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VE SLANÉM JE HUSITSKÁ HISTORIE STÁLE ŽIVÁ
Na desátý ročník "Husitských slavností" ve Slaném se ve dnech 16. až
18. května přišly a přijely podívat
tisíce lidí. Kromě tradičního průvodu
v dobových kostýmech různých
epoch historie pro ně byl připraven
pestrý program po celý víkend. Jeho
součástí byla také výstava "Stále živá historie" umístěná v hlavní chodbě slánské knihovny a v kapli bývalé
Piaristické koleje, poskytnutá Církví
československou husitskou. Vhodně
doplnila výstavu "Společné dějiny
spojují", věnovanou historii a současnosti husitských měst.
Vernisáže výstavy se v pátek 16.
května zúčastnil bratr patriarcha
Tomáš Butta (Jeho slovo uvádíme
samostatně.), za Husitskou teologickou fakultu UK Jaroslav Hrdlička,
dále starosta města Slaného Ivo
Rubík a starostové dalších husitských měst. Výstava se setkala s velkým zájmem, už při vernisáži byla

místa k sezení zaplněna do posledního, mnoho návštěvníků stálo a ti
později příchozí se ani do kaple
nevešli. Zahajovací promluvy, vzhledem k přítomnosti zástupců německých husitských měst tlumočené i do
němčiny, doprovodil krásný zpěv
příbramského sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, vedený Hanou Tonzarovou.
Slánské "Husitské slavnosti" pravidelně připravují bohatý program především zábavného charakteru. Výstava "Stále živá historie" jej rozšířila o pečlivě a pěkně zpracované informace o celém husitském hnutí,
jeho hlavních postavách a místech.
Hlavním přínosem výstavy bylo připomenutí touhy husitů po pravé víře
a jejich snahy o reformu církve, tedy
duchovního rozměru husitství, který
by jinak nebyl z průběhu slavností
patrný.
Pavel Pánek

VYJÁDŘENÍ CÍRKEVNÍ KOMISE
Církevní komise se sešla v pondělí
19. 5. 2008 ke společnému rozhovoru
o současném stavu projednávání 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. Církevní komisi tvoří
zástupci České biskupské konference
a Ekumenické rady církví, kteří jednali s komisí vlády České republiky o
znění tohoto zákona.
Církevní komise s vděčností zhodnotila, že na rozdíl od nejednotnosti politické scény církve zůstávají jednotné v
názoru na předkládaný návrh zákona
a nepovažují za potřebné otvírat další
jednání o jeho změnách. Vyslo-vila
obavu, že jakékoli další oddalování
řešení vztahu církví a státu ohrozí
mezinárodní pověst našeho státu a
nepřispěje k dobrému začátku předsednictví České republiky v Radě Ev-

ropské unie. S jistou lítostí konstatovala, že další oddalování přijetí zákona nevyhnutelně poškodí rozvoj řady
měst a obcí a znemožní jim čerpání
financí z EU. Církve již od 90. let
předkládaly Ministerstvu kultury seznamy zabavených majetků a zdevastovaných objektů. Již tehdy bylo
patrné, že cesta výčtové metody je
neschůdná, protože položek je příliš
mnoho.
Církevní komise si uvědomuje složitost pozadí politických zájmů a bojů, a
přesto doufá, že ohled na službu církví pro společnost, na rozvoj obcí a
měst a na řádnou správu a údržbu
blokovaného majetku přispějí k tomu,
aby dlouho neřešený problém dospěl
ke zdárnému cíli. Bude-li dosaženo
narovnání vzájemných vztahů podle
ideje předloženého návrhu zákona,
církve budou moci plněji rozvinout
svou službu pro společnost.
Církevní komise, 19. 5. 2008

Součástí Husitských slavností ve Slaném je průvod v dobových oblecích

SLOVO

NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY O HUSITSTVÍ

Vážený pane starosto, vážení
vzácní hosté, vážení přítomní,
sestry a bratři,
je pro mne čestným úkolem pozdravit vás a oslovit na zahájení
výstavy o husitství s názvem
"Stále živá historie". Husitství se
svými světly a stíny, kladnými i
problematickými jevy patří k důležité dějinné epoše, která stále
poutá naši pozornost. Toto období
je však zatíženo jednostrannými
a zplošťujícími výklady z té či oné
strany. Husitství sice bylo chápáno předcházejícím režimem pozitivně, ale pouze jako revoluční sociální hnutí. Tento výklad opomíjí, že husitství a celá česká reformace myšlenkově vyrůstá z křesťanských základů. Hus a husité
byli věřící křesťané. „Základem
našeho pojetí je pravda křesťanská

ROK 1848 - MILNÍK NA CESTĚ K SAMOSTATNOSTI
Mezi významnými "osmičkami" v dějinách našeho národa ustupuje rok
1848 poněkud do pozadí. Neoprávněně – většina změn ve dvacátém století byla umožněna právě tím, že se
Evropa, ve které vládli ještě do r. 1848
panovníci "z Boží milosti", změnila a
vydala se na cestu moderního státoprávního uspořádání, kde tito panovníci měli stále těsnější prostor pro své
panování ve středověkém stylu.
Po vídeňském kongresu (1815), který
byl konzervativním spolčením proti
projevům francouzské revoluce a
hlavně proti Napoleonovi, nastala
v Evropě doba tuhé reakce. Většina
evropských panovníků, spojených ve
"Svaté alianci" se snažila zachránit

konzervativní režimy. Ovšem vývoj
brzy ukázal, že to není možné. V jednotlivých státech vznikala velmi silná
národní hnutí, která se hlásila z velké
části i k odkazu francouzské revoluce.
V r. 1848 vznikaly hned na počátku
roku nepokoje ve Francii, v Itálii a
v Německu. Ani rakouské mocnářství
nezůstalo pozadu. Režim, reprezentovaný nenáviděným kancléřem Klementem Václavem Metternichem
(1773-1859), se začal rychle hroutit.
Povstání, které vypuklo v polovině
března ve Vídni, požadovalo jako
hlavní požadavek právě odchod Metternichův. Není možné na několika
řádcích vylíčit tento důležitý vývoj
Rakouska i Evropy. Můžeme však

