Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

ŽIDENICE

SE VRÁTILY O

Vskutku nevšední a těžko opakovatelný zážitek se naskytl všem těm,
kteří v sobotu 20. září navštívili v 18
hodin sbor Církve československé
husitské v Brně – Židenicích. Tamní
náboženská obec totiž za podpory
brněnské diecéze v již tradiční spolupráci s občanským sdružením Verbum et Musica pořádala koncert
arménského pěveckého sboru kláštera sv. Gegharda, proslulého již od nejhlubšího středověku svou hudební
tradicí, která přežila spolu s Arménskou církví mimo jiné i těžké období
Sovětského svazu.
Všichni přítomní dozajista hleděli
s očekáváním před sebe, když před
stůl Páně přišlo osm mladých dívek –
Anahit Papayan, Hasmik Torosyan,
Klara Hovhannisyan, Era Hovsepyan,
Lusine Ghazaryan, Alvard Petrosyan,
Eline Khachatryan a Seda Amirkarayan - oděných v jednoduchý, avšak
elegantní šat. Málokdo však věděl, co
od arménských zpěvaček očekávat –
jakou hudbu, jaké umění mohly nabídnout křesťanky z daleké Asie? To
se téměř zcela zaplněný sbor dozvěděl hned na začátku, když sbormistryně za pomoci překladu sestry farářky
Štěpánkové seznámila diváky s programem – lidé se tak těšili na náboženské a liturgické písně z dob starověku, středověké melodie i na národní arménské zpěvy.

1 500

A pak již konečně jeden z největších
husitských sborů v Brně utichl, než se
vzápětí až ke kůru roznesl bez doprovodu jakýchkoliv nástrojů libý zpěv
osmi krásných hlasů. A náhle se lidé,
opojení starobylými tóny mýtické
hudby, jakoby přenesli časem o 1 500
let zpátky do minulosti. Do dob, kdy
křesťanské společenství stále hledalo
směr své cesty ke Kristu a kdy se stále
více a více nových věřících potají
scházelo ve sklepeních domů a v jeskyních za městy, aby zpěvem chválili
Pána.
A tak i arménské dívky posílaly
svými písněmi slovo Boží do srdcí
všech přítomných, kteří se zatajeným
dechem vnímali tajemné chorály tisícileté hudby a odměňovali usměvavé
zpěvačky bouřlivým potleskem po
každé písni. A i na konci koncertu se
musel celý sbor několikrát vrátit a přidávat nové zpěvy. Lidé pak opouštěli
židenický chrám v tichosti a s úsměvy
na rtech.
Nevšední vystoupení arménského
sboru při klášteře sv. Gegharda tak ve
všech přítomných zanechalo hlubokou stopu výjimečného kulturního a
duchovního prožitku.
Více o projektech občanského sdružení Verbum et Musica se dozvíte na
www.verbumetmusica.com.
Jakub Marša

Vznikla Společnost Chebského soudce
V pátek 19. září se ve sboru náboženské obce v Chebu konalo ekumenické bohoslužebné shromáždění ke
slavnostnímu založení Společnosti
Chebského soudce.
Pozvání přijal a liturgii vedl bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta Th.D.,
Mgr. Břetislav Bělunek, farář v Chebu, Mgr. et Mgr. Zuzana Kalenská,
farářka v Tachově, ThDr. Norbert Kotowski, farář Evangelické lutherské
církve ve Vohenstraussu, senior Českobratrské církve evangelické Jiří
Marvan z Černošína a farář Římskokatolické církve Georg Hartl z bavorského Waidhausenu. Shromáždění
pozdravil jménem HTF UK bratr doc.
dr. Jaroslav Hrdlička a krátký referát o
historickém významu události, která
je dnes známa pod jménem Chebský

