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MINULOU SOBOTU ZASEDALO V DEJVICÍCH CÍRKEVNÍ ZASTUPITELSTVO
Zasedání církevního zastupitelstva
předcházelo v pátek 6. června 91. zasedání ústřední rady, které zahájila
pobožností na text Mk 12,28-34
zástupkyně pražské diecéze sestra
RNDr. Ivana Macháčková. Bratr patriarcha Tomáš Butta pak připomněl
památku dvou zaměstnanců církve sestry Evy Tellingerové, zaměstnankyně úřadu ústřední rady v letech
1959 - 1991, a bratra RNDr. Jana Reicha, kazatele v pražské diecézi - kteří
v květnu zemřeli.
V ideovém referátu ústřední rada mj.
vyhověla žádosti bratra Mgr. Martina Jindry, aby byli vikáři písemně
požádáni o spolupráci při vyhledávání členů naší církve perzekvovaných
totalitními režimy. Projednala také
dopis řediteli České televize, na
něhož se bratr patriarcha jménem
církve obrátil se žádostí, aby byl přenos bohoslužby z Betlémské kaple
vysílán na programu ČT1, jako tomu
bylo dosud, protože ČT plánuje letošní přenos vysílat na stanici ČT2.
Ústřední rada se rovněž zabývala
internetovou prezentací náboženských obcí, kdy mnohé nepoužívají
oficiální znak církve a obsah webových stránek nekoresponduje s oficiální prezentací. Ústřední rada proto
uložila olomoucké biskupce Janě Šilerové zpracovat přehled webových
stránek náboženských obcí a navrhnout koncepci k nápravě.
V organizačně právním referátu
ústřední rada mj. projednala odvolání rady starších náboženské obce
v Benešově proti rozpuštění a jmenování zmocněnce. Ústřední rada
usnesla, že rozhodnutí pražské diecézní rady není pravomocné.
V ekumenicko zahraničním referátu
mj. ústřední rada doporučila do konkurzu na místo vedoucí tajemnice
ERC sestru Mgr. Sandru Zálabovou.
Vysluhování svátosti jáhenského
svěcení schválila ústřední rada bratru Vojtěchu Baslovi z královéhradecké diecéze s podmínkou ukončení
3. ročníku HTF a složení zkoušky
před církevní komisí.
Sobotní zasedání církevního zastupitelstva zahájil pobožností na text
Gn 50,15n (písně: 85 a 299) bratr pat-

riarcha. Po volbě pracovního předsednictva (Tomáš Butta, Jan Hradil,
Jiří Balajka, Radek Zapletal, Milan
Líška, David Tonzar, Iva Pospíšilová, Zdena Šlézová, Michael Štojdl,
Ivana Macháčková, Radmila Horáková a Miloslav Sapík), zapisovatelů
(Jana Krajčiříková, Hana Rohlíčková a Zdena Šlézová), ověřovatelů zápisu (Eva Červená, Benjamin Mlýnek, Vlastizdar Vágenknecht, Ladislava Svobodová, Jitka Bednářová a
Eva Mikulecká), sčitatelů hlasů a
návrhové a mandátové komise bylo
zvoleno stálé předsednictvo církevního zastupitelstva (patriarcha Tomáš Butta, biskup Jan Hradil, místopředseda ÚR v ČR Vít Koutný, místopředseda ÚR v SR Jiří Balajka,
Radek Zapletal, Milan Líška, Alena
Naimanová, Bohdan Kaňák, biskup
David Tonzar, Iva Pospíšilová, Zdena Šlézová, Michael Štojdl, Miroslava Studenovská, Radmila Horáková a
Miloslav Sapík). Po schválení jednacího řádu a programu jednání byla
provedena kontrola plnění usnesení
minulého zastupitelstva a byl schválen zápis z jednání.
Následovaly zprávy. Bratr patriarcha
uvedl, že na základě usnesení ústřední rady č. 1.5.5/84 ze dne 10. 11.
2007 proběhlo zjišťování aktuálních
údajů vztahujících se k duchovní
správě se zaměřením na bohoslužebné aktivity. Ke 14. 3. 2008 byly odevzdány dotazníky ze všech 293 náboženských obcí v České republice.
Ve Slovenské republice budou podobné dotazníky zpracovány samostatně. Zjištěné údaje budou postupně doplněny na církevních webových stránkách a mohou posloužit
k lepší komunikaci v církvi. K 1. 3.
2008 měla naše církev celkem 295
náboženských obcí a 244 bohoslužebných středisek. Bohoslužby se
však konají i v domovech důchodců,
v domech s pečovatelskou službou,
zdravotnických a nemocničních zařízeních, ve věznicích apod. - celkem
na 526 místech. K bohoslužebným
účelům naše církev využívá i prostory, které patří jiným církvím - nejčastěji Českobratrské církvi evangelické.
Dokončení na str. 3

Z návštěvy pražského biskupa s chotí v náboženské obci Bratislava

První přijetí svátosti večeře Páně v náboženské obci Kroměříž

80 LET KUNČICKÉHO SBORU
Na Svatodušní pondělí 12. května
navštívila naši náboženskou obec
sestra biskupka Mgr. Jana Šilerová,
aby nám posloužila Božím slovem a
vzpomněla s námi, že před 80 roky o
Svatodušních svátcích v r. 1928 byl
náš kunčický Husův sbor slavnostně
otevřen biskupem Ferdinandem Stiborem.
Žel, zdejší Husův sbor při svých osm-

ZNAMENÍ

desátinách se nehonosí slavnostním
vzhledem; připomíná spíš staveniště.
Během zimy 2005/2006 se téměř
zhroutila sakristie. Způsobila to sněhová nadílka na zchátralé střeše a
zdola se tlačily pod budovu kořeny
stromu. V průběhu let 2006 – 2007 se
podařilo škody opravit. Vynaložili
jsme 40 654 Kč hlavně na materiál a
svépomocnou prací dobrovolníků

byla vytvořena asi pětinásobná hodnota díla.
Opravy a investice však musí pokračovat. Čeká nás zejména omítnutí celé budovy sboru a přístavba hygienického zázemí, bez něhož se v 21.
století žádné shromažďovací místo
neobejde. Náboženská obec by ráda
tyto práce urychlila, abychom se již
Dokončení na str. 3

