnout. Vyslal své
anděly a ti napíchali mnoho děr do
hustého satanova závoje. Tak povstaly
hvězdy, Boží zlato, které se na člověka usmívá, když leží v noci před svým
stanem. Ve dne je však země bez
pomoci vystavena satanově zlovůli.
Člověk pouště se musí podřídit železným pravidlům, jednotlivec tady
mnoho nezmůže. První lidi, které vidí
beduín okolo sebe, náleží k jeho rodině. S nimi uzavřel celoživotní společenství. Tím je kmen a čím je kmen

mocnější, tím je i jistější život k němu
náležejícího beduína.
V každé zemi jsem vždy chtěla poznat
maximum, a to se týká i víry. Snažila
jsem se být tolerantní k příslušníkům
jiné víry, pokud ctí právo druhého na
život a nedochází k fanatismu, jak
jsme teď svědky tak často. Po roce
1990 jsem mohla navštívit Izrael a tak
jsem se setkala s náboženstvím židovským, muslimským a křesťanským.
Vedle sebe tam svorně stojí římskokatolický i pravoslavný kostel, viděli
jsme mohutnou chrámovou horu pro
stoupence islámu, prošli jsme muslimskou čtvrtí, právě tak jako židovskou. Nejmírumilovněji na mne působila arménská čtvrť. Se židovským náboženstvím jsem se blíže seznámila
ve Stockholmu, když do kanceláře
Čedoku, kde jsem pracovala, přišli židovští manželé, polští emigranti, kteří
chtěli jet do našich lázní, ale jen tam,
kde vaří košer. Zmínila jsem se před
nimi, že moje maminka byla v koncentračním táboře Birkenau, kam se
dostala nedopatřením, byl to vyhlazovací tábor, pobočka Osvětimi pro
Židy. Začala jsem se s nimi (pochopitelně tajně) stýkat, to jsme v letech
1970-1973 nesměli. Prožívala jsem
s nimi jejich smutek, když při olympiádě v Mnichově v roce 1972 byli zastřeleni jejich sportovci. Byla jsem i
při jejich slavnostní večeři a viděla i
to, jak pomáhali ostatním soukmenovcům, kteří v dalších letech po nich
emigrovali do Švédska. Ve Švédsku
jsem také poznala další církev – baptisty, církev protestantské orientace,
která byla založena v roce 1633
Dokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Malé úvahy o toleranci 25
Móda – extravagance – manýry se jmenuje
pořad, který v sobotu odpoledne má na programu ČT 1. Občas se dívám. Bavím se, žasnu, někdy
nechápu a případně se i pohorším. V současné
době jsem znechucena. Velice znechucena.
Přehlídka tématicky zaměřená na sedm hlavních hříchů se konala v kostele sv. Kateřiny
v Praze. Dívala jsem se – a nevěřila svým očím.
Šaty, které byly předváděny, nejen že byly zcela
nenositelné (na to jsme si už časem zvykli), ale
velice pohoršlivé.
Když na molu pochoduje dívka s téměř obnaženou hrudí v minisukni, je to docela trapné,
ovšem pokud má ještě vzadu kulatý výstřih,
který velikostí zcela odpovídá velikosti zadní
části těla a opravdu nikoho nenechává na
pochybách, že se tato část těla skládá ze dvou
půlek, je to vulgární a sprosté.
Pokud je ovšem takovýto kostým (vhodný snad
jen pro sexuální pracovnici) navíc předváděn
v barokní prostoře kostela, ve kterém z dáli
zazní i velebný zvuk varhan, svědčí to o naprostém poklesu vkusu, a to jak u tvůrců pořadu,
tak i u obecenstva.
Hovořila jsem o tomto pořadu s lidmi, kteří mají
k církvi více méně negativní vztah. Kupodivu
měli k němu stejné výhrady jako já. To, že kostel
je odsvěcen, nehrálo vůbec žádnou roli. Někteří
lidé nemají vlastně ani ponětí o tom, co to znamená. Myslím, že by se společnost měla umět
nějak bránit proti takovému nevkusu. Jsem sice
dost tolerantní, ale kdybych se někde dočetla,
že někdo musel zaplatit alespoň nějakou pokutu, trochu by mne to uspokojilo.
Zůstává ještě otevřená otázka, jakým způsobem
lze využít kostely, které neslouží již svému
účelu. Obecenstva dychtivého naslouchat klasické hudbě je čím dál tím méně. Tuhle věc však
naše malá úvaha nemůže vyřešit.
Jindřiška Kubáčová

DOMOV

Miroslav Matouš
Od početí
obydlím stává se tělo,
od nastěhování dům.

Blízkost Boží
stává se vzácnou
odmlkami vzdálení.

V Božím dohledu
každá lidská bytost
čistá je a krásná.

Výsost a hlubinu
lze pochopit
po způsobu ptáků a ryb.

Každé lidské prahnutí
jest nevědomá touha
po věčném životě.

Cesta je stinná čára,
cíl je tanec
uvnitř světelného kruhu.

Vezdejší bydlení
tvoří zápraží
obydlí nebeského.