soudce, přednesl profesor Franz
Machilek z univerzity v Bambergu.
Bratr farář Kotowski navázal na historický exkurz krátkou meditací nad
Písmem svatým jako nejdůležitější
knihou světa. Bratr farář Břetislav Bělunek pak vysvětlil ve svém krátkém
referátu aktuálnost tzv. Chebských
úmluv z roku 1432, zvláště pak 7. odstavec, který dostal pojmenování
Chebský soudce: „Pokud jde o při
čtyř článků, o kterou se zasazují, bude
v tomto basilejském koncilu přijat za
nejpravějšího a nestranného soudce
zákon Boží, praxe Kristova, apoštolů
a prvotní církve spolu s koncily a učiteli, kteří se v něm pravdivě zakládají.“
(F. Palacký, Dějiny národa českého)
Sestra Zuzana Kalenská navázala
Dokončení na str. 3
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Z koncertu v Brně - Židenicích

OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ DO SANTIAGA DE COMPOSTELY
Pokračování z minulého čísla
Villafranca del Bierzo byla ve středověku nazývána Malou Compostelou.
Ti, kteří už nemohli dokončit cestu,
prošli Puerta del Pardon – Branou
milosti, která je ve zdejším kostele sv.
Jakuba. Stejně jako Svatá brána katedrály v Santiagu byla otvírána jen ve
svatých letech = když vyjde svátek sv.
Jakuba v tom roce na neděli. Convento de la Anunciada je klášter, za
jehož zdmi stojí 33 m vysoký nejstarší a největší cypřiš v celé Evropě. Tento strom byl zasazen r. 1606, krátce po
vzniku kláštera. Klášter je uzavřen
veřejnosti, strom lze vidět jen zvenku.
Na vrcholku O Cebreiro je nejstarší
dochovaná svatyně na svatojakubské
cestě.
Samos je benediktýnský klášter založený v 5.-6. století a je považován za
jeden z nejstarších klášterů západního
světa. Je zde křížová chodba 56 x 56
m ze 17. stol., což je největší křížová
chodba ve Španělsku, a malá gotická
chodba ze 16. stol. V knihovně je
30 000 knih, je však pro veřejnost uzavřena. V současnosti žije v klášteře
15 mnichů a výklad se striktně provádí ve španělštině. Santiago de Compostela je cílem poutníků, dominantou
města je katedrála, ve které jsou položeny údajné ostatky apoštola Jakuba.
Zajímavostí je kadidelnice zavěšená
na laně, která bývá při mši rozhoupávána a takto se pohybuje nad hlavami
modlitebního shromáždění.

Putování je dřina
Dříve ohrožovala poutníky dravá
zvěř, zejména vlci, i zvěř lidská - lupiči, proto mnoho putujících nedošlo do
cíle. Dnes vám sice přes cestu může
přelézt had nebo přeběhnout pes, ale

nebezpečí příliš nehrozí. Cestu hlídá
speciální poutnická hlídka a v síti ubytoven můžete v bezpečí přespat. Někdo řekl, že je to cesta pokání, bolesti
a vůle. Je to pravda. Přes veškeré
vymoženosti dnešní doby - speciální
obuv, oblečení, léky, mobily, internet
apod. je pouť náročná. Lehce se řekne,
že je to jen chůze a "odteď prostě budeme chodit". Přiznejme si, že v dnešní době se zase tak moc nechodí. Při
cestování a přemisťování z místa na
místo používáme letadla, vlaky, autobusy, metra, tramvaje, trolejbusy, auta,
motorky, kola, kolečkové brusle. Spousta zaměstnání je tzv. "sedavých" a
lidé to nekompenzují přirozeným a
zdravým způsobem pohybu - chůzí,
ale tím, že si zahrají fotbal, tenis nebo
squash.
Poutník začne chodit s batohem na zádech, zpočátku je to i zábava a dobrodružství, ale s přibývajícími dny a kilometry se ozve bolest a pak už vás to
nebaví, vůbec nebaví, nudí, otravuje,
ale musíte jít dál. Dojde pak k procesu
podobnému pokání, kdy se člověk
napřed snaží omezit vnější věci a když
si myslí, že má vyhráno, ozve se vnitřní hlas, se kterým je třeba zápasit.
Z batohu pomalu vyhazujete věci,
které jsou nepotřebné. Vyhodíte dokonce i to, co vás stálo hodně peněz,
jen aby se břímě odlehčilo. Bolí vás
nohy, klouby, svaly, máte puchýře.
Pečujete proto o své nohy, mažete je
speciálními mastmi, emulzemi, lepíte
náplastí, "okrášlíte" se obinadly, obvazy, ortézami. Polykáte vitamíny, slivovici a s radostí přijmete i to, o co se
s vámi podělí vaši bližní. Bez bolesti
není slávy…
Regenerace lidského těla je úžasná.
Večer uléháte s bolestí, v noci se budí-

