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VÝROČÍ POPRAVY 27 PŘÍSLUŠNÍKŮ STAVOVSKÉHO ODBOJE PŘIPOMNĚLY STOVKY LIDÍ
387. výročí popravy 27 příslušníků
stavovského odboje si 21. června připomněly stovky lidí, které se shromáždily v našem chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze. Pietní akt už 18. rokem organizují Kostnická jednota, historická společnost Veritas, naše církev,
potomci a příbuzní mučedníků popravených na Staroměstském náměstí, Sdružení Exulant - potomci
pobělohorských exulantů, Masarykova společnost, Český svaz bojovníků za svobodu a řada dalších organizací. Přípravy však leží na bedrech
jediné ženy, sestry ing. Drahomíry
Garajové, která jen s několika přáteli s připomínáním 21. června 1621
před 18 lety začala. Dnes tuto akci zaštiťují primátor hlavního města Prahy
MUDr. Pavel Bém a starosta Prahy 1
ing. Petr Hejma a slavnostních projevů se ujímají senátoři a poslanci.
Pietní shromáždění má už tradičně
dvě části - první se koná v našem
chrámu sv. Mikuláše, druhá u pamětní desky popravených na Staroměstské radnici. Moderátorem je už několik let náš bratr farář z Prahy 1 Malá Strana Mgr. Jan Židlický. Tak
jsme letos mohli vyslechnout projev
paní Miroslavy Němcové, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, která
ocenila význam náboženské reformace pro rozvoj kultury a vzdělanosti a mj. uvedla, že žít v současné do-

bě není o nic snadnější než v 17. století, protože i dnes mají velký význam pevný charakter a neochvějné
zásady. O okolnostech stavovského
povstání a jeho následcích informoval Mgr. Jan Bistranin, potomek pobělohorských exulantů. Projevy byly
odděleny violoncellovými preludii J.
S. Bacha v provedení Petra Nouzovského.
Po skončení první části byly za
zvuku husitského chorálu v provedení orchestru Armády České republiky v průvodu přineseny věnce k pamětní desce na Staroměstské radnici.
Po jejich slavnostním položení přečetla projev náměstkyně primátora
ing. Marie Kousalíková, promluvil i
zástupce Českého svazu bojovníků
za svobodu. Největší ohlas však vyvolal projev europoslance ing. Jana
Zahradila, který dokázal události 17.
století aktualizovat a připomenout
jejich význam pro dnešek. Uvedl mj.
jiné, že historie je dnes interpretována zcela jinak, než tomu bylo např.
za první republiky, a že vyžaduje
hodně odvahy přihlásit se k tradicím
reformace a informovat o událostech
tak, jak se skutečně staly. Je totiž
"moderní" říkat, že porážka na Bílé
hoře byla vlastně pro náš národ pozitivní událostí a baroko bylo vrcholem českých dějin. Shromáždění
bylo ukončeno slovenskou a českou
hymnou.
(noe)

První přijetí svátosti večeře Páně v Hovoranech 15. června z rukou brněnského biskupa ThDr. Petra Šandery

O "PUTOVÁNÍ S ABRAHAMEM"
V pondělí 16. června 2008 se v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze konala prezentace
dvou děl našeho bratra patriarchy
ThDr. Tomáše Butty. Jde o soubor
biblických dramatizací a písní, shr-

KNIŽNÍ SVĚDECTVÍ O JEDNOM OBRÁCENÍ
Setkali jste se někdy s křesťanem,
který ve druhé světové válce působil v jednotkách SS? My jsme takovou vzácnou příležitost zažili při
příležitosti představení knížky Henryka Silesiuse "Obrácení".
Bratr Henryk Silesius, vlastním jménem Heinz Lischke, je evangelickým pastorem. Jeho cesta k tomuto
náročnému povolání začala poně-

kud netradičně: jako mladík byl členem Hitlerjugend a dobrovolně nastoupil do výcvikového tábora jednotek SS. S německou armádou
prošel Polsko, přes naše území se
dostal do Rakouska a skončil v sovětském zajetí. Čekalo jej téměř pět
dlouhých let tvrdé práce v sovětských táborech. Naděje na návrat domů byla opakovaně zklamána, těžká

Z pietního aktu na Staroměstském náměstí v Praze

práce a nemoci jej přivedly několikrát na pokraj smrti. Během té doby
opustil nacistické ideje. Také se setkal s křesťany a uvěřil v Boha. Po
návratu do vlasti vystudoval a stal se
evangelickým pastorem.
Dne 12. června přijel bratr Heinz
Lischke do Prahy, aby v Komenského sálku v budově úřadu ústřední
rady představil knihu "Obrácení",
v níž své osudy líčí. Setkání nad knihou uvedl modlitbou pražský biskup
David Tonzar. Poté hovořil autor
knihy a pak její překladatelka, sestra
Libuše Hanušová. Díky ní máme příležitost se s tímto podivuhodným
svědectvím seznámit, neboť to byla
právě ona, kdo přišel s nápadem tuto
knížku vydat. Několik úryvků z knížky přečetl Miroslav Matouš, který
také spolupracoval na překladu knihy
a během besedy tlumočil slova bratra
Lischkeho do českého jazyka. Besedu moderovala sestra farářka
Libuše Kopřivová. Mluvené slovo
střídal zpěv Dvořákových duchovních písní v provedení Jiřího Bartoše
Sturce.
Knížku "Obrácení" vydala Církev
československá husitská a je k dostání v prodejně Blahoslav za pouhých 60 Kč.
Pavel Pánek