Barvy jsou krása,
slovo moudrost,
láska světlo.

Domovem jest
již samo hledání
cesty k němu.

Vědomí sebe
vede k objetí,
ne ke splynutí s Bohem.

Za popření domova věčného
tento časný není
vskutku domovem.

Vyústěním
nekončí řeka,
pouze její břehy.

Z kazatelského plánu

4. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH – CANTATE
Jdi a už nehřeš.
J 8,11
První čtení: Zj 3,18-19
Druhé čtení: Jr 8,4-9
Evangelium: Mk 7,1-9
K obětování: Ž 119,57-58
K požehnání: 2 Tm 3,16

Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(pokračování z minulého čísla)
Dům – věřící rodina (2)

Pavel píše do Kolos osobní dopis Filemonovi a církvi v jeho domě.
Fm 1-25; Ko 4,9
Zajímavé jsou osobní pozdravy apoštolovy na konci jeho listu Římanům.
Kromě ostatních přátel jsou tam zmíněni i křesťané z domu Aristobulova a
z domu Narcisova, což mohli být
otroci z domu pohanského pána.
Ř 16. kap.
Živými křesťany byli zřejmě i Nereus
a jeho sestra a Pavlův spolupracovník
Barnabáš a jeho bratranec Marek.
Ř 16,15; Ko 4,10
Novozákonní písemnictví zahrnuje
dobu pronásledování křesťanů jak ze
strany Židů, tak Římanů. Proto byla
"církev v domě" klíčovým faktorem
při šíření křesťanské víry. Dnes má
církev plnou svobodu veřejně hlásat
evangelium. Ale věřící rodiny by nadále měly být základem náboženské
obce, sboru. Příklad věřících rodičů
a věřících přátel má velký význam:
Viz Pavlův spolupracovník Timoteus
a příkladná víra jeho matky a babičky.
2 Tm 1,3-5; 3,15

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.

Vzorem nám může být i rodina Šimona z Kyrény, který pomáhal nést Ježíšovi kříž; do společenství prvních
křesťanů byli zapojeni jeho synové
Alexandr a Rufus a jejich matka,
která byla i Pavlovi matkou.
Mk 1,21; Ř 16,13
Modleme se za členy své rodiny, za ty
věřící i za ty nevěřící, kteří se vzdálili
církvi a Ježíši Kristu – aby se obnovila rodinná zbožnost v naší církvi!
Ef 6,18; J 14,13; 16,7.23-24
***
Knihy

Nebeské knihy
Obrazně řečeno – Pán Bůh má svou
zvláštní knihu, kde jsou průběžně zachycována jména lidí – ti věrní tam
zůstanou, hříšníky Bůh vymaže.
Ex 32,30-35
V Boží knize je zapsán vývoj člověka.
Ž 139,13-16
Pán Bůh si vede záznamy o průběhu
našeho života.
Ž 56,9
Když se 70 učedníků vrátí z úspěšné
misie, Pán Ježíš jim řekne: „Radujte
se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

L 10,1,12; 17-20
Kdo je zapsán v knize života.
Fp 4,2-3; Zj 3,5; 13,8; 17,8
Při Božím soudu jsou nebeské knihy
otevřeny.
Zj 20,11-15
Do věčnosti vstoupí ti, kdo jsou zapsáni v nebi, v Beránkově knize života.
Žd 12,22-24, Zj 21,27
Pozemské knihy
V nejstarším období se písmo vtesávalo do skály, chrámové zdi, sloupů,
kamenných desek. Na takových deskách bylo vytesáno Desatero, které
představovalo smlouvu Hospodina
s lidem. Mojžíš Hospodinova slova
zapsal a předčítal je lidu. Kamenné
desky byly uloženy do schrány
smlouvy ve svatostanu.
Ex 24,7; 26,33-34; 31,12-18;
32,15-19; 34. kap.; 40,1-3
Kniha zákona Mojžíšova je závazná
pro lid. Kdo nebude dodržovat její
příkazy, přivolává na sebe prokletí a
Boží tresty.
Dt 29,20
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

CO S TRADICÍ?
V posledních letech jsme svědky určité devalvace tradice. Dnešního člověka nezajímá tolik, co se kdysi kdesi
stalo, nýbrž to, co se bude dít. Důraz
leží jednoznačně na budoucnosti, nikoli na minulosti. Principem není
vzpomínka nýbrž naděje. Dnešní život si žádá pohyb. Kdo se chce uplatnit, musí se více učit, víc dozvědět a
překročit hranice, před nimiž by se
jeho předkové zalekli. Kde oni byli
omezeni na určité místo, tam se dnes
člověk odvažuje do otevřeného horizontu světa. Není to pro něj až tak
velký problém, protože díky všem vymoženostem techniky ho má na dosah
ruky. Pro minulé generace, které žily
ve stálém a přísně uspořádaném prostředí, bylo většinou otázkou přežití,
aby byly samy stálými a zařadily se do
daného řádu věcí a vztahů. Pro toho,
kdo žije v mobilním a proměnlivém
světě, závisí naproti tomu vše na tom,
aby sám byl pohyblivý a schopný proměny.
Z toho všeho, co bylo řečeno, ovšem
neplyne, že by tento stav měl vést
k zapomenutí či dokonce k potlačení
tradice. To by vedlo k vážným škodám v životě jednotlivce i celých národů. Proto stojí za to, abychom dovedli poukazovat na trvalý význam
dobré tradice – právě kvůli světu, který přichází. Přirozeně, že se jí musíme
zabývat kriticky. Nesmíme ovšem
přehlédnout, že poskytuje bohatý pramen informací o životě našich otců, ze
kterého se můžeme mnohému učit na
svých životních cestách, a tím nám
dává významné podněty k tvorbě současného života. Tradici vděčíme za
svou vlast, za řeč a dějiny, z jejichž
půdy nemůžeme vytrhnout kořeny
svého ducha a srdce. Oprostíme-li se
od všeho, stáváme se lidmi bez profilu a tváře. Svět bez tradice by byl svě-