Foto Jiří Jaroch

souhrnně říci, že i když na čas ještě
v padesátých letech se staré režimy
někde vrátily, rok 1848 znamenal
počátek novodobého uspořádání
budoucích parlamentních demokracií
uprostřed Evropy a tedy významný
zlom v dějinách národů. Výsledky,
které byly dosaženy, se dotýkaly také
svobody vyznání. Osvícenská myšlenka tolerance došla svého uplatnění
v postupně realizované náboženské
svobodě (v různých státech různě a
rozdílnými důrazy).
Ani tehdejší Čechy nezůstaly v pozadí. Spolek Repeal svolal 11. března
veřejnou schůzi občanů do Svatováclavských lázní, ze které vzešla petice
Dokončení na str. 3

a evangelická, zosobněná Kristem“
(Otevřený list Martina Lupáče
kardinálu Mikuláši Kusánskému.
V: Husitské manifesty, Odeon Praha 1980, cit. s. 221). Jiný výklad
se zase soustřeďuje na destrukční
a válečné jevy této dramatické
doby. Tomuto názoru čelil již historik František Palacký svým spisem Obrana husitství. Ve svých
argumentech uvádí, že husité
válku nevyvolali, vedli obrannou
válku a nabízeli mír (František
Palacký: Obrana husitství. přel.
F. M. Bartoš, Blahoslav Praha
1926, s. 43n).
Husitství nebylo jen hnutím provincionálního rázu, jak na to upozorňoval významný český filosof
Robert Kalivoda. „Není záležitostí jen českou, je důležitým článkem
evropského a světového vývoje,
jehož dosah nebyl doposud zdaleka
rozpoznán a doceněn“ (Kalivoda,
R.: Husitská epocha a A. Komenský. Odeon Praha 1992, cit. s. 9).
Hus chtěl obhájit svůj program
v Kostnici, husitští bohoslovci
vedli disputaci v Basileji, byly rozesílány manifesty se čtyřmi pražskými články a jejich zdůvodněním zemím Evropy (srov. Manifest českého národa všemu křesťanstvu. V: Husitské manifesty, s.
172). Společenský a náboženský
vývoj se odehrával v celé tehdejší
Evropě. Po husitství v Čechách
následovala světová reformace,
která proběhla v Německu, Švýcarsku a dalších zemích. Husitství
patří k našim národním i evropským tradicím.
Je cenné, že právě zde ve Slaném
probíhají akce připomínající kul-

turní a historickou tradici české
reformace. I přes svou základní
vnitřní jednotu byla česká reformace názorově rozrůzněná a rozmanitá. Pestrost náboženského
vývoje je patrná i v historii města
Slaný v 15. – 17. století. V počátcích husitství se zde ujalo táborství. Slaný bylo kališnické město,
kde se konal také kališnický sjezd
roku 1482. Zde vzniklo hned po
Praze jedno z prvních literátských bratrstev (Winter, Z.: Život
církevní v Čechách. Praha 1895,
s. 942). V tomto pěveckém sdružení měšťanů žila tradice husitského duchovního zpěvu (Macek,
J.: Víra a zbožnost jagellonského
věku. Praha 2001, s. 156). Katolická misie roku 1475 se snažila
obracet husity opět na katolickou
víru. Je dosvědčena i Jednota bratrská, ale značný vliv získala především reformace světová pronikající do Čech z Německa a Švýcarska, takže se uvádí, že kolem
roku 1578 se stává Slaný protestantským městem (Winter, Z.: Život církevní, s. 204). Později přichází protireformace či katolická
reformace, ale to je již jiná kapitola.
Výstava zahajovaná v rámci
husitských slavností zde ve Slaném nám dokládá, že nejsme vůči
své minulosti a jejímu duchovnímu poselství lhostejnými. Ať přinese podněty k zamyšlení nad historií a je pro nás výzvou k hledání hlubších a trvalejších hodnot
našeho lidství ve světle zápasu a
úsilí minulých generací.
Tomáš Butta
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Malé úvahy o toleranci 28
Onehdy jsem se při bohoslužbách ve staroměstském
Mikuláši zadívala na oltářní obraz Krista v nadživotní
velikosti a vzpomněla jsem si na jednu příhodu.
V roce 1986 vyšla nákladná, obsáhlá a krásná publikace
Prahou krok za krokem. Renomovaný autor dr. Emanuel Poche byl známým odborníkem na slovo vzatým.
Jenže i mistr tesař se někdy utne. Knihu sice lektorovali i další známí odborníci, ale chybička (a to ne jenom
jedna) se vloudila. Na straně 135 je doslovně napsáno
toto: „Na hlavním oltáři, upraveném v letech 19141918, je nový obraz Panny Marie od K. Špillara z roku
1914."
Nu, nedalo mi to. Měla jsem v době vydání této knihy
možnost upozornit autora na chyby, kterých se dopustil. Pochopitelně, že nebyl rád. Omlouval se tím, že uvedený prostor není veřejnosti dostatečně přístupný, a
v tom měl skutečně pravdu. Tentokrát byla chyba na
naší straně. Pokaždé, když jsem šla náhodou kolem, byl
kostel uzavřený.
Od té doby se toho velice změnilo. Asi nikdo nedokáže
spočítat, kolik lidí po roce 1989 uvedený kostel navštívilo. Myslím, že musím počítat nejméně v sedmi-,
možná v osmimístných číslech. Mlčenlivým svědkem
těchto událostí jsou jenom schody na obou stranách
chrámu, které se pod náporem návštěvníků začaly
rozestupovat natolik, že je bylo nutno rozebrat a
důkladně (a nákladně) opravit. Tohle je také jedna
z věcí, která se po listopadu 1989 změnila a která mne
hřeje u srdce.
Vraťme se však ke zmíněné publikaci. Nebylo to poprvé, že jsem některého autora upozornila na chyby,
kterých se dopustil. Někdy (i když se snažím být laskavá
a tolerantní) si nesu za svoji prostořekost následky. Už
to tak ve světě chodí.
Proč o tom ale píši? Ne, nechci se chlubit tím, že mám
patent na rozum. Vždycky však, když něco čtu a cosi se
mi nezdá, tak o tom přemýšlím. Snažím se přijít věcem
na kloub. Nevěřím všemu jenom proto, že je to psáno.
Myslím si, že je to důležité a že by to měli dělat všichni.
Více hlav přece více ví.
Jindřiška Kubáčová