te bolestí, ráno vstáváte s bolestí, ale
jakmile máte batoh na zádech, jakýmsi zázrakem bolest ustoupí do té míry,
že můžete pokračovat dále. S přibývajícími útrapami a představou, kolik
kilometrů ještě zbývá, se objeví malomyslnost, obavy, strach. V takovou
chvíli bych doporučil příliš se nezabývat myšlenkami na to, co bude a jak,
ale jít a modlit se. Soustředit se na přítomnou chvíli, myslet i na své blízké.
V modlitbě můžete najít sílu pokračovat, naději a zapomenout na bolest. Je
příjemné, když vás ostatní poutníci
pozdraví, povzbudí a vy zjišťujete, že
v tom nejste sami. Slovo je mocné.
Realitou je, že mezi tezemi "budeme
si pomáhat" a "každý jde sám za sebe"
překvapivě vítězí kompromis. Ostatní
vám mohou pomoci laskavým slovem, společností, že vám něco menšího vezmou nebo podají, ale ujít si kilometry s břemenem na zádech, to
musí každý sám. Cesta však skýtá
tolik krás, hlubokých zážitků, pocitů
přátelství a sounáležitosti, že to všechen stres a nejistotu bohatě vynahradí.

Duchovní rozměr,
poděkování
Nemyslím si, že by se tady děly zázraky toho druhu, že by se každý jedinec
po absolvování pouti stal zcela jiným
- lepším. Přece je to však zvláštní zážitek, který zůstává v paměti účastníků.
Vážíme si spíše věcí, které nás něco
stojí, o které bojujeme, vydáváme
úsilí a to, co nám spadne do kapsy, přijímáme jakoby samo sebou. Na Caminu musí každý zabojovat, zatnout
zuby, překonat bolest, a proto se nezapomíná.
Dokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Úvaha nad texty Knihy (1)
K tvému světlu přijdou pronárody a králové
k jasu, jenž nad tebou vzejde
Iz 60,3
Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil
nepomíjející život v evangeliu
2. list Timoteovi 1,10
Amos 5,4-15;
Marek 10,13–16
To, čím jsme my, kteří vyznáváme víru v Boha sklonivšího se k nám v Ježíši Kristu ohroženi, je formalismus
víry. Dochází k tomu především v čase "dobrého"
(snadného) žití, kdy se necítíme ničím a nikým ohroženi. Právě tehdy vznikají příhodné podmínky pro to,
co Pán Ježíš pojmenovává jako obrůstání srdce člověka tukem. Je to čas a stav ducha a mysli kdy, jak říká
Slovo Boží, lidé sice mají uši, ale neslyší, mají oči, ale
nevidí.
Je to stav, kdy člověk ztrácí smysl pro Boží spravedlnost, kdy se ztrácí či otupuje jeho vnímavost k lidem
kolem sebe. Je to stav duchovní únavy, který se bez
léčivého zákroku změní v duchovní smrt. Ano, je to
čas lidského života, kdy je člověku potřebí zásahu
zvenčí, který bychom přirovnali k pokropení živou
vodou, jak se tomu děje v pohádkách. V takovémto
stavu ducha potřebujeme jeho rozhodnou obnovu,
abychom znovu živě a plnokrevně vnímali a přijímali
tu radostnou zprávu, že náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil svým příchodem do tohoto světa, životem v něm,
smrtí a vzkříšením moc smrti a zjevil lidem nepomíjející život v evangeliu.
Zbavme se falešného dojmu, že ve víře cosi vlastníme,
zbavme se pýchy ducha a dovolme Duchu svatému,
aby se při nás dělo to, o čem mluví Pán Ježíš, když říká:
„Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako
dítě, jistě do něho nevejde.“ (Mk 10,15)
Jan Hálek