ODKAZUJÍCÍ K NEBI

Jan Heller:
Znamení odkazující k nebi.
Vydal Vyšehrad, Praha 2007.
Cena: 248 Kč.
Loni vyšel v poměrně vysokém nákladu první svazek nově vzniklé vyšehradské edice Rozhovory nad biblí,
který nese podtitul: Rozhlasové rozhovory o biblických textech vedl
s autorem Petr Vaďura. Kniha v rozsahu 277 stran vyšla v pevné do modra
laděné vazbě s fotografií autora na
obálce, s předmluvou Petra Vaďury a
se stručnými životopisy obou účastníků rozhovoru na záložce. Kniha se
setkala s mimořádně příznivou reakcí
čtenářů i posluchačů těchto rozhovorů, takže byla v podstatě rozebrána a
nakladatelství Vyšehrad uvažuje o
jejím dotisku. Ohlas, s nímž se na knihu těchto Hellerových rozhovorů setkávám, mě vede k závěru, že je třeba
ochotu nakladatelství Vyšehrad podpořit vznik edice, která bude popularizovat zvěst Bible, ocenit.
Hellerova Znamení odkazující k nebi
jsou v poslední době již několikátou
publikací zachycující životní žeň pilného profesora evangelické starozá-

konní vědy, pokorného křesťana a pečlivého posluchače starozákonních příběhů, kterého snad již, jako českou
živoucí legendu, není českému čtenáři ani třeba představovat. Proto jen
stručně: v lednu tohoto roku (ve svých
dvaaosmdesáti letech) zesnulý prof.
ThDr. Jan Heller (rodák z Plzně) vystudoval teologii a filosofii v Praze a
Basileji. Po studiích nastoupil jako
evangelický vikář v Hořovicích. Brzy
poté přešel jako asistent pro výuku
starých jazyků na Komenského evangelickou fakultu, kde učil celý život
(později se habilitoval pro obor Starý
zákon a religionistika, který na fakultě vystavěl). Podrobnější životopis nalezne čtenář v Hellerových memoárech nazvaných Podvečerní děkování
(vydal také Vyšehrad, Praha 2005).
Hellerovy neobyčejně zajímavé přednášky nám zprůhledňovaly vhled do
Starého zákona i religionistiky a v jeho nenapodobitelně vitálním podání
tyto staré zprávy ožívaly a poutaly pozornost studentů i laiků, jimž Heller
neúnavně sloužil v Českobratrské
církvi evangelické i mimo ni. Není
proto divu, že si jej, když to bylo
možné (po roce 1989), všimli pracov-

níci médií a tuto Hellerovu schopnost
poutavě a plasticky, s velkým vhledem a vnitřním zaujetím zpřítomňovat staré příběhy využili. Díky této
popularizaci je nám dnes poselství
Starého zákona v Čechách mnohem
bližší, aktuálnější a živější.
K této široké popularizaci Hellerových bohatých vědomostí zejména
mimo rámec křesťanského společenství svým neocenitelným dílem přispěl v poslední době i rozhlasový redaktor z Českého rozhlasu Petr Vaďura. Ve snaze zachytit maximum z úchvatné schopnosti strhnout a nadchnout
posluchače vstoupit do starozákonních příběhů, neúnavně Vaďura navštěvoval tehdy již nemocného prof.
Hellera doma, natáčel, pak doma
v Tachově zpracovával Hellerovy výklady a reflexe, aby je mohl pouštět do
éteru čisté. Díky tomuto nezměrnému
úsilí obou protagonistů rozhovoru
(prof. Heller se na každý rozhovor písemně, tj. na psacím stroji, připravoval) pomáhá Hellerův moudrý a životními zkušenostmi naplněný a vyznavačsky zaměřený výklad Bible lidem,
kteří s ním nikdy do přímého styku
Dokončení na str. 3
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Malá úvaha o toleranci 29
Kniha Kazatel patřila mezi tzv. "Pět svitků svátečních", což znamená, že byla v synagogách čtena pravidelně o svátcích stánků.
Opakování je matkou moudrosti. Židé si tak díky této mudroslovné
literatuře formulovali svůj postoj k životu a získávali určitý nadhled, neboť si uvědomovali - řečeno slovy Kazatele - ...že všechno je
pomíjivé... a že veškeré dění pod sluncem má svůj čas.
Od sepsání této knihy už uplynulo asi 2300 let, ale navzdory tomu
moudrost z ní nevyčpěla. Je tak aktuální, že je dobré si ji občas připomenout. Jednou z jejích myšlenek si tedy dovolím se obrátit
k oběma dvěma těm na smrt znepřáteleným táborům na naší kulturní scéně.
Být či nebýt? Bít či nebít? Chobotnici, nebo Palác kultury? Takhle
to zaznívá z obou stran v různých intervalech. Víte, co si o tom
myslí autor knihy Kazatel? V epilogu (12,12) vyjádřil myšlenku,
kterou Kraličtí tlumočí takto: „Dělání knih mnohých žádného
konce není, a čísti mnoho jest zemdlení těla.“ Český ekumenický
překlad pak zní takto: „Spisování mnoho knih nebere konce a
mnohé hloubání unaví tělo.“
V tomto případě se více přikláním ke znění Kralických. Neboť to, co
se dnes děje na knižním trhu, se asi nedá nazvat spisováním. Knihy
se "dělají" ze všeho možného i nemožného. Tiskárny chrlí další a
další tituly, jejichž počet jde do tisícovek. Vycházejí ve směšně nízkých nákladech. I odborníci zcela ztrácejí přehled.
Nu a Národní knihovna? Národní knihovna všem těm kuchařkám,
snářům, paralelním a alternativním medicinám, horoskopům a
bůhví čemu ještě přiděluje na jejich žádost v požadovaném termínu
a bez odmluvy ISBN. Což znamená, že se zavazuje po dodání dvou
výtisků knihu katalogizovat, zařadit do knižního fondu a skladovat.
Skladovat a skladovat. Sklady se plní. Klementinum ani Hostivař už
nestačí. Za chvíli se nevejdou ani do Chobotnice, ani do Paláce kultury. Bude nutno ještě přestavět nějaké to zrušené nádraží, opuštěný kostel a možná i bývalý sportovní stadion. To všechno na náklady našich daňových poplatníků a za všeobecného pokřiku, že na
kulturu stále není dost peněz.
Ve vší skromnosti a se značnou dávkou tolerance si tedy dovoluji
navrhnout: což tak, dokud je ještě čas, vzít rozum do hrsti a udělat
v těch věcech nějaký pořádek.
Neboť dělání knih mnohých nebere konce...
Jindřiška Kubáčová