Nutnost aktuálnej interpretácie evanjelia
Snáď všetci poznáme príbeh o márnotratnom synovi a jeho odchode
z domova. Tento príbeh ukazuje na
odpustenie a lásku otca. V škole
sme sa rozhodli nacvičiť tento príbeh na hodinách anglického jazyka
a pripravili sme tiež jeho slovenskú
verziu.
Nacvičili sme divadlo podľa biblického príbehu. Keď som scénku
predstavil svojej pani riaditeľke
Mgr. Gabriele Lovásovej, na moje
prekvapenie mi povedala: „Musíš
to prerobiť a nanovo interpretovať!
Poď, sadneme si k tomu a urobíme
to aktuálne pre dnešok.“
Vtedy mi to došlo, zabudol som na
to, že ak chceme osloviť deti a mládež v dnešnej dobe, nesmieme zabúdať na to, čo nás učieval prof.
Zdeněk Kučera, že „evanjelium sa
musí aktuálne interpretovať a zasadiť do danej doby.“

Divadlo sme nakoniec prerobili a to
nasledovne: syn ukradol rodičovské
peniaze a utiekol z domu. Neskôr
odišiel do Írska a až tam pochopil,
čo je to rodičovská láska, a vrátil sa
a žiadal o odpustenie. V divadle
sme nacvičili a pripravili choreografie na tance z Írska, dojemnú
pieseň Flying Home a populárnu
Money, Money.
Na predstavení sa zúčastnila celá
škola a nebolo nikoho, kto by sa pri
predstavení bavil a nezaujímal sa.
Stačilo tak málo – nanovo interpretovať evanjelium.
Nesmieme byť strnulí a zostávať
v 19. storočí – naším cieľom má byť
oslovenie mládeže. K tomu sa nám
otvára množstvo inšpirácií z Biblie. Prajem všetkým nám, aby sme
našli odvahu (ako písal Paul Tillich) a nebáli sa byť kreatívni.
PaedDr. Roman Králik, Th.D.

Z kazatelského plánu

3. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad
kým se slituji.
Ex 33,19
První čtení: Ez 33,11
Druhé čtení: 2 Pt 3,9
Evangelium: J 5,21-24
K obětování: Ef 2,4-9
K požehnání: Ř 16,25-27

PŘEČTĚTE SI V BIBLI
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)
Tíživá samota (2)
Ester se odhodlává žádat krále
Arta-xerxa o záchranu pro sebe a
pro svůj lid. Modlí se: Dodej mi
odvahu, Králi Bohů a Vládce stvoření… pomoz mně opuštěné, neboť
nemám nikoho než tebe, Hospodine.“
Kniha Ester; Přídavky k Ester
4. kap., zejména verš 17
Nemocný u rybníka Bethesdy říká
Ježíšovi: „Pane, nemám nikoho,
kdo by mne donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří.“ Ježíš jej
uzdraví.
J 5,1-18
Jób ztratí všechno: syny, dcery, služebnictvo, dobytek, oslice, velbloudy. Žena nemá pochopení pro jeho
věrnost Bohu. Vzdálí se od něj bratří, příbuzní, známí, služky. Jób je
zcela opuštěn. Šťastný Jóbův konec.
Jb 1. a 2. kap.; 19,13-19; 42,11-17
Ježíš v Getsemaně, učedníci usnou,
on zůstává v úzkostném modlitebním zápase sám.
L 22,39-46; Mt 26,36-46;
Mk 14,32-42
Ježíš zatčen. Všichni ho opustili a
utekli.
Mt 26,47-56; Mk 14,43-50

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.

Potřebná samota
Jákob se vrací do vlasti a připravuje se na setkání s bratrem Ezauem.
Pošle mu dary na usmířenou, převede svou rodinu přes potok Jabok
a zůstane sám. Zápasí s Bohem o
jeho požehnání. Jen v samotě s Bohem lze řešit důležité problémy
života.
Gn 32,4-33, zejména verš 25
Elijáš posilněn Hospodinovým andělem. Elijáš v jeskyni na Chorébu.
O samotě s Bohem nabírá novou
sílu a dostává nový úkol.
1 Kr 19. kap.
Pán Ježíš odcházel od učedníků na
hory nebo jiná pustá místa, aby se
modlil o samotě. Zde čerpal sílu
pro svou zvěst a pro své uzdravování, také pro svou chůzi po moři.
Mk 1,35; 6,45-46; L 4,42; 5,16;
J 6,15-21
Bůh zaplňuje naši samotu a neopouští nás
Rady Mojžíšovy lidu před smrtí:
„Bůh tě nenechá klesnout a nezapomene na smlouvu s tvými otci.“
Dt 4,31; 31,6.8
Hospodin oslovuje Jozua: „Jako
jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou.“
Joz 1,5
David před stavbou chrámu vybízí

syna Šalomouna: „Buď udatný,
Hospodin bude s tebou a neopustí
tě, dokud své dílo nedokonáš.“
1 Pa 28,20
Se žalmistou věříme, že nikdy
nepadneme, i kdybychom klesali.
Hospodin nás činí pevnými.
Ž 37,23-25
Apoštol Pavel píše do Korintu
pravděpodobně z Makedonie v létě
roku 57: „Jsme tísněni, ale nejsme
zahnáni do úzkých, jsme bezradní,
ale nejsme v koncích… jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“
2 K 4,8-19
Z vězení v Římě píše Pavel mladému spolupracovníku Timoteovi
dopis, který je vlastně apoštolovou
závětí: „Při mé první obhajobě
všichni mě opustili, nikdo při mně
nebyl. Pán však při mně stál a dal
mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia.“
2 Tm 4,9-17
Pán Ježíš při rozhovoru s farizeji:
„Otec, který mne poslal, je se
mnou; nenechal mě samotného,
neboť stále dělám, co se líbí jemu.“
Když budeme jednat, jak se to líbí
Bohu, Bůh nás nenechá samotné.
J 8,29
Texty vybrala: Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