nutých v knize "Putování víry s Abrahamem", a dále o hudební CD
s těmito písněmi. Náboženská obec
v Praze 1-Starém Městě se na vydání
obého významnou měrou podílela, a
proto i prezentace (ve formě benefičního koncertu) probíhala v mikulášském chrámu.
O hudební aranžmá písní se postarala skladatelka Sylvie Nygrýnová,
zpěváky se pak staly dva sbory spolupracující úzce se staroměstskou
náboženskou obcí: Prážata a
Resonance, oba pod vedením sbormistryně Miloslavy Pospíšilové.
Bratr farář Lumír Čmerda nejprve
přivítal všechny přítomné a vskutku
bylo koho vítat – kostel byl zaplněn
snad do posledního místečka. Dále
připomněl, že kniha a CD vycházejí
při příležitosti kulatých narozenin
bratra patriarchy, a krátce přiblížil
obsah vydané knihy. Představovat
hudební nahrávku nemusel, poněvadž při samotné prezentaci zazněla
v živém podání asi polovina písní
obsažených na novém CD (například
"Putování s Abrahamem", "Ať si
běsní faraoni", "Desatero přikázání"
nebo "Hospodin hledí na srdce").
Mezi účinkujícími vystoupili mimo
sborů Prážata a Resonance také varhaník u sv. Mikuláše Bohumír Rabas,
jazzový flétnista a saxofonista Jan
Konopásek, houslový virtuos Sasha
Shonert, vokální skupina Happy Day
Kvintet a dokonce i taneční soubor
pod vedením Jany Eriksson-Tomanové, který vystoupil na hudební
motivy dvou písní.
Bratr patriarcha pak všem, kteří se na
přípravě CD podíleli, vyslovil velký
dík a předal kytice účinkujícím i paní
skladatelce.

Na závěr nutno poznamenat, že se na
vstupném vybralo deset tisíc korun.
Peníze budou věnovány na podporu
nevidomých hudebníků.
Petra Štěpánová
***
O publikaci informoval bratr patriarcha paní Martinu Burešovou, dramaturgyni České televize, která mu položila několik otázek:
* O čem pojednává vaše právě vydaná kniha Putování víry s Abrahamem?
Moje knížka obsahuje šest dramatizací na biblické náměty – především
jsou o starozákonních postavách.
Najdeme v ní hry o Abrahamovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Rachab, Rút a
dalších, ale i o novozákonní postavě
Marii - matce Ježíše Krista.
* Komu je kniha určena? Je určena
především dětem nebo více pro dospělé jako pomůcka při katechezi?
Kniha je určena jako katechetická
pomůcka dospělým, hry a písně však
dětem.
Duchovní, katecheté a pracovníci
s dětmi a mládeží mohou ji využít
buď přímo pro dětské divadlo nebo
při hodinách náboženství a setkáních
s dětmi. Jednotlivé scény mohou být
užity i samostatně při probírání konkrétních biblických příběhů ve škole
nebo ve sboru. Písničky je možné
zpívat i při dětské bohoslužbě jako
způsob zvěstování a meditace nad
biblickým příběhem.
* Co předcházelo vydání knihy a
CD?
Vydání knížky a CD předcházela
tvorba písní a her, která není záležitostí týdnů, ale roků.
Všechny hry již byly dětmi a mladýDokončení na str. 3

2

*

Český zápas 26

*

29. června 2008

K vysvědčení
Posudek, který dává škola,
může být něco tak málo definitivního
jako skutečnost,
že se člověk ve škole stává hotovým člověkem.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
* 27. 8. 1770 (Stuttgart), + 14. 11. 1831 (Berlín),
německý filosof

Rozdávání vysvědčení vyvolává každoročně ve
školách i v rodinách konflikty a katastrofy. To, co je
na vysvědčení, pokládáme za posudek na celý život.
Pomysleme však na to, kolik geniálních lidí právě
ve škole selhalo. Známým příkladem je Albert Einstein (nositel Nobelovy ceny za fyziku 1921), který
ve škole příliš neprospíval.
Co může poznamenat k našemu tématu? „Ne vše, co
platí, lze spočítat a ne vše,co lze spočítat, platí.“ To
je problém posuzování podle školních známek – zdá
se, že je jednodušší je určit (skutečně?), ale spravedlnosti se jejich pomocí nedá dosáhnout.
Výkon, který dítě podává ve škole, závisí přece na
tolika rozličných faktorech, že se výpověď o něm
nedá vyjádřit jedním číslem. Špičkový výkon, který
podává dítě, které pochází z rozháraných rodinných poměrů a má proto potíže s učením, pravděpodobně vybledne vedle výkonu stejně starého
dítěte, které nemá žádné starosti a je celé žhavé do
učení.
A právě to dítě, které se nesnadno učí, potřebuje
povzbuzení. Jestliže mu je škola neposkytne, poskytněme mu je tedy my.
„Posudek, který dává škola, může být něco tak
málo definitivního jako skutečnost, že se člověk ve
škole stává hotovým člověkem", připomněl už
kdysi filosof G. Friedrich Hegel.
Z němčiny přeložil:
Josef Špak

O nutnosti postarat se
Nedávno jsem se na internetu dočetl toto tvrzení: „Jeden přední anglický klerik veřejně přiznává, že
křesťanství jako základ civilizovaného života je v Británii téměř
poraženo. Biblickou etiku, založenou na víře v důstojnost člověka
stvořeného k obrazu Tvůrce, nahradil beztvarý a hmotnými požitky
posedlý pseudohumanistický relativismus, který toleruje všechno, protože nevěří v nic.“ Volně přeloženo
to znamená, že bez vědomí pevné
ruky nad námi, která vidí každý náš
čin, se posouvají hranice svědomí a
lidé se chovají čím dál víc zvrhleji.
Obecně v naší republice platí, že co
není protizákonné, je povolené,
tudíž přípustné. Umíte si představit,
kam až to může zajít? Čteme-li
Starý zákon, zjistíme, že se lidem
dařilo, jen když byli s Hospodinem
zadobře, když se řídili Jeho vůlí.
Každý odvrat od Něho dopadl tragicky. Adam a Eva chtěli poznat to,