Mk 7,1-9
tem bez rozdílů, místem bez chuti a
vůně. Z tohoto uvažování vyplývá
požadavek, abychom s tradicemi, jež
jsou naším dědictvím z minulosti,
uměli zacházet soudně a přece pečlivě
a s respektem.
Zde stojíme my, křesťané, před problémem obsahu křesťanské tradice,
tedy před zásadní otázkou: Co z obsahu víry je třeba předávat dále? Na
jedné straně se jedná o to, co je trvale
platné a co je naprosto nezbytné
k tomu, aby člověk mohl vstoupit do
společenství s Bohem, a na druhé straně zase o to, co je podružné a relativní, i když je to třeba dobré. Co si tedy
máme počít s tradicí?
Pro poctivý a zodpovědný postoj
k tradici se lze mnohému naučit z chování Ježíšova. S odkazem otců zacházel často velmi kriticky: Slyšeli jste,
že bylo říkáno starým..., ale já pravím
vám! Předpisy zachovávané farizeji
jsou tradicí otců, lidskou tradicí. To
všechno jako by říkalo: „Vy předáváte
sami sebe“ a když se farizeové ptají
Ježíše: „Proč se tvoji učedníci neřídí
podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“ (Mk 7,5) odpovídá jim:
„Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mě
rty, ale srdce jejich je daleko ode mne,
marná je zbožnost, kterou mne ctí,
učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými“ (Mk 7,6-7). Nejhlubší odpověď na otázku, položenou farizei, je
obsažena v Ježíši samotném, v jeho
osobě. Když se zjevuje jako Boží Syn,
jako prostředník mezi Bohem a lidmi,
tak zároveň nevyhnutelně jedním rázem relativizuje všechna lidmi vymyšlená pravidla a všechny lidské předpisy, které často ulpívají jen na povrchu a je v nich mnoho falešné zbožnosti a pokrytectví. Ježíš všechna ta
lidská pravidla a předpisy nelikviduje,

ale ukazuje nám, že tyto věci mají
svou platnost jedině ve vztahu k němu. To jeho učedníci dobře vědí, a
proto se v očích farizeů chovají tak
pohoršlivým způsobem. Ježíš je normou, pravidlem, novým Zákonem,
vtělením Božích přikázání, živoucím
Božím slovem. To především mějme
na paměti, a pak smíme i my přistupovat k tradicím svého lidu bez lehkomyslného přehlížení, učit se vidět
v nich cenný dokument a zachovat i
nově nést všechno to, v čem kdysi posouvaly život kupředu.
Pro nás, jako údy Církve československé husitské, má tento význam především tradice našich předků husitských
i prvních generací, které stavěly základy našeho domu víry, z něhož vycházíme s nadějí do zápasů a budování,
které jsou naším údělem. Amen.
Miroslava Jarolímová
Pane,
často se snažíme uzavřít
své počínání do pevných
a neměnných schémat.
Kéž nám dnešní evangelium
strhne masku z očí,
abychom prozřeli a poznali,
že je to často ta největší
překážka na cestě,
kde se můžeme setkat s tebou.
Kéž odoláme pokušení
přilnout k praktikám,
ceremoniím a "starým dobrým"
zvyklostem, protože v jejich
zachovávání netkví vždycky
věrnost vůči tobě.
Tvoje slovo nepřeje
takovémuto lidskému
sebezajišťování.
Posiluj v nás, prosíme,
odvahu vycházet
ze svých falešných jistot,
odhodit veškerou faleš
a přetvářku a jít do rizika
otevřeného vztahu k tobě
i ke svým bližním.
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POZNÁVÁME SVĚT I JINÁ NÁBOŽENSTVÍ
Dokončení ze str. 1
v Anglii, nejvíce jich dnes žije v USA.
Velmi často přijížděli na mši misionáři z dalekých krajin, aby nám vypravovali, jak šíří křesťanství v cizích
zemích.
V devadesátých letech měl každý u
nás možnost setkat se s jehovisty, kteří
nás oslovovali na ulici, někdy i v dopravních prostředcích, v ruce měli jako reklamu tu jejich Strážní věž. Mne
se jednou na ulici zeptali, jestli chci
být zdravá. A kdo by nechtěl? A pak
začalo "vymývání mozků" i prezentace jejich časopisu. Mohlo se stát, že
slabší povaha podlehla, když mu
svědkové Jehovovi předpovídali blízký příchod království Božího na
Zemi, při němž většina lidí zahyne,
ušetřeni budou jen jejich stoupenci.
Kdysi jsem se na svém toulání se skupinou v Alžírsku setkala s tím, jak daleko až může dojít dogmatická výchova v rodině. Autobusem jsme porazili
mladého alžírského chlapce. Jeho kamarádi stáli bezradně vedle něj. Silně
krvácejícího chlapce alžírský řidič odmítl odvézt do nemocnice, s tím, že
má v autobuse mých čtyřicet turistů, a
tak jsem se pokoušela zastavit projíždějící auta, až se konečně nad námi
slitoval jeden řidič. Když jsem řekla
chlapcům, že konečně dostane transfúzi a že jej v nemocnici zachrání, oba
chlapci mi slušnou francouzštinou a
s děsem v očích řekli, že by s tím jejich rodina nesouhlasila, že je doba ramadánu a že během dne se nesmí nic
jíst ani pít, že by se pak věřící nedostali do jednoho z 99 nebí!
Právě tak jako jehovisté nás po listopadu 1989 přepadávali na ulici mormoni, misionáři z USA, perfektně ob-