NEUCHVATITELNÝ
Po takovém průšvihu! Po Chorébu!
Po zlatém teleti a bratrovražedné čistce si Mojžíš troufá a klade jednu kolkovanou žádost za druhou. Ať jde s nimi, ať je doprovází, ať jsou odlišeni od
ostatního lidu na povrchu země (16.
v)! Ať je aspoň Bůh doprovází (nejlépe zpovzdálí), když už musel z jejich
středu odejít (Ex 33,3). „Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou
nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný.“
Vzpomeňte si, co říkáme v liturgii při
zpřítomnění!
Lidskou vinou se situace změnila a je
třeba znovu nastolit pořádek a učinit
nějakou dohodu. A tu je Mojžíšovi odpovězeno v přátelském rozhovoru (Ex
33,11): „Půjdu s vámi...“ Ale vůdce se
jen tak nevzdává a nedá pokoj a nedá,
a už tu má další požadavek: „Dovol
mi spatřit tvou slávu...“ Nejprve chce
znát Boží cestu, pak si vyžaduje jeho
vzdálenou blízkost a teď chce vidět i
slávu a nejlépe TVÁŘ! Co všechno
člověk potřebuje, aby se mu rozmotaly zašmodrchané nohy a vykročil. Vydal se na cestu v Boží blízkosti. Jaké
otálení a jaké ciráty. A hned na první
křižovatce – znáte to – (pokud až tam
dojde) rozpaky a zkouška Boží bdělosti. Toť nejen cesta Mojžíše pouští,
ale i cesta křesťanů a snad i naše klopýtání. A co všechno by, prosím vás,
Mojžíš dál ještě nechtěl, kdyby nebyl
odmítnut a jeho tvář i ústa zahaleny
milosrdnou Hospodinovou dlaní (Ex
33,22)?
Naštěstí pro lidstvo se Bůh jen tak nevydá. Nevydá se ani do rukou Mojžíše
ani do rukou dalších a následujících a
třeba i současných mnohdy samozvaných předáků. Můžeme přijmout

Ex 33,19
všichni jediné: „Všechna má dobrota
přejde před tebou a vyslovím před
tebou jméno Hospodin. Smiluji se...“
(19. v.) Mojžíšova všetečnost reprezentující veškerou lidskou zvědavost
dochází zjištění, že Bůh se nedá
uchvátit ani zachvátit. Jeho milost i
slitování jsou absolutní a svrchované.
Dokonce bez zásluhy. Ve své vůli
jedná naprosto svobodně – lidsky
nevypočitatelně. Ani jako ti nejsvatější ze zatracených a nejlepší z nejhorších a nejzasloužilejší z nejlínějších si
neumíme milost a slitování přivolat,
natož zasloužit. Žijeme dle svých zkušeností a prožitků ve světě, který nemá logiku... (Doporučení pro zájemce: John Gray, Slamění psi, 2004.)
Ale to nic nemění na tom, že jsme a
můžeme být i my pod milostí a slitováním. Vždyť i evangelium nás ujišťuje: „Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.“ (J 5,21).
Starozákonní příběh má svou návaznost. Pokračuje, když své dobrotě a
jménu přidává tolik touženou TVÁŘ.
V postavě syna tesařova a učeného rabína. I syn probouzí k životu ty, které
chce! Rozdává milost a slitování právě tam, kde je nejvíc zapotřebí!
Co tedy, vážení přátelé, vlastně máme? A s čím uzavřeme? Co si odneseme? Všechno je jen na Boží vůli!
Milost a slitování mnohdy bez řádu a
logiky. Dokonce i Syn probouzí jen ty,
které chce...? Spolu s Mojžíšem máme to nejsilnější a nejnutnější. Všechnu DOBROTU a JMÉNO. To znovu
dnes nad námi a s námi přechází. Kdo
má víc! Nejen vyvolení, ale také dnes
oslovení. Všichni, kteří jsme právě