co poznáno být nemělo, a byli
vyhnáni z Ráje. Babylóňané se
chtěli vytáhnout a pyšnit před
Hospodinem, ale byli pokořeni
zmatením jazyků. Jistě bychom
našli i spoustu jiných příkladů.
Nepřipadá vám, že jsme se i dnes
jako lidstvo, a mířeno teď hlavně do
vlastních řad Čechů, začali vážně
odvracet od vůle Stvořitele tím
sprostým konzumem, který zde
panuje? A tak je tu výzva pro tu
hrstku zbylých služebníků, pro
věřící lid, aby se postarala. On to
totiž za nás nikdo jiný neudělá.
Neustávejme v modlitbách.
Modleme se a pracujme na nám
svěřené vinici Páně. Snažme se pracovat na nekončícím díle české
reformace a v úsilí neustávejme.
V Bibli i v tradici naší církve najdeme mnoho vodítek, jak a kde začít.
Hledejme a nalezneme (Matouš
7,7).
Aleš Toman,Žamberk

Z kazatelského plánu

7. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Jk 2,10
První čtení: Gn 4,1-7
Druhé čtení: Ga 5,2-6
Evangelium: Mt 5,17-20
K obětování: Ko 3,8-10
K požehnání: Ga 5,13-15

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)
Anděl – posel Boží 2

Ježíšův spor s farizeji o vzkříšení. Po
vzkříšení se lidé nežení a nevdávají,
ale jsou jako nebeští andělé.
Mt 22,23-33; Mk 12,18-27
Syn člověka přijde v slávě Otce svého
se svými anděly a odplatí každému
podle jeho jednání. Poslední soud.
Mt 16,27; 25,31; Mk 13,27; 8,38;
L 9,26
Anděl z nebe se zjevil Ježíšovi
v Getsemaně při modlitbě a dodával
mu síly.
L 22,43
Anděl Páně sestoupí z nebe a odvalí
kámen od Ježíšova hrobu.
Mt 28,1-7
Marie Magdalská spatřila v Ježíšově
hrobě dva anděly v bílém rouchu.
J 20,12
Dvě Marie a Salome vidí v hrobě
mládence v bílém rouchu.
Mk 16,5
Anděl Páně otevřel v noci dveře vězení a vyvedl apoštoly ven.
Sk 5,17-21
Anděl posílá jáhna Filipa na cestu
z Jeruzaléma do Gázy, aby zvěstoval
Ježíše etiopskému dvořanu.
Sk 8,26
Důstojník Kornélius v Cesareji měl

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.

ve dne vidění Božího anděla, který ho
vybídl, aby vypravil posly do Joppe
pro Šimona Petra.
Sk 10. kap.
Anděl Páně vyvádí ze žaláře Petra.
Sk 12,1-17
Vězeň Pavel je na lodi, která je zmítána bouří. V noci k němu přijde anděl
od Boha a zvěstuje mu záchranu
všech.
Sk 27. kap.
Připojujeme se k žalmistovi, který si
je jist, že anděl Hospodinův se vojensky klade okolo těch, kteří se ho bojí,
a bude je bránit. Nemusíme se bát
nebezpečí.
Ž 34,8 kral.
Jaké proměny dovede činit Bůh

Bůh koná své soudy v osudech národů i jednotlivců.
Boží soud nad Edómem, který
nechtěl uctívat Hospodina: Bůh
změní potoky Edómu v smůlu a jeho
prach v síru a jeho země se stane hořící smolou.
Iz 34,9
Podobně Bůh obrátí v trosky egyptskou zemi a promění nilská ramena
v suchou zemi.
Ez 29,10; 30,12
O králi asyrském Sancheribovi oznamuje prorok Hospodinův soud: opev-

něná města změní v hromady sutin.
Podobně Samaří.
Iz 37,26; Mi 1,6
Stejně zlý osud postihne Seirské
pohoří, Bůh je změní v úděsně zpustošený kraj, protože znevažovalo
Hospodina.
Ez 35,7-9
Den Hospodinův změní Babylón
v spoušť a vymýtí ze země její hříchy.
Iz 13,9
Bůh mění řeky v poušť a vodní zřídla
v suchopáry, v solné pláně žírnou
zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.
Ž 107,33-35
Bůh nikomu nestraní, ani svému lidu.
Ten u Hospodina nemá žádnou protekci. Pokud lid zůstane ve své vzpurnosti, Bůh varuje: Jeruzaléme, nech
se napomenout, jinak tě obrátím
v zpustošený kraj.
Jr 6,8
Podobný trest stihne i judská města,
když nebudou poslouchat Boží příkazy.
Jr 34,22; 44,6; Ez 5,5-14
Varování se týká i královského domu
– za to, že opustili smlouvu Hospodinovu – bude proměněn v poušť.
Jr 22,6
Texty vybrala: Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

PRAVÉ NAPLNĚNÍ ZÁKONA
Pokaždé, když píšu adresu naší fary
v Jičíně, vzpomenu si na Mojžíšův
zákon. Naše číslo popisné je totiž 613.
A přesně tolik větších či menších přikázání v Mojžíšově zákoně najdeme.
613. Lépe řečeno 248 přikázání a 365
zákazů. To opravdu není málo. Zapamatovat si tolik předpisů vyžaduje
velké nasazení a obezřetnost. Není
proto žádný div, že právě těchto 613
předpisů nejednou posloužilo odpůrcům Pána Ježíše k jeho kritice a snaze
přivést jej do úzkých.
Už od samotného začátku svého
veřejného působení Pán Ježíš svým
postojem k některým ustanovením
Zákona své okolí překvapil. Když
nastala sobota, neváhal uzdravením
nemocných vzbudit dojem, že ruší
klid odpočinku svátečního dne. Jindy
se sešel s celníky a jinými podobnými
lidmi, kteří byli považováni za hříšnou spodinu společnosti. I takovýmto
schůzkám Zákon nepřeje a snaží se
počestné lidi před stykem s hříšníky
chránit. Další možnost obvinit Ježíše
z prohřešku.
„On nectí Zákon, chce jej rušit, přepsat si jen podle sebe. Ruší den odpočinku, stýká se s hříšníky.“ Takové a
jiné výčitky na adresu Pána jistě zaznívaly čím dál častěji. Svým způsobem se ani nemůžeme divit. Vždyť
Zákon, naše 613, byla považována
v Izraeli za největší dar od Boha. I
sami učedníci a všichni ostatní, kteří
naslouchali Ježíšovu horskému kázání, Zákon ctili a život bez něj si představit neuměli. Den co den si jej připomínali a snažili se jej co nejsvědomitěji plnit.
Avšak Pán Ježíš si uvědomoval, že