lečení, s tvrzením o výjimečnosti jejich církve. Dnes má tato církev Ježíše
Krista svatých posledních dnů u nás
sídlo na Praze 7. Možná, že se jim i
podařilo přesvědčit posluchače, že
s nimi budou moci navštívit hlavní
sídlo jejich církve v Salt Lake City.
Při cestách do Indie, na Srí Lanku a do
Nepálu jsem poznávala buddhistické
a hinduistické náboženství. Dokonce
jsem se na místě, kde bych to nikdy
nečekala, setkala s učením čínského
filozofa Konfucia, zakladatele první
filozofické školy v Číně. Učení se pak
rozšířilo do Koreje a Japonska. V New
Yorku nás průvodce zavedl v čínské
čtvrti do zvláštní místnosti, všude voňavé tyčinky, přítmí a jako ze záhrobí
se ozýval podmanivý hlas o učení
Konfuciově v angličtině. Najednou
jsme zjistili, že ta vůně a zvláštní
zabarvení hlasu přednášejícího nás
div nepřivedlo do tranzu. Náš průvodce nás asi chtěl mít "povolnější", abychom si ve vedlejším obchůdku
zakoupili patřičné množství suvenýrů.
V Japonsku jsem se setkala s buddhistickým náboženstvím. V nádherném
chrámu v Naře všude obrovské sochy
Buddhy, velebné ticho. Podle legendy
Buddha (Probuzený) vstoupil do nirvány v osmdesáti letech. To je vrcholná meta buddhistů, proto přežívají
všechny hrůzy života v očekávání blaha. Od své průvodkyně jsem se dověděla o staroindickém učení, o vyznávání jejich božstev, o Brahmovi, Šivovi a Višnovi. V Bombaji mne vzala
potřebně převlečenou na pohřební obřad do Věže mlčení. V Bombaji žije
z celé Indie největší počet stoupenců
Parsů, kteří uprchli před islamizací po
dobytí země Araby v osmém století do

Indie. Své mrtvé nespalují, protože
uctívají živly, jako je oheň, ale i voda
– pokládají je na rošty ve věžích, opodál se už supi připravují na hodování,
kosti pak propadnou na dna věží.
V Madrasu mi průvodkyně zaníceně
líčila, jak ráno obětovala misku rýže
bohyni Kálí, manželce Šivově. Na
ulici spousta bídných nuzáků, kteří se
tam ve špíně ulice rodí, žijí a umírají,
a tak jsem se nesměle zeptala, nemohla-li by tu misku rýže dát raději těm
ubožákům, pro které by to znamenalo
jediný pokrm za den. Nechápavě se na
mne zadívala, že to přece nejde, že je
to pro Kálí!
Jednou jsem v Praze provázela indický manželský pár s tchyní. Bylo velké
horko, seděli jsme venku před restaurací a najednou se na mém zmrzlinovém poháru usadila moucha, tak jsem
se po ní ohnala. Tchyně, velice kultivovaná paní, mluvící dokonale anglicky, v krásném sárí, s drahocenným rubínem v čele, na mne vyděšeně zvolala, že jsem právě chtěla zabít svou
babičku! Tak jsem se málem stala vražedkyní.
Mluvím zde o jiných kontinentech –
Africe, Asii – jak je to však v Evropě?
Na cestě po severním Irsku jsem byla
v hlavním městě Belfastu, který je už
od 17. století centrem irského protestantismu. A co se tam ve 20. a 21. století děje? Nenávist mezi protestanty a
římskými katolíky je tam velice markantní. Víra přece musí zůstat v mezích lidskosti!!! Kdyby si tak toto
poučení dokázali vzít k srdci vyznavači všech náboženství světa. Vždyť přece o lásce a nenásilí se dočteme v základních učeních každého z nich.
Libuše Hrdličková