zakryti dlaní kolem nás procházející
slávy! Máme dobrý základ, máme
dobrý výchozí bod. A když on s námi
půjde, pak vězme, že znovu jsme odlišeni od každého lidu na tváři země.
Pavel Sikora
V nahodilosti světa
jsme vydáni všemu.
Ale i tvé ruce,
která nás zakrývá.
V nahodilosti světa,
jemuž nerozumíme,
čerpáme z tvé milosti
a slitování.
Vyznáváme,
že s neporozuměním
přicházíme před tvou tvář
a mnohdy stejně nedotčeni
odcházíme.
Hluší i slepí jen se svými
vidinami a plány
a mnohdy i velkými
životními rozhodnutími.
Dáváš nám však
všechnu svou dobrotu.
Dáváš nám i své jméno.
A přestože jsi už dávno
odešel z našeho středu,
máme vše důležité,
s čím můžeme kráčet.
Odhalil jsi před celým světem
i svou tvář.
Tvář člověka, který jí, spí,
pracuje, směje se,
zpívá, tančí, pláče,
i tvář nevzhlednou,
opovrženou, bolestnou,
nemocnou a nedychtivou...
V těchto tvářích se ukrývá
tvá velikost a nízkost.
V těchto tvářích se halí i naše
naděje a skrývají naše lásky.
Prosíme o tvé slitování a
milost. I o tvou vzdálenou
skrytou blízkost.
Amen.
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ROK 1848 Dokončení ze str. 1
k císaři. Tato petice vlastně představuje první novodobý český politický
program: požaduje se zde zrovnoprávnění češtiny s němčinou, upevnění jednoty zemí koruny české, zastoupení měst na zemském sněmu, veřejné soudní jednání, úprava poddanských poměrů a řada dalších věcí. Ze
schůze ve Svatováclavských lázních
vznikl Svatováclavský výbor, později
pojmenovaný jako Národní výbor.
Ten se stal nejdůležitějším politickým
orgánem v zemi. Požadavky byly prezentovány ve Vídni, avšak nebyly přijaty v plném rozsahu, a proto byla
sestavena nová petice. Císař poté vyhověl tzv. kabinetním listem z 8. dubna většině těchto požadavků. Během
dubna se ovšem ukázalo, že situace
Čech jako součásti rakouské monarchie je složitá. V Německu totiž vznikalo velkoněmecké hnutí a i Češi byli
vyzváni, aby vyslovili souhlas s tím,
že patří do jednotného Německa.
Právě na toto pozvání odpověděl
František Palacký organizátorům
Frankfurtského sněmu, že Čechové
toto pozvání přijmout nemohou. Palacký uznával v této odpovědi nutnost
existence Rakouska, ale zároveň ukázal, že si představuje Rakousko federalizované a spravedlivé ke všem národnostem. Jarní měsíce roku 1848 znamenaly také národnostní polarizaci
v Čechách. Čeští Němci si založili svůj
konstituční spolek a jejich zástupci
vystoupili z Národního výboru. Ukázalo se, že národnostní otázka bude
hrát v Čechách velmi důležitou roli.
Od této doby až do poloviny 40. let 20.
století tomu skutečně tak bylo. V květnu se stal správcem českého gubernia
liberální aristokrat Lev Thun, který začal připravovat sestavení samostatné
české vlády, které mělo být zřejmě
prvním krokem k federalizaci Rakouska. Jmenoval prozatímní českou
vládní radu, která ovšem nesplňovala
zdaleka požadavky radikálů.
I na poli církevním došlo k velkému
posunu, neboť kněz František Náhlov-
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MILNÍK NA CESTĚ...
ský svolal dne 22. května do Lužického semináře v Praze představitele
všech vrstev duchovenstva, kde prezentoval svůj reformní program. Jsou
zde obsaženy požadavky na demokratizaci církevní struktury, ale i reformu
bohoslužby a bohoslužebného života
a zejména pak opatrně vyslovený
požadavek užívání národních jazyků.
Náhlovský svoji schůzi svolal bez
vědomí pražského arcibiskupa a i
když její výsledky byly arcibiskupovi
ihned prezentovány, arcibiskup se
k nim postavil odmítavě. Snaha o církevní reformu měla pro Náhlovského
osobně tragické důsledky, po červnových nepokojích byl dokonce krátkou
dobu vězněn, zbaven své funkce v Lužickém semináři a záhy odešel do
Saska. Do Čech se vrátil s podlomeným zdravím a v roce 1853 zemřel.
Náhlovského program se objevuje
pak ve všech reformních snahách a
jeho požadavky jsou z velké části realizovány vznikem Církve československé.
Významným předělem pro průběh
revolučních událostí roku 1848 byl
Slovanský sjezd v Praze. Při přípravě
a provedení tohoto sjezdu hrála důležitou roli osobnost Františka Palackého. Tento sjezd měl být jakousi protiváhou frankfurtského německého
parlamentu. Shromáždili se na něm
zástupci slovanských národností Rakouska a zastávali tzv. austroslavistický program, který znamenal existenci
slovanských národů v rámci národnostně spravedlivého a federalizovaného Rakouska. Na svatodušní svátky
se v rámci tohoto sjezdu konala na
Václavském náměstí slovanská mše,
která měla ukázat jednotu ale i společné křesťanské základy slovanských
národů v rakouské říši. Z mnoha úhlů,
a to především z pohledu teologického, byl tento akt velmi otázný. Slovanské národy byly totiž zčásti pravoslavné a společná bohoslužba, samozřejmě římskokatolická, měla mimo
jiné demonstrovat také příslušnost
Slovanů k západnímu křesťanstvu.

RECENZE

Nelze však popřít, že politické důsledky této akce byly kladné. Ukázaly, že
Slované nebudou mlčet a že nejsou
bezvěrci, jak jim bylo konzervativními Němci spíláno.
Když se lidé z této mše rozcházeli,
došlo ke srážce s vojskem českého
zemského vojenského velitele knížete
Alfreda Windischgrätze. Tento generál vůbec nerespektoval politický
vývoj a nebral na vědomí ani vídeňské
zástupce konstituční vlády, kteří byli
posláni do Prahy na uklidnění situace.
Chtěl řešit situaci brutálně vojensky.
Bilance svatodušních nepokojů byla
tragická. Na barikádách padlo 43
občanů. Vojenská porážka povstání
vedla k protičeským opatřením. Koncem června byl rozpuštěn Národní
výbor a český ozbrojený sbor Svornost. Čeští Němci se z porážky povstání radovali. Již nikdy od této doby
nedošlo ke společnému postupu obou
národností pro blaho společné země.
Po doznění revolučních událostí došlo
ovšem i k polarizaci uvnitř českého
tábora. Důležitá byla činnost českých
poslanců na říšském sněmu ve Vídni,
kde měli převahu liberálové. Zasloužili se mimo jiné o to, aby byla zrušena robota a uzákoněna řada občanských svobod. Smutnou tečku za celými událostmi znamená květen 1849.
Několik českých radikálů se pokusilo
chystat převrat, označený jako májové
spiknutí. Došlo k vyhlášení stavu
obležení a někteří politikové byli na
dlouhou dobu uvězněni. František Palacký byl nucen se stáhnout do ústraní, poslední bojovník za liberální zásady Karel Havlíček byl umlčen a v roce
1851 deportován do jihotyrolského
Brixenu. I když nastoupení nového císaře Františka Josefa I. koncem roku
1848 znamená utužení konzervativních snah, nebylo možné výsledky
politického vývoje z roku 1848 popřít.
Tento rok byl jedním z milníků na
cestě k vytvoření samostatné republiky v roce 1918.
Prof. dr. Jan B. Lášek,
děkan UK HTF