Umění
Miroslav Matouš
Je to jen kmitání,
co zázračně slyším
jako tanec tónů?

Nad pískem usedlým,
ulehlým kalem pramene
rodí se průzračnost veršů.

Je to pouhé chvění,
co se uvnitř oka
stává zázračným vidmem?

Touha to byla,
která přikázala rukám
vytvořit pro ni housle.

Umění je převozník hodnot
z pobřeží
jiného rozměru bytí.

Ručej pramene
vyvěrá na povrch země
tušením moře.

Nebeskému Mistru
stává se blankyt
malířským plátnem.

Co dvojice milenců
slovo a hudba
tančí spolu písní.

Účelnost svého díla
obmyslil Tvůrce
rozměrem krásy.

Náleží mi vpravdě
všechno to,
o čem pěje mé nitro.

Z tůně mlčení
neslyšně se noří
útvary slova.

V důvěrném objetí
rukou a země
práce zpívá.

Z kazatelského plánu

5. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí
stříbro.
Ž 66,10
První čtení: Ž 66,10-12
Druhé čtení: Ř 11,17-20
Evangelium: L 22,31-34
K obětování: 2 Pa 30,9b
K požehnání: 1 S 12,22-24

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)
Jaké plány měly biblické postavy a
jak je Bůh použil pro svoje záměry 2
Starý otec Jišaj měl plán: poslal nejmladšího syna Davida do Saulova
vojska za staršími bratřími Elíabem,
Abinádabem a Šamou. David nesl 36
l praženého zrní, deset chlebů a deset
homolek sýra pro bratry a pro velitele. Jišaj netušil, že jej právě Bůh používá jako nástroj pro svůj vlastní plán:
prostřednictvím Davida zlikviduje
Bůh obra Goliáše.
1 S 17. kap.
Izraelský král Achab měl plán: Do
nastávající vojenské výpravy proti
Rámotu v Gileádu se přestrojí a

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.

vymění si roucho se svým spojencem,
judským králem Jóšafatem. Tak se
zabezpečí. Ale Bůh měl jiný plán:
Achab bude potrestán za zločiny, kterými okradl a zabil Nábota. A tak
kdosi "náhodou" napjal luk a zasáhl
Achaba mezi články pancíře. Přestrojení bylo k ničemu. Achab zemřel.
1 Kr 21. kap.; 2 Pa 18. kap.
Boháč v podobenství měl plán: postaví větší stodoly a tak bude mít velké
zásoby na mnoho let. Bůh mu řekl:
„Blázne! Ještě této noci zemřeš!“
L 12,13-21
Moje a tvoje plány
Pro podnikání je moudrá rada Jakubova: „A nyní vy, kteří říkáte: Dnes

nebo zítra půjdeme do toho a toho
města, zůstaneme tam rok, budeme
obchodovat a vydělávat – vy přece
nevíte, co bude zítra! Co je váš život?
Jste jako pára, která se na okamžik
ukáže a potom zmizí! Raději byste
měli říkat: Bude-li Pán chtít, budeme
naživu a uděláme to neb ono.“
Jk 4,13-15
Až budeš stát na rozcestí a nebudeš
vědět, kterým směrem jít, až budeš
bezradný, svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Př 16,3
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

BOŽE, PROTŘÍBIL JSI NÁS, JAKO SE TŘÍBÍ STŘÍBRO
L 22,31-34
Ježíš Kristus byl jedinečným znalcem
lidských duší a dnešním jazykem vyjádřeno Bohem obdarovaným psychologem. Uměl poznatky lidí z každodenního života prostě a zcela srozumitelně aplikovat na oblast života duchovního. Vycházel z přesvědčení, že
zákonitosti, které jsou zakotveny v realizaci Stvořitelova plánu, se promítají i do našeho duševního života, a proto je zapotřebí, abychom neustále hledali a porovnávali jejich souvislosti.
Lidé více jak tři tisíce let před jeho
narozením znali vzácné kovy - zlato a
stříbro - a věděli, že jejich ryzost a čistota se získává tříbením, rafinací.
Stejně tak věděli, že dobré ovoce neponese planý strom, ale pouze ten,
který bude naroubován, a že dobrý
chléb bude upečen z obilí, jehož zrní
bude vyčištěno od plev a nežádoucích
příměsí. Jak se ale dá vytříbit k ryzosti lidská duše? To se snažil Ježíš srozumitelně vysvětlit svým posluchačům a mělo by to zajímat i nás. Vždyť
letošní kazatelský cyklus "Pokání a
obnova církve" se podle slov bratra
patriarchy nezaměřuje jen na její vnější stav, tedy organizaci, ale i dovnitř na
ty, kteří naši církev tvoří, na její členy,
na nás věřící.
O pokání hovoříme často, ale jsme
skutečně schopni s pokorou opustit
všechny lidské namyšlenosti, naše
egoistické já, samospasitelství, přesvědčení, že pouze já mám pravdu a
vše bude tak, jak já říkám, co já sám
chci? Byli jsme stvořeni se svobodnou
vůlí v rozhodování, ale už v 5.
Mojžíšově knize 30. kap. jsou zapsána
tato slova: „Hleď, předložil jsem ti
dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti
dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho
cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš
žít, rozmnožíš se a Hospodin, tvůj
Bůh, ti bude žehnat... Jestliže se však
tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět
jiným bohům a sloužit jim, oznamuji
vám dnes, že úplně zaniknete. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i
zlořečení; vyvol si tedy!“ Ano, na tom
záleží, co si vyvolíme, a na základě
naší volby pak můžeme zakusit jak
Boží lásku, tak i milosrdenství. Jen