JEŠTĚ K PŘÍPADU BRATŘÍ MAŠÍNŮ
V Českém zápasu vyšel článek Davida Frýdla pod názvem "Debata o
činnosti bratří Mašínů se dotýká i
církve". Dotýká se jí vskutku? - Tak či
onak nabídl autor publikováním a názvem svého projevu prostor k hodnocení dávné události.
Kým se stali bratři Mašínové (a další
tři členové jejich skupiny)? Hrdiny
anebo vrahy? Mezi těmito dvěma
krajnostmi se prostírá mínění našich
spoluobčanů.
David Frýdl uvádí, že v příběhu skupiny bratří Mašínů znemožnila jejich
dopadení celá řada "náhod". Uvozovky zaměřují čtenáře k závěru, že
šlo o vyšší ochranu. Tento závěr je arci
oslaben (nikoli popřen) skutečností,
že dva z pěti byli dopadeni a popraveni. - Vyšší ochrana (připusťme ji) nemusí nutně znamenat ospravedlnění.
Proč se tak v jejich případě stalo, lze
se jen nejistě dohadovat.
Pět mladých lidí, uvádí David Frýdl,
se odhodlalo "nejít cestou kompromisů, pasivní resistence, kolaborace s režimem a tichého přizpůsobení se s nadějí, že to nějak – když zatneme zuby
– vydržíme".
Kompromisy a kolaboraci jsme zažili
i v církvi, s důsledky, s nimiž jsme se
nedokázali otevřeně vyrovnat. Avšak
situace nebyla takto černobílá. Byly i
jiné cesty, nikterak pasivní a přizpůsobivé. Autor článku o nich jistě také ví,
i když je nezmiňuje: třeba cesta těch –
zůstaňme v rozmezí naší církve - o

nichž píše Martin Jindra v knížce
Strážci lidskosti. Nebo: statečný učitel
Josef Lukeš z Českého Dubu byl pro
svou víru vyloučen ze služby. Také
jiných příkladů je hojně. - Byli spisovatelé, kteří psali alespoň pro kruh
přátel, když nesměli publikovat. O čestném profesoru Jaroslavu Žákovi
byla nedávno uspořádána výstava
v muzeu J. A. Komenského. Takoví lidé za dlouhodobé zkoušky charakteru
a ztížených podmínek pomáhali udržovat rovnou páteř i svým vrstevníkům a potomkům. Nebyla to "pasivní
resistence", nebylo to "nějak to vydržíme".
Kritika skupiny Mašínových, jak píše
autor článku, spočívá mimo jiné v argumentu, že jejich vojenská akce byla
v době, kdy nebyla válka. David Frýdl
namítá, že válka byla a to v programu
komunistické internacionály. Válka
toliko programovaná ovšem není válkou faktickou. Pět mladých mužů ji
však očekávalo, předjímalo ji. Byli
neuvěřitelně bystří a odvážní. Opatřili
si zbraně, počítali s jejich použitím.
Skutečně zabíjeli – ne však ty, kdo by
si to zasloužili, i když o tom uvažovali. Jejich akci, izolovanou a spontánní, lze proto stěží porovnávat s dějinným obdobím husitských bojů a
s atentátem na Heydricha v rámci
druhé světové války.
Zůstaňme u události samé. Autor
článku doznává, že postupovali nešťastně, ukvapeně, mnohdy nepro-

myšleně. Je sporné, zda by jejich otec,
hrdina od Zborova a odpůrce nacismu, souhlasil s tímto způsobem následnictví svého odkazu.
David Frýdl uvádí, že alespoň pro polovinu Čechů jsou členové skupiny
bratří Mašínů hrdiny třetího odboje.
Občanské mínění je tedy nejednotné
(řekněme půl na půl) pro zjevné klady
a zápory celé akce. Co a jak zdůraznit
a na úkor čeho? Není spolehlivé lidské morální měřítko.
Autor článku je nejenom uvědomělý
Čech, ale též farář křesťanské církve.
Své hodnocení opírá o etickou normu
evangelia. Její aplikace je velice náročná a odpovědná.- K principiálnímu
příkazu "Nezabiješ" uvádí David Frýdl, že "křesťanství díky osobě Ježíše
Krista opouští rámec zákonictví".
Kterým směrem opouštět v duchu Ježíšově? Za Žižkou s nebezpečím, že
bude opuštěn rámec křesťanství samého, či v jeho přísném rozmezí za Chelčickým? V proplouvání mezi touto
Scyllou a Charybdou české reformace
je nutno být velice obezřetný. Takto
s odvoláním na Ježíše a Pavla se David Frýdl pokusil o nesnadnou obhajobu těch, k nimž chová pochopitelné
sympatie.
Událost je třeba uvést do bezprostředních, nikoli historických souvislostí.
Na scéně nejde jen o pět činitelů,
z nichž dva byli dopadeni a později
krutě popraveni. Objevuje se tam i
strýc obou bratří Novák, mučený a po-