snadno svým postojem k Zákonu
učedníky zmate. A proto právě dne,
kdy vystoupil na horu, která se stala
jeho nejslavnější kazatelnou, o Zákonu promluvil. Nejprve však ke všem
shromážděným zazněla slova blahoslavenství. Poté nazval ty nejchudší
také solí země a světlem světa. Tedy
slovy, která jinak patřila právě Zákonu. A otazníky v mysli shromážděných se ještě zvětšily. Snad opravdu
nastal den, kdy Zákon pomíjí? Nemáme jej snad již ctít, když je nám
zaslíbeno království nebeské?
Ne, nic takového, upřesňuje Pán Ježíš.
Ani nejmenší písmenko, ani čárka ze
Zákona v tomto čase nepomine, dokud se všechno nestane. Jen na jedno
jsme my, lidé, zapomněli. Že ze Zákona promlouvá Boží láska a ne jen
právo, zákonictví a farizejství. Boží
láska, kterou si již od časů Mojžíšových slovy Zákona připoutal Bůh
svůj milovaný lid k sobě. Avšak zanedlouho stejná Boží láska promluví
znovu. A tentokrát již definitivně. To
ve chvíli, kdy Boží Syn Zákon naplní.
Naplní jej, když na svá ramena vezme
kříž a na něm za nás položí život. V tu
chvíli již nebude pochyb, že právě láska je naplněním Zákona.
Avšak ani my nejsme ponecháni stranou. Pán Ježíš nám svojí úctou
k Zákonu připomíná, že nikdo z nás
by si neměl ani o jediné písmenko, ani
o jediné znaménko usnadnit své poslání. K čemu jsme povoláni, to na nás
spočívá. A my jsme povoláni k následování. „Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mne“ (Mt 16, 14b). A následování je
cesta společenství. Společenství, ve

Mt 5,17–20
kterém nám Pán Ježíš dává podíl na
své spravedlnosti. Spravedlnosti,
která je darem milosti a která o mnoho
převyšuje spravedlnost zákoníků a
farizeů. Slovo o naplnění zákona je
tedy slovem o kříži. Neboť právě kříž
je znamením lásky, která Zákon plní.
A je-li tomu tak, pak nesmí chybět ani
slovo o oběti.
Přijměme tedy pozvání k cestě následování Krista. Tak i my na spravedlivém naplnění Zákona budeme mít
podíl. Pravdu má velký teolog, který
nad naším dnešním evangeliem uzavírá: „Jde jedním slovem o následování.
Jde o skutečné, prosté jednání ve víře
v Kristovu spravedlnost. Kristova
spravedlnost je nový zákon, zákon
Kristův.“ (Dietrich Bonhoeffer).
Vladimír Hraba
Pane Ježíši Kriste,
mnozí tě osočovali
a obviňovali, že si nevážíš
Božího Zákona.
A ty jsi přece přišel proto,
abys Zákon naplnil,
abys naplnil vůli Otcovu.
Vzal jsi na sebe kříž
a obětoval se za nás.
Zjevil jsi nám tak lásku,
která je naplněním Zákona.
Daroval jsi nám
novou spravedlnost.
Dej, ať také my
k tobě připoutaní poutem
tvé lásky
plníme vůli tvého Otce
v nebesích
a žijeme v pravé svobodě
a lásce jeho dětí,
tvých sester a bratří.
Amen.
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VARHANÍCI V HOLANDSKU II. DÍL
Říká se, že "dvakrát nelze vstoupit do
stejné řeky". Na druhou stranu ale
"dobří holubi se vracejí…". To
všechno nás napadalo, když jsme
opět dostali pozvání milého pana Toma van Kootena do holandského
Doetinchemu, abychom prezentovali
českou muziku a reprezentovali naši
církev. „Odvážnému štěstí přeje,“
řekli jsme nakonec svorně a rozhodli
se zopakovat naši spanilou jízdu
k západním přátelům. Protože "sdílená starost je poloviční a radost dvojnásobná", zdvojnásobili jsme i my
svoje řady a místo původního kvarteta nás cestovalo tentokrát do Holandska osm – tedy oktet.
"Bez práce nejsou koláče", a tak začalo pilné nacvičování. To nebylo
vůbec jednoduché, protože část okteta tvoří varhaníci a zpěváci z Čech a
část z Moravy. Museli se tedy Moraváci několikrát vydat napříč půlkou
republiky, aby si společně se zbytkem tělesa zamuzicírovali. Stálo to

za to…
Nadešel čas a my jsme vyrazili západním směrem, abychom ukázali
holandskému publiku krásu hudby
českých skladatelů. Po 1300 km jsme
konečně dorazili do Doetinchemu,
kde nás na svém statku ubytoval náš
hostitel, pan Tom van Kooten. A protože nás bylo víc a všichni víme, že
"kde je málo úsměvu, tam je málo
úspěchu", byl každý náš společný
večer plný legrace a vzájemného
souznění. Kromě zkoušek a přípravy
koncertu nám vyšel čas také na
návštěvu místa posledního odpočinku Jana Amose Komenského. Před
dvěma lety jsme "přišli s křížkem po
funuse", protože jsme muzeum Komenského našli až po zavírací době.
Ovšem tentokrát jsme to stihli včas a
mohli si tak prohlédnout nejen muzeum, ale také chrám sv. Matouše a
vyfotit se společně u sochy "učitele
národů".
Nastala sobota, kalendář hlásil datum