nesmíme zapomínat, že vždycky bude
záležet na tom, zda si je vůbec zasloužíme, jak ryzí bude naše duše a jak
ryzí a opravdová bude naše víra.
Druhou rovinou je obnova církve. Ta
představuje záměrný dynamický proces, který se nestane ze dne na den, ale
dlouhodobě povede k trvalé přeměně
a zlepšení jejího stávajícího stavu. Nejen toho vnějšího, tedy organizace, ale
hlavně toho vnitřního, tedy nás samotných. Ježíšovými slovy řečeno je to
ono oblečení si nového člověka, totální změna v chápání základních životních hodnot. Předpokladem je, aby
naše víra vycházela z plné důvěry
v Ježíše Krista, z pochopení, že on
vždy ví a zná a právě proto může být
naším pastýřem i světlem světa, bratrem i přítelem, nese s námi naše kříže
a navíc nás miluje a dovede odpouštět,
protože ví o našich lidských slabostech. Sjednocení s Kristem představuje vždy vztah dvou srdcí, která tlukou
společnou láskou. On je tím kořenem,
na který bychom měli být naroubováni, ze kterého bychom měli nově vyrašit jako větve s dobrým ovocem.
Nemáme se povyšovat, ale stále bychom si měli uvědomovat, že vše,
čeho se nám dostává, je milosrdný
dar. Také pochopení paradoxu křesťanské víry je dar. Vždyť Ježíš na mnoha místech upozorňoval své učedníky
na to, co se má stát, a poukazoval na
jejich nechápavost. Co vůbec mohou
a jsou schopni nejen Ježíšovi učedníci, ale i my pochopit a co pro nás
zůstává tou nepřekonatelnou překážkou, za kterou se nemůžeme v našem
chápání dostat? Pochopit, chápat dovedeme jen to, co je našemu myšlení
přístupné, co zapadá do našeho stereotypu myšlení, co může vycházet
z naší vlastní zkušenosti, z výsledků
lidského poznání a logiky našeho uvažování. Ale copak se touto úrovní lidského chápání a vyjadřování dá pochopit Boží všemohoucnost a Jeho
jednání? Setkáme-li se v Bibli se svědectvím o Boží milosti a všemohoucnosti, snadno se dostáváme na tenký
led nevíry, začínáme pochybovat a říkat si: Copak je to vůbec možné? Jak
si to vysvětlíme? Okamžitě v nás narůstá spousta pochybností a zapomínáme, že Boha a jeho činy nebudou
lidé schopni nikdy pochopit a vysvět-

lit za použití rozumu, jen logickým
uvažováním, i kdyby byli sebe vzdělanější. K pochopení Božích činů nám
nezbývá nic víc, ale ani nic méně, než
ryzí víra, naděje a láska, než zapojit do
procesu poznání ne rozum, ale srdce.
Pochopit nám to pomáhá Duch pravdy, Duch svatý. Bůh sám, ze své vůle
předem rozhodl, že vzkříšený Kristus
povede jako dobrý pastýř své protříbené ovečky od apoštolů až po nás a
že právě on nás vykoupí svou krví a že
my to plně pochopíme působením
Ducha svatého. A tak bychom se měli
radovat, že v Ježíši Kristu k nám přichází vykoupení za naše hříchy a onen
zrod nového člověka, který se nebojí
procházet životními zkouškami, který
usiluje o ryzost své víry, má nehynoucí naději v Boží spravedlnost a všemohoucnost a své mezilidské vztahy
staví na opravdové lásce a ne pouhé
zamilovanosti.
Bojíme se, že na to nemáme, že nejsme dostatečně silní, že můžeme
zklamat, selhat v našem záměru, v naší upřímné snaze? Ať je nám tedy posilou ten dnešní evangelní text. Ježíš
nám přece poskytuje ještě jeden nevšední dar, dar odpuštění. Jak za lidské selhání dovedl odpustit ŠimonuPetrovi, dovede odpustit i nám, protože i za nás bude prosit, aby naše víra
neselhala a abychom při našem obrácení, naší obnově i my byli posilou
svým bratřím.
Luboš Braný
Všemohoucí Bože,
Otče náš,
v pokoře stojíme před tebou,
abychom ti děkovali
za tvou lásku, milosrdenství
i za velkorysou nabídku
poznání tebe samotného
v Ježíši Kristu.
Jsme si vědomi
své nedokonalosti,
přesto však prosíme,
abys i nás tříbil a zušlechťoval,
abys v nás posiloval ryzost
naší víry, nehynoucí naději
v tvou všemohoucnost
a Ježíšovskou lásku,
se kterou chceme přistupovat
ke svým sestrám a bratřím.
Ať se naše jednání a ryzost víry
projevuje nejen mezi občany
dnešní společnosti,
ale ať se stane i základem
obnovy naší církve .
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MINULOU SOBOTU ZASEDALO V DEJVICÍCH...
Dokončení ze str. 1
V 19 případech může naše církev využívat i prostory patřící Římskokatolické církvi. K bohoslužebným účelům
nám propůjčuje prostory i 48 obecních úřadů. Zpráva bratra patriarchy
obsahovala řadu dalších zajímavých
údajů, které zveřejníme v některém
z příštích čísel Českého zápasu.
Po projednání zpráv z diecézí a úřadu
ústřední rady byl zvolen dalším členem Právní rady Mgr. František Slavík z pražské diecéze a předsedou
Církevního kárného výboru ing. Jiří
Balajka z bratislavské diecéze. Byla
zvolena církevní zkušební komise ve
složení: ThDr. Tomáš Butta, biskup
ThDr. Jan Hradil, prof. Zdeněk Kučera, děkan HTF prof. J. B. Lášek, biskup Mgr. Michael Moc, biskup ThDr.
David Tonzar, biskup ThDr. Petr Šandera a vždy jeden laický zástupce
ústřední rady.
Církevní zastupitelstvo schválilo statut církevní právnické osoby "Institut
evangelizace a pastorace CČSH". Na
návrh ústřední rady přijallo i toto
usnesení: „Církev československá hu-