ROZJÍMÁNÍ NAD POKLADY

Strašnická nábožebnská obec si připomněla i výročí osvobození

Nie všetko, čo počujeme, je v skutočnosti tak...
Zobral si zubnú kefku, uterák, svoje osobné veci. Sadol si do môjho auta a
zaviezol som ho do Sučian na výkon trestu odňatia slobody, ľudovo povedané do basy. Je kňazom a bude to mať ťažké. Pravidelný režim, ranný
budíček, sčiták, sedenia, hlásenia aťd. Vyfasoval neobvyklý odev, pridelili
mu neobvyklú "celu", má vlastný PC i WC, dostal i niečo navyše, frčky na
odev a neobvyklý rešpekt. Je kňazom, nadporučíkom, človekom. Vypľna
prázdné miesto v živote iných. Musí byť otcom, matkou, bratom, sestrou,
bútľavou vŕbou a hlavne musí byť človekom a duchovným bratom. Služba
neobvyklá, neobvyklé spoločenstvo, púšť s oázou, treba len nájsť správny
smer.
Brat farár npor. ThMgr. Milan Graus bol farárom a teraz je v base väzenským kaplánom. Zastupuje našu cirkev ako aj Ekumenickú radu cirkví na
Slovensku.
V správe má ešte dalších sedem ústavov na Slovensku, spolu osem väzníc
a to vo všetkých stupňoch nápravných skupín i tie najťažšie.
Spolu sme sa pomodlili, podal som ruku a poprial veľa Božieho požehnania a každy sme sa vydali svojou cestou. Bude potrebovať veľa síl, bude
potrebovať cirkev - spoločenstvo nás všetkých, naše modlitby - nezabudnime.
ThMgr. Rastislav Mišura vo výslužbe
dekan-vikár pre veci silových zložiek

Možno zázrak, možno nie...
Pokladnici slov, myšlenek a zvěsti
představuje knížka "Biblický třpyt
v české poezii XX.století – ohlasy
Nového Zákona" editorů, komentátorů a překladatele Milana Balabána a Olgy Nytrové (Praha 2007).
Symbolickou obálkou vypravenou
knihu není třeba čtenářům našeho
listu představovat; mnozí ji znají,
mají a čtou si v ní s velkým prospěchem tak, jako autor malého rozjímání.
S pokladnicí lidé zacházejí různě:
někteří ji uzamknou na tři západy či
dokonce ji skryjí.
Jiní pokladnici otevřou dokořán a
vysypou z ní vše na světlo dne, aby
veškeré bohatství stalo se zjevným.
Jsou ovšem i oni zasvěcenci, kteří
vědí, že třpyt některých šperků nejvýrazněji blýskne se v intimním polostínu a jiný kus pak září v lesku
slunce. A tak pokladnici otvírají a
zavírají, hledají v ní a vybírají, prohlédnou a podumají a zase vrací
zpět, aby znovu prubovali podle
světla i stínu až konečně zvolají

Heuréka - nalezl jsem, co teď a tady
vysílá lesk, třpyt a jas až oči – okna
do nitra- přecházejí a signalizují
duši: visio beata - blaženství z vidění…
Obdobně je tomu se šperkovnicí
slov a veršů, myšlenek a výroků,
zvěsti a tradice. Tou šperkovnicí –
pozorný čtenář už postřehl, kam se
ubírá úmysl – je třpytivá knížka
poetického ohlasu Nového zákona,
a jejím pokladem rým – odlesk Slova, jež se ubytovalo mezi námi:
Na křídlech Písně rým je tělem,
jen Rým tvůj smysl, Slovo, zjasní,
které jsi učiněno tělem,
všechno jen básní, rýmem, zkrásní.
(Jaroslav Kolman Cassius, Prsten,
citováno ze str. 261 naší knížky)
A tak krásná pokladnice rýmů, jež
smysl Slova zjasní, když je zasunuta v knihovně, volá a prosí o otevření, nabádá i varuje:
běda tomu, kdo ujídá chudému chléb
ale stokrát běda
zdržuje-li chléb duchovní,

s mlýnským kamenem na hrdle
lépe by mu bylo
(Ivan Slavík, Chléb, který jíme, citováno ze str. 154)
Avšak orel nesedí na větvičce a necvrliká čim, čim čim a slova věčného života nejsou reklamním sloganem bilbordů podél dálnice; mají
svůj zvláštní vchod do srdce člověka.
Otevřít třpytnou knížku nelze vždy
všudy; chce to své místo a svůj čas
a někdy toho, kdo nám obrací listy:
Vždyť ani orlí rozpětí
nestačí na vrabčí posezení
a jenom osel dovede najít vodu…
je nesmrtelnost… jenom tak
asi na dva coule od nás.
(Vladimír Holan, Propast propasti,
citováno ze str. 164)
A tak knížku biblického třpytu mám
blízko svého pracovního stolu a tu a
tam ji otvírám: když srdce bolí nebo
je plné radosti, když vidím ženy
smutné oči anebo zas plné milosti,
když vnouček modlí se a na domov

Ak sa naša cirkev tešila svojmu pôsobisku v Liptovskej Osade v 30tých rokoch, tak sa v dnešnej dobe môže opäť radovať. Po 69 rokoch
sme v bohoslužobnej miestnosti v Liptovskej Osade opäť krstili, Štefana a Natáliu. Mladé výhonky na poli duchovnom - ak horčičné semienko zasadíme, vyrastie veľký strom a dá Pán Boh, prinesie veľkú
úrodu.
Sviatosť krstu vysluhoval
ThMgr. Rastislav Mišura, dekan
se snáší noc. To jsou chvíle, kdy za
řádky rýmů se vznáší Slovo učiněné tělem.
Domov Slova je nad Světlem
a temný,
aby je našli jen ti,
kteří milují ticho a vládnou křídly.
(Jakub Deml, Sen jeden svítí, citováno ze str. 68)
Jas, který vychází z třpytných veršů
i jasných slov a jako kužel světla
míří do věku budoucího, je Světlem
světa.
Pro blížící se příchod jasného člověka tajuplného,
jenž jediný v milionech bratří, co
budou a byli,

nad prostorem vítěz,
promění zemi od pólu k pólu dle
svaté tvé vůle
a myšlenkou, která od poslušných
sluncí
se učila lehkosti, tanci a písni,
usedne ve tvé tajemné radě
mezi knížata kosmu –
sladko je žíti.
(Otokar Březina, Kolozpěv srdcí,
citováno ze str. 55)
Milane Balabáne, Olgo Nytrová,
díky za knížku biblického třpytu
v úctě před věřící vzdělanou pilností a umem
Zdeněk Kučera
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ZPRÁVY
Bohoslužba ve Škodějově
Slavnostní bohoslužba při příležitosti 81. výročí úmrtí prvního patriarchy dr. Karla Farského se koná
14. června ve Škodějově od 10 h.
(red)