10. května 2008. Byli jsme plni očekávání, jak budeme přijati holandským publikem, a i obecenstvo zářilo
zvědavostí na českou hudbu. Jak
nám bylo "těžko na cvičišti", tak bylo
"lehko na bojišti"… oba koncerty
dopadly nad očekávání dobře.
Varhany, komorní zpěv, sólový zpěv,
saxofon a jména Bedřich Smetana,
Josef Mysliveček, Bohuslav Martinů, Petr Eben a další, nadchla posluchače obou koncertů. Potlesk a ovace
nebraly konce, museli jsme přidávat
českou lidovou Prší, prší...
Po společné večeři a přátelském posezení s hostiteli jsme odjížděli domů, protože "všude dobře, doma nejlépe".
Dřív se říkávalo "co Čech, to muzikant"… snad se nám toto staré české
přísloví podařilo dokázat už podruhé
v zemi dřeváků, tulipánů a rozhodně
moc milých a laskavých lidí.
Kateřina Palová

O "PUTOVÁNÍ S ABRAHAMEM"
Dokončení ze str. 1
mi v minulosti sehrány. Všechny písničky se již v určitém okruhu dětí
zpívaly a zpívají.
Vlastnímu vydání knížky a nahrávky
předcházela asi roční příprava. Hudební skladatelka paní Sylvie Nygrýnová dostala ode mne noty a vytvořila hudební aranžmá k mým dvaceti
písním.
Až když měla vše hotové, tak jsem se
s ní osobně setkal. Její pojetí písní
odpovídalo mé představě až na nepatrné výjimky. Její barevné a nápadité
aranžmá je skvělé.
Pak soubory Prážata a Resonance za
vedení paní Míly Pospíšilové nacvi-

čovaly několik měsíců vytrvale písně
a nahrály je spolu se sólisty ve studiu.
Na vydání knihy i CD se podílelo
mnoho lidí, aby se nápady a myšlenky mohly uskutečnit. Toto vše se konalo za podpory náboženské obce
Praha 1 – Staré Město, která má rozvinutou kulturní a hudební činnost.
* Je známo, že jste se velmi intenzivně v církvi věnoval dětem a mládeži.
Jaké máte na tuto práci vzpomínky?
Jako farář jsem spoluorganizoval
různá hudební setkání mládeže a vedl
vždy skupinku dětí. Těmto dětem
jsem se snažil předat biblické příběhy
vyprávěním, výtvarným vyjádřením i
písní. Zejména po roce 1990 se otev-

řely možnosti práce s dětmi a s mladými. Věnoval jsem se tehdy velmi
intenzivně vyučování náboženství ve
školách v Turnově a okolí. Součástí
vyučování byly nejrůznější akce pro
děti, výlety a letní tábory. Vyučování
náboženství není jen škola, ale především život. Později jsem se po přestěhování do Prahy začal věnovat
více teoreticky náboženské pedagogice a katechetice jako oboru praktické teologie. Během svého učitelského působení jsem získal řadu zkušeností, ale děti nás vždycky něčím
novým překvapí. Práce s dětmi i přes
svou obtížnost patří k tomu, co je
v církvi i dnes velmi důležité.

CÍRKVE K POSLANECKÉ KOMISI
Poslanci v jednání Poslanecké sněmovny PČR rozhodli v pátek 13. 6.
2008 o ustavení poslanecké komise,
která ve schváleném textu má posoudit rozsah a způsob řešení otázky
narovnání obsažené ve vládním návrhu. To měla a mohla dělat celá sněmovna. Dále má připravit návrh věcného řešení, které se rovná tvorbě
nové předlohy zákona.
Vládní zákon obsahoval maximální
vstřícnost ze strany církví a náboženských společností, které při přípravě
návrhu spolupracovaly a byly ochotny ustoupit ze svých zákonných
nároků a řešit pouze jejich část.
Dlouhá doba splácení byla také
výhodnější pro stát než pro církve a
náboženské společnosti. Stát si této
vstřícnosti zjevně nevážil a vystavuje
se takto mj. nebezpečí nárokování
všeho, co stanovuje zákon 218/1949.
Tyto nároky stát po léta neplní a nepočítá s nimi ani v rozpočtu roku
2009.
Složení odsouhlasené poslanecké
komise naznačuje, že její práce bude
bez účasti církví a zároveň s aktivním
zapojením zástupců KSČM. Předseda klubu komunistů poslanec Pavel
Kováčik ujistil kolegy poslance před
hlasováním o návrhu na zřízení parlamentní komise slovy: "...naše no-

minace (myšleno KSČM) do této
komise nebudou nominacemi pouze
formálními, ale že – jak jsme zvyklí
v podobných případech – tam odvedeme dobrý a poctivý kus práce."
Toto vyjádření vzbuzuje na straně
církví a náboženských společností
pochopitelnou obavu, protože poctivou práci komunistů už dobře znají.
Církve a náboženské společnosti

očekávají od zákonodárců jasná stanoviska a podle nich se rozhodnou o
dalším postupu ve věci naplnění
svých legitimních očekávání.
Jménem České biskupské konference:
Mons. Jan Graubner, předseda
Jménem Ekumenické rady církví:
Pavel Černý, předseda
Praha, 13. 6. 2008

Kdo byl mukl
Dcera dětem přečetla v duchovní péči můj článek v Českém zápase č. 23
Perličky z Mírova, aby věděly, co se dříve dělo. Vysvětlila jim pojem zelený anton, mukl, bachař, muklheim.
Kdo byl mukl, to se obecně ví, ale jaký je původ tohoto slova, na to se lidé
ptají. Pochází od dob německé okupace a německých koncentráků. Je to
zkrátka muž určený k likvidaci – mukl. Jestli se také používalo slovo žukl
– žena určená k likvidaci, to nevím. Mírov byl a dosud zřejmě je mužskou
věznicí.
Jindřich Hanuš

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby
u příležitosti

593. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA,
které se konají
6. července od 15 h
v Betlémské kapli.