ZNAMENÍ

sitská přijímá závazek vyplývající
z její účasti na Dohodě o spolupráci
mezi Ministerstvem obrany, ERC a
ČBK a z jejího členství ve Svazu církví - Vojenská duchovní služba a s vědomím, že duchovní péče o vojáky
Armády České republiky je jedním
z důležitých úkolů pastoračního úsilí.
Církev československá husitská se

zavazuje vůči Duchovní službě AČR,
že bude trvale disponovat 7 duchovními, kteří budou vykonávat funkci vojenského kaplana, a ve stejném okamžiku 4 duchovními, kteří budou kandidáty na vojenského kaplana podle
daných kritérií, a to nejpozději do 1. 1.
2013.“
(red)

80 LET KUNČICKÉHO SBORU
Dokončení ze str. 1
co nejdříve mohli plně soustředit na
vlastní církevní činnost bez tíživých
starostí o zajišťování jejích hmotných
podmínek. Přijmeme od kteréhokoli
obětavého dárce s povděkem i sebemenší finanční příspěvek. Naše číslo
běžného účtu u České spořitelny je
1762806339/0800.
Kunčický sbor je v celé oblasti Valašska jediná chrámová budova
v majetku náboženské obce, jinak je
církev nucena rozvíjet svoji práci
v najatých místnostech. I v těchto
těžkých podmínkách církev žije a
slouží věřícím. V ekumenických

vztazích by mohly zdejší náboženské
obce sloužit za dobrý příklad mnohým větším městským náboženským
obcím.
A nyní upřímné pozvání těm, kteří
rádi cestují za poznáním – ať jednotlivcům nebo náboženským obcím:
Zkuste se vypravit na severní Moravu a do Slezska! Tento kraj vám
může nabídnout mnoho přírodních
krás i zajímavosti z našich národních
dějin. Skoro všude najdete stopy po
významných osobnostech i událostech spjatých s českou reformací.
Petr Kaniok

140 let od narození osobního lékaře TGM

ODKAZUJÍCÍ K NEBI

Dokončení ze str. 1
nepřišli a nepřijdou. A od nich také
vyvstal impuls k jejich sepsání. Třebaže rozhovory nejsou nudné (jsou
formulované svěžím a lehkým jazykem), není možné z jednoho vyposlechnutí postihnout celou šíři a
hloubku toho, co prof. Heller sděluje.
A navíc s Hellerem se Starý zákon studuje, nejen poslouchá. Redaktor
Vaďura se proto po domluvě s nakladatelstvím Vyšehrad, které prof. Hellera v minulosti již vydávalo, ujal
velmi obtížného úkolu připravit rozhovory, ze záznamu upravit mluvený
projev do tištěného a to tak, aby specifikum živého rozhovoru nevymizelo.
Úmorná mravenčí práce se mu v poměrně krátké době zdařila a tak posluchači jeho rozhovorů mají možnost
vracet se k Hellerovým obsahově
velmi závažným výkladům znovu a
promýšlet je.
Kniha je rozdělena na tři části. První
tvoří dvacetiminutové rozhovory pro
pořad Českého rozhlasu 3 stanice
Vltava s názvem Ranní slovo (vysílaný vždy v neděli v 7.30). Výběr vykládaných textů je dán liturgickým
čtením té které neděle a uspořádán
chronologicky, tj. podle toho, jak byly
příspěvky vysílány. Druhá a třetí část
knihy obsahuje poněkud šířeji pojaté
rozhovory nad texty Bible, nebo zaměřené tématicky. Vysílal je Český
rozhlas ve svém regionálním vysílání
v Plzni (Hellerově rodišti) a vysílalo je
i Trans World Radio. Ze všech rozhovorů je patrná precizní příprava obou
protagonistů a jejich ponor do jejich
zamilované Bible. Vaďura, který v sobě nezapře pedagoga (jeho původní
profese), klade otázky nejen dobře
poučené, ale také soustředěné na hlavní poselství studovaného textu. Prof.
Heller bere otázky redaktora vážně.
Ví totiž, jak je těžké dobrou otázku
položit a jak dobře položená otázka už
nepotřebuje odpověď. Ve svých odpovědích prof. Heller pracuje s pojmy,
které svým výkladem upřesňuje, analyzuje starozákonní texty a vykládá je

často pomocí analogií se staroorientálními blízkovýchodními náboženskými představami, které velmi dobře zná
a umí je pro výklad vhodně použít.
Oba protagonisté výsledky svého rozhovoru průběžně shrnují a tak umožňují čtenáři lépe se v probírané látce
orientovat. K dobré přehlednosti přispívají i Vaďurovy shrnující nadpisky
každého rozhovoru.
Rozhovorům, které jsou velmi věcné
a vždy uctivé k studovanému materiálu i k partnerovi v rozhovoru, přispívá
ke čtivosti a kultivovanosti to, že výklad Bible spolu tvoří dva pedagogové: vzdělaný laik naslouchá učenému
profesorovi a své otázky formuluje
tak, aby jim především laik mohl rozumět. A prof. Heller odpovídá podobným způsobem. Ale nebanalizuje