100 let od narození E. Hostovského
Egon Hostovský patří k předním českým prozaikům 20. století. Nic na tom
nemění fakt, že až na výjimky jeho romány nevycházely ve vlasti, z níž jejich
autor odešel po roce 1948. Pocházel z rodiny majitele nevelké textilní továrny
v Hronově. Již jako náchodský gymnazista vydal roku 1926 expresionismem
ovlivněné povídky Zavřené dveře a o rok později, to už jako student Filosofické
fakulty Univerzity Karlovy, vydal svůj první román Stezka podél cesty. Následovala novela Ghetto v nich (1928), jež už obsahovala psychologickou analýzu vyděděnosti a tragické odlišnosti - jedno ze základních témat Hostovského,
v nichž je mimo jiné shledávána podobnost s látkami F. Kafky. Když Hostovský
zanechal studií, spolupracoval v letech 1930-37 s nakladatelstvími Melantrich,
Šolc a Šimáček a roku 1937 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí. Vydal romány Ztracený stín (1931), Případ profesora Körnera (1932), Černá tlupa
(1933), Žhář (1935). Nejrozsáhlejším románem z předválečného období byl
Dům bez pána (1935), který vznikl pod dojmem setkání s ortodoxními chasidy,
jež potkal při své cestě na Podkarpatskou Rus. Psal však i během války - Listy
z vyhnanství (1941), román Sedmkrát v hlavní úloze (1942), novela Úkryt
(1943) a Cizinec hledá byt (1946). V roce 1949 zůstal natrvalo v zahraničí. Žil
v Norsku, od února 1950 v USA (učil češtinu na jazykové škole, psal do amerických novin, spolupracoval s rozhlasem, byl poradcem pro evropské literatury). Emigraci přitom prožíval tragicky, s poúnorovým exilem se nesžil a
v Americe se cítil jako cizinec. "Špionážní" román Nezvěstný (1951), jeho nejpřekládanější kniha, je zasazen do pražského labyrintu, jehož pozadím jsou události z února 1948. Knihou osobní bilance, shrnutím autorova životního názoru
a jeho nejrozsáhlejším románem je Všeobecné spiknutí (1967). Memoáry Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině vydal v roce 1966.
(red)

Kněžské svěcení na Vyšehradě
Slavnostní chvíle prožila náboženská obec Praha - Vyšehrad v sobotu 5. dubna. Svátost kněžského svěcení v do posledního místečka zaplněném Husově sboru přijala z rukou patriarchy Tomáše Butty a spolusvětitelů Mgr. Hana Rohlíčková, kterou si mnozí čtenáři budou pamatovat z její práce v Českém zápase,
kde pracovala jako studentka Husitské teologické fakulty UK. Vysluhování svátosti schválila ústřední rada už 10. listopadu loňského roku s tím, že Hanku přijala do sněmovního centra v ústředí církve. Náboženskou obec Praha - Vyšehrad si sama vybrala, protože tady už více než tři roky bezplatně pomáhala místní farářce dr. Anežce Ebertové v duchovní správě. Zazpívat jí přijeli účastníci
varhanických kurzů, které už patnáctý rok pořádá bratr farář PaedDr. Zdeněk
Kovalčík, s občerstvením pomohli studenti HTF UK, kteří bydlí v koleji dr. Karla Farského v Dejvicích, kde Hanka byla v době studií prefektkou a nyní pomáhá jejich spirituálovi. Představil ji zástupce HTF UK dr. Jaroslav Hrdlička.
Zajímavé je, že nedaleko - ve vyšehradské kapitule - přijal svátost svěcení kněžstva i náš první patriarcha dr. Karel Farský. Hance přejeme, aby její vztah k naší církvi byl takový jako jeho a zůstal stejný i nadále.
(noe)
pravený; jejich matka, odsouzená
k dlouholetému žaláři, v němž zemřela na rakovinu. – Ale jsou zde i oni
zabití, které není možno pokládat za
pouhé figury, odstraněné z cesty. To
všechno jsou životy, které mají před
Bohem svou hodnotu.
Vrazi? Myslím, že ne. Měli vyšší cíle.
Hrdinové? Já bych tím názvem ozna-

čil spíše obětavé zachránce životů. Závěrem David Frýdl uvádí, že "v křesťanské víře můžeme chovat naději, že
všechna jména spravedlivých jsou
zapsána v nebesích". Ano. Avšak ta
jména zná jen Bůh. My podle svého
lidského dobrozdání můžeme jen
udělovat vyznamenání.
Miroslav Matouš
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ZPRÁVY
Jubilejní slavnost
Začátkem měsíce května vás srdečně
zveme do společenství naší církve
v Blansku. Poděkujeme za osmdesát
let života samostatné náboženské
obce a ustanovení jejího prvofaráře
JUDr. Františka Náhlíka.
Ve čtvrtek 1. května v 9 h - Slavnost
Oslavení Páně prožijeme s naším bratrem biskupem ThDr. Petrem Šanderou, při níž přistoupí naše děti k prvnímu přijímání svátosti večeře Páně.
V 19 h - večerní nešpory se čtením
žalmů, hudbou provází skupina Terebint.
(rst)