125 let od narození Franze Kafky
Franz Kafka je ve světě zřejmě nejslavnějším a nejinterpretovanějším pražským
spisovatelem. Jeho dílo, v němž realistickými prostředky vytvářel přízračný a
symbolický svět absolutní lidské osamělosti, neodčinitelné a nezaviněné viny a
nepoznatelného smyslu, předznamenalo jedno z nejzákladnějších témat moderní literatury minulého století.
Narodil se v židovské rodině obchodníka s galanterním zbožím Hermanna Kafky na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Mezi praktickým, autoritářským otcem a senzitivním Franzem trvalo celý život napětí.
Kafka po maturitě studoval práva a po jejich absolvování nastoupil roku 1907
do pojišťovny, nejprve u pražské filiálky italské firmy Assicurazioni Generali a
po roce u Dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy, kde setrval až do svého penzionování v roce 1922. Zaměstnání pro něho však bylo především obtížnou přítěží, protože jeho skutečným a základním zájmem bylo psaní. Pro spíše introvertního a nenápadného Kafku mělo velký význam přátelství s M. Brodem (od
roku 1902), jenž mu zprostředkoval uvedení do pražského německého literárního prostředí (Oskar Baum, Felix Weltsch). S Brodem také podnikl v letech
1909-12 několik prázdninových cest do západní Evropy.
Nejstarší Kafkova dochovaná práce pochází z roku 1904. Jmenuje se Popis jednoho zápasu a již zde je tématem vnitřní stav osamělého a nejistého jedince
vyvrženého společností. Další dílo, nedokončené Svatební přípravy na venkově, bylo napsáno pod vlivem Gustava Flauberta. V té době vznikaly také drobné práce zachycující situace všedního života a úvahy, jež byly vydány roku
1913 v souboru Rozjímání. V letech 1910-23 si Kafka vedl deník. Význam přelomu má v Kafkově tvorbě povídka Ortel, napsaná v noci z 22. na 23. září 1912,
po níž v rychlém sledu následovala Proměna a Nezvěstný, první verze pozdějšího románu Amerika. Ve všech třech prózách je exponováno téma Otec, Bůh,
Zákon a neschopnost ztotožnění lidského jedince s nimi.
Rodina a Praha - ta matička s drápy - představovaly pro Kafku tísnivé sevření,
jež se celý život snažil prorazit, příznačně eskapádami zasnoubení a jejich rušení. S Felicí Bauerovou, dcerou židovského obchodníka z Berlína, se zasnoubil
dvakrát (1914 a 1917) a jeho mučivé pokusy obstát a dovést vztah k manželství
a opět neschopnost svazek skutečně naplnit jsou vyjádřeny v jeho Dopisech
Felice. Nezavršen zůstal i vztah k Julii Vohryzkové, dceři židovského ševce (zásnuby 1920). Velký význam mělo Kafkovo milostné korespondenční drama (od
1920) s M. Jesenskou, v té době manželkou pražského německo-židovského intelektuála Ernsta Pollaka. Traumata zvětšovalo Kafkovo vědomí smrtelnosti
jeho nemoci, tuberkulózy, jež u něj plně propukla v roce 1917.
V centru Kafkova prozaického díla stojí romány Proces a Zámek. První z nich
psal v letech 1914-15 a nedokončený vyšel rok po Kafkově smrti. Vytvořil
v něm okázale všední alegorii odlidštěných mechanismů byrokratické civilizace. V Zámku, psaném v roce 1922, jde o neproniknutelnost a "zlomyslnost"
vyššího řádu, který na pokusy k němu proniknout ostentativně mlčí. Ani jeden
z ro-mánů nebyl za Kafkova života vydán a měly být dokonce podle autorovy
závěti spáleny. M. Brod je však nakonec uveřejnil.
Kafkova proslulost, hraničící s módností, explodovala na demokratickém Západě po 2. světové válce - především v souvislosti s existencialismem, za jehož
proroka bývá Kafka považován - a v podstatě trvá dodnes. Naproti tomu v Československu po roce 1948 bylo jeho dílo takřka nepřístupné a oficiální ideologií odmítáno jako dekadentní, semitské a nepřípustně pesimistické. Většina
Kafkových prací vyšla až koncem 60. let, ale plně dostupnými se Kafkova díla
stala až po roce 1989.
(red)
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KŘESŤANSKÁ TURISTICKÁ AGENTURA MESITES