– rozhovory si zachovávají odbornou
úroveň. Rozhovor, který není zatížen
náboženskou ani odbornou teologickou terminologií, se tak stává přístupný širokému okruhu různých čtenářů i
mimo křesťanské prostředí. Za tuto
schopnost popularizovat a přitom se
nepodbízet, mluvit zasvěceně a neříkat povrchní laciné fráze si oba aktéři
tohoto jiskrného rozhovoru zaslouží
čtenářův obdiv.
Smrt prof. Hellera, posluchačská obliba jeho rozhlasových rozhovorů a
množství natočeného materiálu vedlo
redaktora Vaďuru a nakladatelství
Vyšehrad k rozhodnutí vydat druhý díl
rozhovorů. Je zatím ve stadiu příprav
a možná ještě v tomto roce se objeví
v knihkupectvích.
Jiří Beneš

POZVÁNÍ NA "TÁBOR BROUČKŮ 2008"
Odbor duchovní péče o děti a mládež při Pražské diecézi Církve československé husitské pořádá jubilejní 10. letní setkání s názvem "TÁBOR BROUČKŮ 2008". Jedná se o pobyt rodičů či prarodičů se svými dětmi nebo vnoučaty uprostřed krásné přírody.
Sejdeme se opět v krkonošském rekreačním zařízení HELA ve Velké Úpě,
která leží 2 km od Pece pod Sněžkou. Prázdninový pobyt na horách se
koná v termínu od soboty 16. srpna do soboty 23. srpna.
Téma setkání: Biblické příběhy o Pánu Ježíši. Program bude opět zajištěn
jak pro děti, tak pro dospělé. Biblické vyprávění pro malé je doplněno nejrůznější tvořivou činností: kreslením, zpíváním, tancem, společnými hrami
apod. Starší účastníci se budou moci zamýšlet a besedovat nad biblickými
verši včetně vzájemného sdílení a předávání osobních zkušeností. Již nyní
se můžete těšit na společné výlety, koupání, táborák s hezkými písněmi,
karneval a mnohé soutěže.
Cena pobytu včetně plné penze činí:
Děti do 3 let zdarma
Děti do 10 let 1800 Kč
Mládež do 18 let 2000 Kč
Dospělí 2400 Kč
Všem zájemcům rádi pošleme přihlášku a bližší informace. Uzávěrka včetně zaplacení zálohy (polovina účastnického poplatku) nebo celého pobytu
proběhne nejpozději do 15. července. Případný zbytek úhrady zaplatíte při
příjezdu na tábor.
Kontaktní adresa:
ThMgr. Krasava Machová, 280 02 Kolín 3, Husovo náměstí čp. 273,
tel.: 321 722 944, mobil: 720 668 098, e-mail: krasava.machova@centrum.cz
Na setkání s vámi se těší
Krasava Machová

Ladislav Syllaba se narodil v rodině hostinského, později i bystřického starosty, Františka Syllaby a jeho manželky Anny, jako předposlední sedmé dítě, roku
1868. Malý Ladislav nejprve navštěvoval bystřickou obecnou školu a v letech
1878–1882 přešel na benešovské nižší gymnázium. Vyšší gymnázium z finančních důvodů absolvoval u svého bratra v Kolíně. Nejstarší bratr František tam
totiž působil jako profesor náboženství a tak se rodičům nabídl, že studia mladšího bratra uhradí. Ladislav byl velmi nadaný student s širokým rozhledem,
který vždy studoval s vyznamenáním. Po maturitní zkoušce (1886) Ladislav
Syllaba nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze.
Medicínu si zvolil po svém kmotrovi bystřickém lékaři Františku Čížkovi. Sám
si do svého deníku poznamenal: „Jda na medicínskou fakultu, ač z počátku se
mi příčí tak surové zacházení s tělem lidským, jež při medicíně jest, musím si
uvědomiti, že jdu za cílem tak vznešeným, jako bych šel, umění se věnuje. Co
bylo vždy heslem mým než dopátrati se pravdy?“
Na univerzitě se Ladislav Syllaba rozhodl, že bude pracovat v oblasti vnitřního
lékařství. Vysokoškolská studia zakončil s výtečným prospěchem roku 1892 a
po promoci nastoupil do pražské všeobecné nemocnice jako externí lékař. Když
na podzim roku 1892 vypukla v sousedním Německu epidemie cholery, vyslalo ho pražské místodržitelství k saským hranicím jako inspekčního lékaře. Po
návratu v roce 1893 začal mladý doktor pracovat na poliklinice pro vnitřní choroby u významného profesora Josefa Thomayera. Nezanedbával však ani vědecký výzkum. Od roku 1894 se zabýval vyšetřováním krevního séra a v březnu roku 1900 vydal dílo O pathogenese zhoubné chudokrevnosti. Dvoudílná
habilitační práce se stala pozoruhodným lékařským objevem. Prokázání přítomnosti bilirubinu v krevním séru nemocných je dodnes používáno při vyšetřování krevních a jaterních chorob. Bez možnosti přístupu do klinických laboratoří se Ladislav Syllaba začal více věnovat způsobu vyšetřování pacientů. Po
vypuknutí I. světové války působil jako přednosta interního oddělení záložní
nemocnice Červeného kříže ve Strakově akademii, později v záložní nemocnici v Praze-Vršovicích a ve vojenské nemocnici v Terezíně. Na základě několikaleté praxe vzniklo souborné, světově uznávané dílo "Nauka o lékařském
poklepu a poslechu".
Stranou Syllabova zájmu nezůstávalo ani politické dění. Z rodinného prostředí
převzal vlastenecké cítění. Během I. světové války ve svých článcích a projevech nebojácně vystupoval za právo českého státu na samostatnost. Jeho jméno
se nachází i mezi prvními podpisy českých spisovatelů, kulturních a vědeckých
pracovníků pod památným poselstvím říšské radě ze dne 30. května 1917. Za
své postoje se Ladislav Syllaba stal v roce 1918 členem Revolučního národního shromáždění, tedy prvním československým poslancem. V parlamentu se
zabýval především lékařskými a vysokoškolskými tématy. Po rozpuštění Národního shromáždění v roce 1920 se Ladislav Syllaba opět plně věnoval lékařství. Na klinice zřídil speciální neurologickou ordinaci a stále více uplatňoval
moderní poznatky v oboru. Zřídil kabinet pro rentgenologii a fyzikální terapii,
ordinaci pro TBC i celou řadu dalších speciálních ordinací. Jeho klinika se stala
významným pracovištěm, kam přicházeli praktikovat nejen tuzemští, ale i
zahraniční studenti. Pro svoji odbornost si prof. Ladislava Syllabu za svého
lékaře zvolil i tehdejší prezident republiky Tomáš G. Masaryk, který byl nejen
jeho pacientem, ale i osobním přítelem. Masaryk sám po Syllabovi požadoval,
aby se tatáž starostlivost věnovala nejen jemu, ale každému nemocnému. Český
spisovatel Karel Čapek prof. Syllabu dokonce nazval "národním lékařem".
Smrt zastihla prof. Ladislava Syllabu na sklonku roku 1930. Poslední rozloučení se symbolicky konalo v Panteonu Národního muzea.
(red)
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ZPRÁVY
Doteky v Liberci
Srdečně zveme na naši faru v Liberci, nám. Českých bratří 35/2, kde se
v rámci cyklu Doteky – plochy poznání koná v pátek 13. června od 18 h
talk show Milostivé léto a léta milosti
– popáté.
Hosty autora pořadu Stanislava
Kubína jsou RNDr. Emil Calda, Hgs a
děkan ČVUT, profesor Petr Moos,
Csc. Hudební doprovod: Rychnovské
trio.
Scénář a režie: Stanislav Kubín.
Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního
města Liberec.
(sk)