Kapličky
Mladé lidi od 16 let, kteří mají chuť do
práce a chtějí prožít pár dnů v krásné
přírodě zveme na tábor Kapličky
"Kapličky" je název odvozený od
míst, která dobrovolníci "dávají do
pořádku". V letošním roce se účastníci Kapliček opět zabydlí na "domečkovském" tábořišti v Borové. Je to
překrásné místo v Blanském lese. Přes
den budou pracovat na úpravě kapliček právě kolem vesniček Borová a
Chvalšiny. Stejně jako v loňském roce
nás čeká kosení, hrabání, uklízení
odpadků, dělání laviček a vůbec zvelebování okolí dvanácti kapliček.
"Kapličky" se pořádají ve dnech 11. –
14. června, pořadatelem je od letošního roku Nazaret – středisko Diakonie
a misie naší církve. Dobrovolníci budou ubytováni ve stanech nebo ve
srubu, stravování je zdarma.
Další informace naleznete na webových stránkách: www.nazaret.cz nebo
volejte na č.: 603 175 004 (br. Filip).
Přihlásit se můžete na e-mail: nazaretdilna@centrum.cz. nebo poštou na
adresu: Nazaret, středisko DM CČSH,
Branka 588, 37401 Trhové Sviny.
(ls)

Komponovaný večer
Srdečně zveme na komponovaný
večer s předním znalcem pražské
moderní architektury Zdeňkem Lukešem - současným architektem Pražského hradu, který se koná v Husově
sboru ve Vršovicích v pátek 13. června od 19 hodin.
Pro velký zájem o komponované
večery a kvůli omezené kapacitě sálu
si raději dopředu rezervujte místa tele-
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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.
fonicky: 731 100 059 nebo e-mailem:
info@husuvsbor.cz.
(df)

Pocta Zdeňku Lukášovi
Náboženská obec Praha 2-Nové
Město, Resslova 6, srdečně zve na
koncert "Pocta Zdeňku Lukášovi"
u příležitosti nedožitých osmdesátin
tohoto význačného českého skladatele. Koncert se koná 17. června od
19 hodin ve Sboru knížete Václava
Na Zderaze. Vstupné dobrovolné.
Účinkují: Eva Franců – housle, viola, Pavla Franců – housle, Hana
Dufková – klavír, Naděžda Chrobáková – soprán.
(eb)

Husitská pouť
Při příležitosti výročí upálení Mistra
Jana Husa pořádá Obecní úřad v jihočeských Slabčicích, v obci Nemějice
pouť na místní horu Tábor, kde v době
protestů proti upálení českého mučedníka došlo k největšímu shromáždění
lidu v počtu 40 000 účastníků.
Vzpomínková pouť navázala v polistopadové době na dřívější dlouhodobou tradici tohoto pietního aktu, připomenutí si významné události našich
dějin. Letošní oslavy se zúčastní i
výprava členů naší církve z Brna pod
vedením bratra faráře Mgr. Ľudovíta

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
AMEN, AMEN, PRAVÍM VÁM...
Legenda k naší doplňovačce je jednoduchá – čísla označují pořadí
novozákonních biblických knih, jejichž názvy napište do příslušných
řádků.

(Řešení z minulého čísla: Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí
Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.)
Jana Krajčiříková

Český zápas
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Kováče, který bude na hoře Tábor
sloužit bohoslužbu se svátostí Večeře
Páně.
Všichni jste srdečně zváni. Pro-sím
přineste si zpěvníky.
Místo, datum a čas akce: Nemějice,
sobota 5. července, 16 hodin.
(ĽKo)

Pietní shromáždění
Pietní shromáždění k uctění památky
27 představitelů českého stavovského odboje, popravených 21. června
1621 se koná v sobotu 21. června
v 17 h v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze a
u pamětní desky popravených.
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 2. 6. – 20 h
Bach, Orff, Liszt, Widor
Prague Brass Ensemble,
A. Bárta – varhany
* 3. 6. – 17 h
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus – varhany
* 4. 6. – 14 h
Benefiční koncert
University of Wisconsin at EauClaire Concert Choir (USA)
* 4. 6. – 17 h
Bach, Grosse, Vivaldi
M. Lopuchovský – flétna,
J. Popelka - varhany
* 5. 6. – 17 h
Haydn, Vranický, Mozart
STRING TRIO PRAGA
* 6. 6. – 17 h
Bach, Schubert, Verdi
J. Kšica – varhany,
T. Jindra – bas
* 6. 6. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Consortium Pragense
Orchestra, Y. Škvárová – alt,
M. Laštovka – trubka
* 7. 6. – 17 h
Bach, Vivaldi, Albinoni
J. Pokorná – varhany,
M. Kejmar – trubka
* 7. 6. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Consortium Pragense
Orchestra, Y. Škvárová – alt,
M. Laštovka – trubka
* 8. 6. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl – viola
* 8. 6. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat – housle