Program Pouti na Sázavě
V minulém čísle jsme uveřejnili pozvánku na 8. ročník této tradiční pouti,
která se uskuteční 5. července. Nyní
uvádíme její podrobný program:
Sbor opata Prokopa
* 9 h – zahájení: starosta města
Sázava Petr Šibrava, patriarcha ThDr.
Tomáš Butta, pražský biskup ThDr.
David Tonzar, ThD.
* 9.30 h – pouť ze sboru do Sázavského kláštera
Severní zahrada Sázavského kláštera
* 9.45 h – bohoslužba pod vedením
patriarchy a pražského biskupa, následují pozdravy hostů z Římskokatolické církve a české a řecké Pravoslavné
církve
* 11 h – vystoupení zahraničních
hostů (Řecko, Thessaloniki)
* 12 h – The Bourbon Street Dixiland
Duo Plus – křesťanské a další songy.
* Mezi vystoupeními Fairtrade, kampaň Česko proti chudobě – ředitel
Ekumenické akademie Praha ThDr.
Jiří Silný
* 13 h – dětský program "Ze Soluně
na Sázavu" – hry, workshopy
* 15 h – vyhlášení vítězů soutěže dětského programu o nejlepší kostým
Cyrila a Metoděje
Rajský Dvůr (v případě deště refektář
kláštera)
* 14 h – Dívčí meditace, Husovy listy
žalářní ad. – Miroslav Matouš – básník, autorské čtení
* 14.30 h – Dana Krausová – soprán,
Sefardské židovské písně
* 15.30 h – I oni jsou otcové naši –
představení publikací (prodej)
Krypta Sázavského kláštera
* 16 h – ekumenická modlitba
* 17 h – možnost účasti na křížové
cestě pořádané římskokatolickou farností.
Po celý den možnost prohlídky kláštera, občerstvení a možnost koupě kávy,
čaje a čokolády Fairtrade a dalších
výrobků Fairtrade, prodej limitované
edice triček.
V případě deště se program, není-li
uvedeno jinak, uskuteční ve Sboru
opata Prokopa.
Pouť pořádá naše církev ve spolupráci
se správou Sázavského kláštera za
finanční podpory MK ČR, Středočes-

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.
kého kraje, města Sázava a dalších
sponzorů a dárců s mediální podporou
Českého zápasu, časopisu pražské
diecéze Husita a Sázavských listů.
Hana Tonzarová

Slavnost věrozvěstů
V Rousínově, v našem sboru Cyrila a
Metoděje prožijeme sváteční chvíle
v den svátku 5. července v 17.30 h.
Náš sbor je pojmenován po moravských svědcích víry. V den jejich slavnosti zde uvítáme brněnského bratra
biskupa ThDr. Petra Šanderu. Po
bohoslužbách bude před sborem zapálena symbolická hranice, neboť je to
předvečer památky Mistra Jana Husa.
Srdečně zveme.
(rst)

Husova oslava v Blansku
V neděli 6. července zveme do Husova sboru – dřevěného kostelíku
k bohoslužbám, které se konají v 9 h a
druhé v 10.30 h. Večer ve 20 h je pobožnost se zpěvem písní z doby Husovy a káže při ní místní římskokatolický farář ThLic. Jiří Kaňa. Na závěr
bude zapálena před kostelem hranice.
Těšíme se na viděnou.
(fú)

Slavnostní bohoslužba
V obci Rudice v Moravském krasu se
tradičně pořádají Slavnosti železa a
setkání o prvním červencovém víkendu. Závěrem těchto setkání je slavnostní bohoslužba v kapli nad obcí
v neděli 6. července v 18,30 hodin.
Po bohoslužbě bude zapálena hranice.
(no)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DOVRŠENÍ ZÁKONA A PROROKŮ
Abychom se dozvěděli známou větu z Ježíšova Kázání na hoře
(Mt 5,17), musíme čísla nahradit písmenky podle následujícího klíče:
10 4 12 14 5 16 4 8
6 15 4 9 20 2 7 11 10
16 5 17
10 19 3 13 21
10 1 12 8 10 5 17
1=A
2=Á
3=B
4=E
5=I
6=J
7=K

8=L
9=M
10 = N
11 = O
12 = P
13 = R
14 = Ř

20 13 18

15 = S
16 = Š
17 = T
18 = U
19 = Ý
20 = Z
21 = Ž

(Řešení z minulého čísla: Víra v Hospodina.)
Jana Krajčiříková
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Ekumenická bohoslužba
Náboženská obec Tábor srdečně zve
na ekumenickou bohoslužbu k uctění
památky Mistra Jana Husa, která se
koná dne 6. července od 9.30 hodin na
Kozím Hrádku. Kázáním poslouží
bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
(eč)

Slavnostní bohoslužba
Srdečně zveme do Žamberka na slavnostní bohoslužbu k uctění památky
Mistra Jana Husa, která se koná 6.
července od 9 h. Součástí bohoslužby
bude vysluhování svátosti křtu.
(no)

Změna kontaktu
Oznamujeme změnu telefonního čísla
NO Slavkov, které je 544 220 889.
(no)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 30. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Potchestroom (JAR)
* 30. 6. – 20 h
Mozart, Bach, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 1. 7. – 17 h
Bach, Vranický, Beethoven
České smyčcové trio
* 2. 7. – 14 h
Benefiční koncert
Trinity UMC (Canada)
* 2. 7. – 17 h
Bach, Grosse, Vivaldi
M. Lopuchovský – flétna,
J. Popelka – varhany
* 3. 7. – 17 h
Händel, Pachelbel, Dvořák
D. Krausová – soprán,
B. Rabas – varhany
* 4. 7. – 14 h
Benefiční koncert
* 4. 7. – 17 h
Bach, Schubert, Verdi
J. Kšica - varhany, T. Jindra - bas
* 4. 7. – 20 h
Mozart, Vivaldi, Bach
Consortium Pragense Orchestra
I. Hošpesová – soprano,
M. Laštovka – trubka
* 5. 7. – 20 h
Mozart, Vivaldi, Bach
Consortium Pragense Orchestra
I. Hošpesová – soprano,
M. Laštovka – trubka
* 6. 7. – 14 h
Benefiční koncert
* 6. 7. – 17 h
Bach, Vranický, Beethoven
České smyčcové trio
* 6. 7. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi Orchestra Praga
V. Návrat – housle