Svátost biřmování
V neděli 11. května v 9 h - Hod Boží
Svatodušní prožijeme v Blansku
s bratrem patriarchou ThDr. Tomášem
Buttou, při níž přijme našich sedm
biřmovanců svátost biřmování.
V 19 h - večerní nešpory nad sedmi
dary Ducha svatého.
(rst)

*

20. dubna 2008

KŘESŤANSKÁ TURISTICKÁ AGENTURA MESITES
již devátý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte misijní
práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
info@mesites.cz
kata.mesites@seznam.cz
GSM +385915659536
Skype: katadohnal
inz.
Pozvánka na setkání
Kulturní rada naší církve společně
s náboženskou obcí v Praze 8-Karlíně,
Vítkova 13, vás srdečně zvou v úterý
22. dubna od 17 h na autorský program PhDr. Zlaty Fořtové "Světem
pohádek a bájí v hudbě Nikolaje
Rimského-Korzakova" aneb "Od námořního kadeta k slavnému skladateli" (ke 100. výročí skonu skladatele).
V pořadu jsou připraveny hudební a

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
UMYTÉ RUCE
Všichni víme, že máme jíst umytýma rukama, abychom nebyli nemocní.
Farizeové si však před jídlem ruce myli z jiného důvodu. Ten se dozvíte,
seřadíte-li písmenka u obrázků v pořadí od nejúplnějšího obrázku po ten
nejmenší – jako se postupně ztrácí náš obrázek, tak se ztrácela Boží přikázání ze srdcí farizeů, kteří jim nadřadili svá lidská pravidla. (Mk 7,1-9)

literární ukázky, promítání, výstava o
životě a díle autora.
(kr)

Doteky v Liberci
Zveme vás na naši faru v Liberci,
nám. Českých bratří 35/2, kde se
v pátek 25. dubna uskuteční 76. večer
cyklu "Doteky – plochy poznání":
* 16.30 h - vernisáž výstavy Františka
Eichlera POZDNÍ LÉTO NA BALTU. Dramaturgii a realizaci výstavy zajišťuje
ARETAFKTUM CZ, hudba Jakub Štafela.
* v 18 h - talk show VŠECHNY VŮNĚ
JARA. Hostem autora pořadu Stanislava Kubína je RNDr. Stanislav Peleška. Hudba Šárka Dušková & spol.,
scénář a režie Stanislav Kubín.
Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního
města Liberec.
(sk)

Židovské písně
Náboženská obec Kladno srdečně zve
na koncert Židovské písně východu i
západu v neděli 27. dubna od 18 hodin
v Husově sboru (bývalá synagoga)
Kladno, ul. Plk. Stříbrného 686.
Sefardské písně zpívá Dana Krausová, hebrejské Husitský sbor Kladno.
(no)

Program v Dejvicích
Náboženská obec Praha 6 - Dejvice
zve na program věnovaný hlasu, který
se koná 25. dubna od 19 h v Komenského sále. Kromě přednášky o lidském hlasu a duchovním zamyšlení
vás čeká mj. i nahlédnutí do oboru
kriminalistická fonoskopie.
(lv)

Koncerty u sv. Mikuláše

(Řešení z minulého čísla: Ty máš slova věčného života)
Jana Krajčiříková
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* 22. 4. - 17 h
Bach, Händel, Dvořák
Yvona Škvárová – mezzosoprán,
Jan Kalfus – varhany
* 23. 4. - 17 h
Händel, Telemann, Bach
Josef Prokop – varhany,
Miroslav Laštovka – trubka
* 24. 4. - 17 h
Bach, Dvořák, Vivaldi
Jiřina Pokorná – varhany,
Pavel Hůla – housle
* 25. 4. - 17 h
Bach, Schubert, Verdi
Josef Kšica – varhany,
Tomáš Jindra – bas
* 27. 4. - 17 h
Bach, Pachelbel, Dvořák
Dana Krausová – soprán,
Bohumír Rabas – varhany