O poctivosti
„Děti, jen poctivé buďte,“ znělo
z úst mojí prababičky Aloisie Kovalčíkové, ale dnešní svět se, bohužel, řídí špatným sloganem: „S poctivostí nejdřív zajdeš.“ Je smutné,
když tak přemýšlím, kolik křivd se
napáchalo v historii lidstva. Nedá
se to na planetě Zemi přesně spočítat, ale při posledním soudu se určitě objeví definitivní výsledek. Jedině ten určí, zda-li jsme jednali poctivě anebo ne.
Poctivost se stává raritou, ale nezoufejme, vždyť ještě existuje. Záleží pouze na nás, jak dlouho bude
přebývat v našem povědomí. Občané si stěžují, že každý spolupracuje
nekale se svými kumpány. Co jsou
platné stížnosti, když je správný
model občanského soužití často ve
společnosti pohřbíván? Objevuje se
šikana vůči poctivcům, jak na školách, tak i v zaměstnání.
Jak hluboko klesli právě ti, kdož
nadávají na současnou situaci, a
přitom pošpinili jednotlivce, kteří

(pokračování z minulého čísla)
ODPLATA, POMSTA, ODMĚNA 2

Starý zákon 2
Co platí o celých národech, to platí i o
jednotlivcích – Bůh odplácí člověku
podle jeho činů. Tak vidíme proroka
Jeremjáše, jak se modlí, předkládá
Bohu svůj spor a přeje si vidět pomstu
nad svými protivníky – muži anatótskými, kteří mu ukládají o život.
Př 11,21-31; 24,12; Jr 11,20;
15,15; 20,12
Má se vždycky zlo oplácet zlem?
V Bibli čteme: „Neříkej: Jak jednal se
mnou, tak budu jednat s ním. Čekej
na Hospodina a on tě zachrání!“
Př 20,22; 24,29
Svévolníci za dobro odplácejí zlem.
Ale Bůh vidí všechno a zjedná spravedlnost tomu, kdo za dobré odplácí
zlým, zlo se nehne z domu. Za dobro
zlem odplatil Davidovi Nábal.
Ž 35,12; 38,20-23; 109,2-5;
Př 17,13; 1 S 25. kap.
O tom, jak za zlé skutky odplatil člověk dobrem, vypravují dva příběhy ze
života Davidova: David v jeskyni Engedí nezabil Saula, který ho pronásledoval. Jako vítězný král David velkoryse odpustil muži jménem Šimeí,
který mu při útěku před Abšalómem
hrubě zlořečil. Pomstu nad Šimeí
vykonal později Šalomoun.
1 Kr 2,8-9
Přečtěte si, proč se Izraelci vypravili
do boje proti Rúbenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesova,

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.