Kalendář Blahoslav 2009
Stejně jako každý rok, i letos připomínáme náboženským obcím
objednání kalendáře Blahoslav
na rok 2009. Cena za 1 ks bude
cca 60 Kč.
Kalendáře je možno objednat
v prodejně Blahoslav mezi 9. – 15.
hodinou na tel. 220 398 117 nebo
mail:prodejna.blahoslav@ccsh.cz
Při písemné objednávce, prosím,
uveďte, kam máme kalendáře za-

*
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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.
slat a na jakou adresu napsat faktury.
Objednávky je třeba závazně doručit do prodejny Blahoslav do
konce srpna z důvodu zadání do
tisku. Na pozdější objednávky již
nebude brán zřetel.
František Brynych

Laudatio pro A. Dvořáka
Náboženská obec Hořice v Podkrkonoší srdečně zve do chrámu Nanebevzetí Panny Marie na hudebně-literární kompozici Laudatio pro Antonína
Dvořáka, která se koná 19. června

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SNAŽME SE KRISTA NEZAPÍRAT
jako Petr po Ježíšově zatčení, když jej třikrát zapřel dříve, než kohout
zakokrhal. Snažme se následovat Petrova příkladu po jeho obrácení,
když se stal posilou svým bratřím (L 22,31-34).
Někdy to není lehké – určitě těžší, než najít pět rozdílů mezi těmito
dvěma kohouty.

19.30 h. Scénář - Stanislav Kubín,
interpret libreta Stanislava Kubína je
Václav Postránecký, hudba - varhanní
virtuos Aleš Bárta.
(no)

Prodám harmonium
Prodám harmonium Petrof, 4 oktávy,
19 rejstříků. Cena dohodou. Volejte
večer na tel. č. 481 672 534.

Darujete housle?
Prosím, který dobrý člověk by mohl
starému důchodci darovat nevyužité housle? Jsem z Prahy.
Kontakt: 272 657 791, 776 384 338.
(pv)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 16. 6. – 20 h
Bach, Händel, Orff
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus – varhany
* 17. 6. – 17 h
Bach, Franceschini, Purcell
M. Pšenička – varhany,
Z. Šedivý – trubka,
J. Šedivý – trubka
* 18. 6. – 17 h
Händel, Telemann, Bach
J. Prokop – varhany,
M. Laštovka – trubka
* 19. 6. – 11 h
Benefiční koncert
Lewis (USA)
* 19. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Magical Strings (USA)
* 19. 6. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
O. Kvěch – varhany,
V. Slivanský – flétna
* 20. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Riverview High School,
Sarasota Singers (USA)
* 20. 6. – 17 h
Bach, Schubert, Verdi
J. Kšica – varhany,
T. Jindra – bas
* 20. 6. – 20 h
Mozart, Vivaldi, Bach
Consortium Pragense Orchestra
Š. Heřmánková – soprano,
M. Laštovka – trubka
* 21. 6. – 20 h
Mozart, Vivaldi, Bach
Consortium Pragense Orchestra
Š. Heřmánková – soprano,
M. Laštovka – trubka
* 22. 6. – 14 h
Festival Musica Sacra Praga
* 22. 6. – 17 h
Mozart, Beethoven, Bizet
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* 22. 6. – 20 h
Händel, Mozart, Bach, Vivaldi
A. Bárta – varhany,
Camerata Pragensia orchestra