KALENDARIUM -

DUBEN

21. 4. 1783 - V Praze bylo otevřeno nové (velké) divadlo, postavené nákladem
hraběte F. A. Nostice (dnešní Stavovské divadlo).
21. 4. 1848 - Pražský Národní výbor protestoval proti vypsání voleb
(v Čechách) do frankfurtského sněmu. Oficiálně se měly konat 13. a 20. května, ale vzhledem k tomu, že samotný sněm ve Frankfurtu byl svolán již na
18. května, konaly se v německých okresech již od 3. května. Z celkového počtu 68 okresů v Čechách se volilo jen v 19 okresech.
21. 4. 1918 - V Římě byla uzavřena smlouva mezi italskou vládou a Československou národní radou (M. R. Štefánik) o formování pravidelných vojenských jednotek v Itálii (dosud jen výzvědné oddíly). Na základě této smlouvy
vznikla Československá divize v Itálii přeměněná v prosinci 1918 na Československý armádní sbor v Itálii. Smlouva bývá označována jako první faktické uznání budoucího Československa ze strany některé z dohodových mocností.
21. 4. 1938 - A. Hitler a německé vojenské velení rozpracovali zásady plánu
útoku na ČSR (Fall Grün).
21. 4. 1948 - Ústavodárné národní shromáždění schválilo školský zákon (o
jednotné škole), který byl připravován od konce roku 1945. Ministrem Z. Nejedlým byl předložen už 6. května 1946 vládě ke schválení, ale na pořad jednání se nedostal. Prakticky se jednalo o sjednocení typu školy "střední" a typu
školy "měšťanské" či odborné a vytvoření jednotného vzdělání; školní docházka byla prodloužena o 1 rok (na 9 let).
22. 4. 1418 - Své jednání ukončil kostnický koncil - na závěr vydal dekret
požadující bezpodmínečnou kapitulaci husitů.
22. 4. 1923 - Narodil se v Nymburku Vratislav Effenberger (+ 10. 8. 1986
v Praze) - teoretik umění, básník a výtvarný kritik, po smrti K. Teigeho nejvýznamnější představitel českého surrealismu po 2. světové válce.
22. 4. 1948 - Ústřední výbor Národní fronty svolal konferenci kněží (po ní
následovaly obdobné konference v okresech) s cílem získat je pro spolupráci
s novým režimem; přesvědčit se dalo 180 kněží.
22. 4. 1953 - Usnesením č. 17/1953 zřídila vláda úřad tiskového dohledu; tento
cenzurní úřad nebyl zřízen zákonem a vláda jej budovala jako svůj "neveřejný
úřad". Po roce přešel úřad pod ministerstvo vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu.
23. 4. 1318 - Na sněmu v Domažlicích došlo z iniciativy Ludvíka Bavorského
(z rodu Wittelsbachů) k uzavření smíru mezi králem Janem Lucemburským a
českou šlechtou. Král potvrdil své závazky z roku 1310, slíbil propuštění všech
německých rytířů ze svého vojska a znovu se výslovně zaručil, že nebude cizincům udělovat žádné úřady. "Úmluvy" domažlické znamenaly fakticky kapitulaci krále a jednoznačné vítězství šlechty; nekorunovanou hlavou ve státě (královským podkomořím) se stal Jindřich z Lipé (až do své smrti roku 1329). Král
Jan se přestal zajímat o věci státní správy a většinu času trávil v cizině (pokud
se vracel, tak pro peníze); zcela se soustředil na říšskou a evropskou politiku.
Smlouva byla znovu obnovena na sněmu v Domažlicích roku 1331.
23. 4. 1343 - Karel vydal v Krakově obligační listinu polskému králi na 4 tisíce kop pražských grošů.
23. 4. 1878 - Zemřel v Paříži Jaroslav Čermák (* 1. 8. 1830 v Praze) - malíř
slavný více v cizině než doma.
23. 4. 1908 - Narodil se v Hronově Egon Hostovský (+ 7. 5. 1973 v MontclairNew Jersey v USA) - spisovatel - viz i str. 3.
24. 4. 1938 - Na sjezdu Sudetendeutsche Partei v Karlových Varech K. Henlein
vyhlásil osm požadavků své strany; karlovarské požadavky obsahovaly mj.
uznání úplné rovnoprávnosti německé národní skupiny s českým národem,
vytvoření uzavřeného německého národního území s německou samosprávou,
zákonnou ochranu všech Němců žijících v ČSR, úplnou svobodu přihlásit se
k nacistické ideologii. Henlein prohlásil tento program za minimální a naznačil tak, že usiluje o připojení požadovaného autonomního území k Hitlerově
říši.
25. 4. 1788 - Narodila se v Praze Anna Náprstková (+ 19. 10. 1873 v Praze)
- slavná mecenáška, která přijala ideály svého syna Vojtěcha a stala se tak
jakousi "matkou" a patronkou národního dění, české práce a vzdělání. Nenápadně, skromně, ale nanejvýš účinně, vždy s úsměvem, sama v pozadí, pomáhala ku prospěchu národa více než mnozí "velcí" z učebnic.
25. 4. 1818 - V Krameriových novinách vyšel článek J. Jungmanna, jenž
vyslovil nesouhlas se stavovským pojetím Vlasteneckého muzea a požadoval
nové muzeum jako národně českou instituci a středisko české vědecké a kulturní práce.
25. 4. 1848 - Ve Vídni byla publikována oktrojovaná dubnová (Pillersdorfova)
ústava pro Rakousko (bez Uher, Chorvatska a Lombardska-Benátska). Tvořila
z těchto zemí jednotný a centralizovaný rakouský stát spojený s Uhrami personální unií (stát České koruny zde zcela zanikal). Narychlo sestavená ústava
v sedmi oddílech o 59 paragrafech vycházela vstříc volání po konstituci s cílem utlumit veřejné mínění. Zaváděla dvoukomorový parlament, jehož část
členů měla vzejít z voleb (nepřímo, prostřednictvím volitelů) a část měla být
jmenována císařem. Ve Vídni byla odmítnuta, v ostatních zemích byla přijata
s lhostejností; proto již 16. května 1848 byla odvolána.
27. 4. 1918 - Zemřel v Praze Jan Preisler (*18. 2. 1872 v Popovicích u
Berouna) malíř, představitel symbolismu a spoluurčující tvůrce secese.
(red)
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