KALENDARIUM - ČERVENEC
1. 7. 1628 - Na moravském zemském sněmu ve Znojmě bylo vyhlášeno
Obnovené zřízení zemské (pro Moravu). Ferdinand II. současně potvrdil
140 listin a privilegií Moravy (26. června).
1. 7. 1898 - Ministerská rada schválila návrh Thunova jazykového zákona,
který předpokládal zachování Stremayrových jazykových nařízení (1880)
v otázkách vnitřního úřadování a vytvářel modifikovaná jazyková pásma
(v Čechách mělo být z 219 soudních okresů 76 jednojazyčně německých,
6 převážně německých, 15 smíšených, 8 převážně českých a 114 jednojazyčně českých). Po neúspěšných jednáních se zástupci obou národů a po
obstrukci německých liberálních poslanců na říšské radě bylo od realizace
jazykového zákona v létě 1899 upuštěno.
2. 7. 1298 - Bitva u Göllheimu mezi římskoněmeckým králem Adolfem
Nassavským a Albrechtem I. Rakouským skončila porážkou Adolfa a jeho
smrtí. České oddíly tentokrát již bojovaly na straně Albrechta
(Habsburského), který se pak dostal na římskoněmecký trůn.
2. 7. 1983 - Zemřel v Praze Vladimír Neff (* 13. 6. 1909 v Praze) - spisovatel, který vstoupil do literatury ve druhé polovině 30. let detektivními
parodiemi a aktuální politickou satirou. Prvním výrazným úspěchem se
stal psychologický román Třináctá komnata (1944, v roce 1968 zfilmován
O. Vávrou). Následovala novela Marie a zahradník (1945), umístěná do
prostředí pražské Kampy.
Za okupace Neff pracoval na popularizujícím slovníkovém výkladu dějin
filosofie Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, jenž vyšel na
samém sklonku období, kdy byl ještě pluralitní výklad možný - roku 1948.
Patrně nejznámější je pentalogie, zachycující kronikářskou formou vzestup
dvou pražských měšťanských dynastií od pádu Bachova absolutismu až po
rok 1945. První díl, Sňatky z rozumu, vyšel roku 1957 a pak následovaly:
Císařské fialky (1958), Zlá krev (1959), Veselá vdova (1961) a Královský
vozataj (1963).
3. 7. 1318 - Mikuláši II., staršímu synovi vévody opavského, bylo uděleno
od krále Jana vévodství opavské jakožto české léno. Mikuláš II. pak panoval na Opavsku do roku 1365. Opavsko bylo odloučeno od Moravy.
3. 7. 1883 - Narodil se v Praze Franz Kafka (+ 3. 6. 1924 v Kierlingu u
Klosterneuburgu) - pražský německý prozaik - viz i str. 3.
3. 7. 1938 - V Praze byl zahájen X. všesokolský slet, který vyzněl jako
mohutná manifestace na obranu republiky.
4. 7. 1813 - Na jednání v Ratibořicích přesvědčoval rakouský kancléř
Metternich zástupce Pruska a Ruska o prospěšnosti ve věci prodloužení
příměří s Francií.
4. 7. 1948 - Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, v "kterých bydlí osoby státně nespolehlivé". Tohoto zákona se
začalo užívat při realizaci tzv. akce B, při níž bylo vystěhováno na dobu
zhruba čtyř let několik tisíc rodin (zejména z Prahy, Bratislavy a Brna).
4. 7. 1968 - Vedení KSČ bylo pozváno na jednání s "bratrskými stranami"
do Varšavy o vnitřních poměrech v ČSSR. Předsednictvo ÚV KSČ v předtuše hrozeb ultimativních požadavků ze strany "spojenců" posléze (po jednání 8. a 12. července) rozhodlo navrhnout místo společné schůzky dvoustranná jednání.
4. 7. 1988 - Zemřel v Praze Aloys Skoumal (* 19. 6. 1904 v Pačlavicích u
Kroměříže) - překladatel a anglista, který patří k nejvýznamnějším postavám českého překladatelství - je málo osobností, jež by se pustily s takovou pečlivostí a zasvěceností do přetlumočení těch nejobtížnějších děl světového písemnictví - konkrétně Sternova Tristrama Shandyho, a hlavně
Jamese Joyce (Odysseus, 1976).
Těžištěm jeho zájmu byla anglosaská literatura, ale překládal i zásadní díla
z němčiny (Robert Musil, Karl Kraus). Z Angličanů a Američanů je možné
vedle výše uvedených zmínit Lawrence, Swifta, Kiplinga, Conrada,
Shawa, Carrolla a řadu dalších.
5. 7. 1503 - Vydán byl Vladislavův mandát proti Jednotě bratrské (týkal se
však jen obsazování královské komory výlučně římskými katolíky). Nový
útlak bratří vyvolala manželka krále Vladislava Anna, nepřítelkyně všeho
"kacířství".
5. 7. 1778 - Velká pruská armáda překročila u Náchoda severovýchodní
hranice Čech. Tím začala válka o bavorské dědictví (tzv. bramborová
válka, toto označení získala pro krátké trvání a nevýraznou bojovou činnost). Postup Prusů se zarazil o obrannou linii rakouského vojska, jejímiž
hlavními body byly Hradec Králové, Jaroměř a Jičín. Kromě drobnějších
šarvátek nedošlo k vážnějšímu boji. Marie Terezie usilovala o uzavření
míru.
5. 7. 1863 - Na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka
určil papež Pius IX. tento den jako svátek sv. Cyrila a Metoděje, a to nejen
na Moravě, ale i v Čechách a v Chorvatsku. Na Velehradě proběhly
mohutné oslavy 1000. výročí příchodu obou bratří na Velkou Moravu.
5. 7. 1983 - Zemřel v Praze Václav Trojan (* 24. 4. 1907 v Plzni) - hudební skladatel a pedagog.
6. 7. 1453 - Moravští stavové (shromáždění v Brně) uznali Ladislavovu
dědičnost (nepožadovali formální "volbu") a přijali ho za pána země jako
markraběte.
(red)
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