KALENDARIUM - ČERVEN
16. 6. 1643 - Torstensson dosáhl Svitav a táhl dál k Moravské Třebové a
Olomouci (města dosáhl 22. června t. r.). Švédové rychle dobyli Prostějov,
Plumlov, Kroměříž, Holešov a Lukov (mnohá z nich za pomoci Valachů,
například Kroměříž). Na Valašsku se rozhořelo třetí povstání (1643-1644).
16. 6. 1868 – Narodil se v Bystřici u Benešova Ladislav Syllaba (+ 30. 12.
1930 v Praze) - lékař, internista, osobní lékař T. G. Masaryka – viz i str. 3.
17.-18. 6. 1813 - V Opočně se sešel rakouský kancléř C. W. L. Metternich
s ruským carem Alexandrem I. k jednání o návrhu mírových podmínek
Francii. Rusko požadovalo jejich další rozšíření (o zrušení Rýnského spolku a o obnovení hranic Pruska před rokem 1805).
17. 6. 1863 - Český poslanecký klub se rozpadl, když skupina jedenácti
liberálních poslanců v čele s F. L. Riegrem se rozhodla nevstoupit do říšské rady. Svůj postoj oznámila přípisem ze 17. června (čteno v říšské radě
25. června), ve kterém obsáhle zdůvodnila, proč se na činnosti říšské rady
nemíní nadále podílet (ta byla omezena jen na Předlitavsko, protože uherský sněm neuznal únorovou ústavu). Dalších pět českých poslanců se mandátu vzdalo, zůstali jen čtyři. Čtyři čeští poslanci z Moravy odešli z Vídně
až v listopadu 1864. Nastalo období tzv. pasivní rezistence (tj. neúčasti na
jednání v říšské radě) až do roku 1879.
17. 6. 1978 – Zemřel v Praze Zdeněk Seydl (* 29. 4. 1916 v Třeboni) malíř a grafik, který patřil do tzv. válečné generace, kterou nelze zařadit do
žádného programového směru. Jeho tvorba byla spíše grafická až groteskní, provedená výraznou linií a plošně pokládanými barvami (Brouk, 1945;
Baba princmetálová). Odpovídalo to umělcovu soustředění na suchou
jehlu, knižní grafiku, loutkový i kreslený film (například Paraplíčko, Špatně namalovaná slepice, Písnička a lev, 1957), scénografii (v letech 195777 pracoval pro Národní divadlo) a užité umění.
18. 6. 1848 - Nad Prahou a okolím (do vzdálenosti dvou mil, tj. asi 15 km)
bylo vyhlášeno stanné právo a úřady zahájily rozsáhlé zatýkání a vyšetřování účastníků povstání. Zároveň byla ustanovena vyšetřovací komise
v čele s hrabětem F. Khevenhüllerem. Stav obležení byl zrušen 20. července, vyšetřování zatčených osob bylo zastaveno 15. září 1848 a většina
z nich byla propuštěna (poslední zadržovaní byli osvobozeni v prosinci
téhož roku).
V Ústí nad Labem se konala manifestace Němců ze severních Čech a ze
Saska (za účasti 4-5 tisíc osob), na níž byl vysloven požadavek oddělené
správy německých krajů a rozdělení českého zemského gubernia na českou a německou sekci se společným prezidentem, tj. požadavek na vytvoření zvláštního čistě německého správního celku (pozdějšího
Deutschböhmen). Podobné manifestace se konaly také na dalších místech
severočeského a západočeského pohraničí (například na Cínovci, v Chomutově, Mariánských Lázních, u Krupky).
18. 6. 1893 - Na podnět rakouské sociální demokracie se uskutečnily téměř
na třiceti místech v českých zemích masové protestní akce za všeobecné
hlasovací právo (proběhly zejména v Praze a Brně, a to přes policejní
zákaz). Docházelo při nich (po zákrocích policie a vojska) ke zranění a
zatčení účastníků (na pláních u Olšan a 2. července ve Strašnicích).
19.-20. 6. 1813 - K dalšímu kolu jednání mezi Metternichem a pruskou
delegací došlo v Ratibořicích.
19.-27. 6. 1948 - V Praze proběhl XI. všesokolský slet, který vyzněl jako
protivládní demonstrace (zejména mohutný průvod sokolů). Následovala
represivní opatření, Bezpečnost během sletu zadržela 237 osob.
19. 6. 1968 - V Praze-Ruzyni (v jednom z hangárů) se konal sraz Lidových
milicí. Na masovém shromáždění asi 10 tisíc příslušníků Lidových milicí
zazněly kritické hlasy proti komunistickému vedení, vytýkaly mu slabost
v postupu proti pravici a žádaly mocenskoadministrativní zákroky. Celá
akce vyvolala v zemi vlnu rozhořčení, která přerostla v podpisovou akci za
zrušení milicí.
20. 6. 1513 - V Praze došlo k volbě stálého výboru ochranného spolku královských měst (složen ze 13 Pražanů a 15 zástupců ostatních měst). Do
čela byl postaven kníže Bartoloměj Münsterberský, vnuk Jiřího z Poděbrad, za roční plat 500 kop českých. Bartoloměj hledal v českých zemích
oporu pro svůj spor se slezskou Vratislaví.
20. 6. 1628 - Na moravském sněmu ve Znojmě složily moravské stavy přísahu poslušenství nově korunovanému českému králi, Ferdinandu III.,
synovi císaře Ferdinanda II.
21.-23. 6. 1868 - Do Prahy zavítal císař František Josef I., avšak setkal se
s okázalým nezájmem české veřejnosti o svou osobu.
21. 6. 1893 - Narodil se ve Vizovicích Alois Hába (+ 18. 11. 1973 v Praze)
- hudební skladatel, teoretik, pedagog a hudební organizátor.
21. 6. 1978 - Federální shromáždění schválilo zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol - zákon přinášel přechod na desetiletou
povinnou školní docházku.
22. 6. 1448 - Na sjezdu v Kutné Hoře se ustavily východočeské landfrýdy
v jednotu poděbradskou, k níž se záhy přidaly i jiné kališnické spolky. Za
jejího správce byl zvolen Jiří z Poděbrad.
22. 6. 1693 – Zemřel v Kroměříži Pavel Josef Vejvanovský (* asi 1640
v Hlučíně nebo Hukvaldech) – hudební skladatel.
(red)
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