KALENDARIUM - ČERVEN
1.-3. 6. 1953 - Poprvé od února 1948 došlo k masovým nepokojům a demonstracím jako bezprostřední reakci na měnovou reformu. Ve 129 závodech
vypukly stávky, na několika místech došlo k demonstracím; například v Plzni
demonstrovalo na 20 tisíc škodováků a k jejich rozehnání musela být nasazena armáda a Lidové milice z Prahy. Bezpečnost uvěznila celkem 472 osob.
2.-12. 6. 1848 - V Praze probíhal za účasti zhruba 340 delegátů Slovanský
sjezd, který se snažil po vzoru sjednocovacích hnutí v Německu (protiváha
frankfurtského sněmu) a Itálii usilovat v duchu austroslavismu o sjednocení
slovanských národů rakouské monarchie. Otcem této myšlenky byl chorvatský
spisovatel a politik I. Kukuljevič Sakcinski, realizace se ujali K. Havlíček
Borovský a Ľ. Štúr. Účastníci sjezdu byli rozděleni do tří sekcí: I. sekci předsedal P. J. Šafařík (237 zástupců z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska), ve II.
sekci byli Poláci a Rusíni (předseda K. Libelt, 61 členů včetně ruského anarchisty M. A. Bakunina), III. sekce zahrnovala 42 zástupců Jihoslovanů
(Chorvatů, Slovinců, Srbů a Dalmatinců). Kongres (slavnostně zahájený na
Žofíně F. Palackým) měl projednat čtyři hlavní otázky: 1. Vytvoření spolku
rakouských Slovanů; 2. Vztah slovanských národů k neslovanským v Rakousku; 3. Vztah rakouských Slovanů k ostatním Slovanům mimo Rakousko;
4. Vztah rakouských Slovanů k neslovanským národům Evropy, zejména
Němcům (byly odmítnuty myšlenky frankfurtského sněmu). Při jednání sjezdu se projevily rozpory zejména mezi stanoviskem Poláků (usilujících o obnovení Polska) a mezi austroslavistickou koncepcí většiny účastníků sjezdu.
V den vypuknutí pražského povstání byl sjezd úředně rozpuštěn, zasedání bylo
odloženo na neurčito, ale už se nikdy nesešlo. Jediným schváleným dokumentem zůstal Manifest sjezdu slovanského k národům evropejským, jehož autorství bývá spojováno s F. Palackým (ze dvou třetin), zbytek formulovali Polák
K. Libelt, Čech F. Zach a Rus M. A. Bakunin.
2. 6. 1948 - Prezident E. Beneš podepsal abdikační listinu. Jeho rozhodnutí
bylo oficiálně oznámeno 7. června. Povinnosti prezidenta vykonával předseda
vlády K. Gottwald.
4. a 5. 6. 1938 - U příležitosti 20. výročí Pittsburské dohody zorganizovali
luďáci demonstrace za prosazení svých autonomistických požadavků. Jejich
vyvrcholením byl příchod delegace krajanských spolků z USA s originálem
Pittsburské dohody a sjezd Hlinkovy slovenské ľudové strany 6. června.
5. 6. 1863 - Mladoboleslavský list Boleslavan (vycházel od října 1860), který
se od dubna 1863 prezentoval jako politický časopis, uveřejnil do této doby
neslýchaný útok na F. Palackého za jeho negativní postoj k polskému povstání (leden 1863). Palacký odpověděl 8. června v Národních listech článkem
Odpověď Boleslavanu o polské otázce, který vyvolal doma i v cizině značnou
senzaci. "Polská otázka" se stala předmětem sporů uvnitř českého politického tábora: zatímco staročeši v čele s Palackým a Riegrem odmítali polské
povstání, protože poškozovalo slovanskou věc, mladočeši s povstáním sympatizovali.
6. 6. 1618 - Do Prahy přijel z Vídně osobní císařův posel Jan Eusebius Khuen
z Belassi, aby zjistil, co se vlastně stalo. Mnoho v Praze nepořídil, ale zavdal
podnět ke konečnému účtování mezi direktoriem a místodržícími; císařská
vláda v Praze byla likvidována.
6. 6. 1873 - Ve Vídni byla podepsána smlouva mezi habsburskou monarchií a
Ruskem, čímž došlo k naplnění nového sblížení mezi těmito státy; k smlouvě
nepřímo přistoupilo i Německo. Tzv. dohodě tří císařů předcházelo berlínské
setkání panovníků (Viléma I., Františka Josefa I. a Alexandra II.) v létě 1872.
6. nebo 16. 6. 1858 - Narodil se v Praze Viktor Ponrepo (+ 4. 12. 1926 tamtéž) - průkopník české kinematografie. Pod nezvyklým pseudonymem se skrýval muž s neméně podivným vlastním jménem Dismas Šlambor. Mistr devatera řemesel - pozlacovač rámů, obchodní cestující, eskamotér, ale i nadšený
obdivovatel balónů, elektrotechnik a provozovatel laterny magiky. Na svou
největší lásku čekal takřka 50 let - stal se jí film. Neměl ctižádost filmy tvořit,
ale chtěl je promítat. A tak se roku 1904 vydal s promítacím přístrojem a asi
180 kratičkými filmy po českém venkově. O tři roky později, přesně 15. 9.
1907, otevřel pak v Praze U modré štiky na Starém Městě první stálý český
biograf - Ponrepo. Ředitel Ponrepo byl gentleman staré školy a na každém
představení obecenstvo osobně přivítal a také se s ním rozloučil. Pro případ, že
by mu v tom nemoc bránila, nechal si svůj ceremoniál natočit na filmový
pásek. A tak nám dodnes může z třiadevadesáti celuloidových políček složit
svou poklonu.
7. 6. 1848 - Zemský vojenský velitel kníže A. Windischgrätz uspořádal v Praze
na Invalidovně okázalou vojenskou přehlídku pražské posádky. Příští den byla
vyvezena děla na Vyšehrad a Petřín.
7. 6. 1938 - Zemřel v Praze Josef Souček (* 10. 10. 1864 v Jestřábí Lhotě u
Kolína) - evangelický teolog a duchovní. Bohosloví studoval ve Velké Británii,
v Německu a ve Vídni a od roku 1889 působil jako evangelický farář v
Čechách, v letech 1897-1932 v kostele sv. Klimenta v Praze. Po vzniku Československa byl iniciátorem spojení všech českých evangelických církví, k
čemuž došlo v prosinci 1918 na sněmu, který vytvořil Českobratrskou církev
evangelickou a Josefa Součka zvolil jejím prvním synodním seniorem (191832). Významným činitelem této církve byl i jeho syn Josef Bohumil Souček,
od roku 1945 profesor a děkan Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.
(red)
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