a proč k boji nakonec nedošlo.
Joz 22. kap.; bližší informace
o těchto kmenech: Joz 1,10-18
V pozdější době se zdůrazňuje myšlenka slitování a odpuštění pro ty, kdo
se odvrátí od zlého. Kající hříšník má
naději.
Ez 18. kap.; 33,1-9
Odplata znamená také odměnu pro ty,
kdo se zachovali podle Božích příkazů.
2 S 22,21-25; Ž 18,21-25
Skutek rukou se člověku vrátí. Za
dobročinnost přijde odměna.
Př 12,14; 19,17
Významný muž z Elímekelovy čeledi
jménem Bóaz ocenil, že Rút neopustila svou tchyni: „Nechť ti Hospodin
odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě
odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod
jehož křídla ses přišla ukrýt.“
Rt 2. kap.
Pozdní židovství přesouvá Boží odměnu do života budoucího, který
začne zmrtvýchvstáním a soudem.
Da 12,1-3
***
Nový zákon
O Boží odplatě za vykonané skutky
vypravuje Pán Ježíš ve svých podobenstvích, např. o hřivnách, o posledním soudu, o pozvání na hostinu.
Mt 25,14-30; 25,31-46; L 14,12-14
Když prokážeš dobrodiní skrytě, Bůh
ti odplatí. Nemusí to vidět lidé, hlavně že to vidí Bůh.
Mt 6,1-4

Nebeskou odplatu dostaneme podle
svého jednání při příchodu Syna člověka se svatými anděly.
Mt 16,27-28
Na Boží odměnu si nemůžeme dělat
nárok.
L 17,7-10
Pohled Pána Ježíše na Boží odměnu
se liší od našich představ – podobenství o dělnících na vinici, o marnotratném synu.
Mt 20,16; L 15,11-32
Oproti starozákonnímu pravidlu
„Oko za oko a zub za zub“ přináší
Pán Ježíš nový zákon lásky: „Kdo tě
uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou...“
Mt 5,38-42
Pán Ježíš je nejkrásnějším příkladem,
jak neoplácet zlo zlem. On neoplácel
spílání spíláním, ale vkládal vše do
Božích rukou.
1 Pt 2,22-23
V epištolách čteme rady, jak má
vypadat život křesťanů ve sborech i
vůči světu – neoplácet zlým za zlé, ale
právě naopak: za zlé odplatit dobrem,
pak nasypeš svému nepříteli žhavé
uhlí na hlavu.
Ř 12,17-21; Žd 10,30; Př 25,21-22;
1 Te 5,15; 1 Pt 3,9
Když se dopustíš křivdy, nemine tě
od-plata. Odměnou je podíl na království.
Ko 3,23-25
Texty vybrala: Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

vlastní tuto cennou a chvályhodnou
devizu.
Možná se nositel skvělé vlastnosti
stane žebrákem, ale to se týká lidí,
kteří se například horlivě věnovali
umění, ale bohužel neprorazili.
Svého uznání se třeba dočkají až in
memoriam. V jiné situaci podnikatel, jenž svědomitě hospodaří a
spravedlivě odměňuje své zaměstnance, právem obdrží v myslích
občanů čestná vyznamenání. Tím si
zajistí výborný kredit v obchodních
vazbách a kontaktech.
S poctivostí se šíří správné renomé
v daný čas. Záleží však na okolnostech ovlivňujících úmysly aktérů.
Ty mohou mít rozhodující vliv na
to, zda bude osvícená vlastnost
povšimnuta anebo ne. Někteří občané se vyznačují skromností. Nedají o sobě vědět, že udělali dobrý
skutek, jenž je hoden vyznamenání.
Takovým patří vřelý dík a zároveň
velký obdiv.
Václav Kovalčík

Z kazatelského plánu
21. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Je přece zjevné, že vy jste lidem Kristovým, vzniklým
z naší služby.

2 K 3,3
První čtení: 1 K 4,1-2
Druhé čtení: 2 K 3,2-3
Evangelium: L 17,10
K obětování: 1 Tm 4,16
K požehnání: 1 Tm 1,12

Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi-

PŘIKÁZÁNO JE…
A tak i vy, když učiníte všechno,
co vám bylo přikázáno, řekněte:
„Jsme jenom služebníci, učinili
jsme to, co jsme byli povinni učinit.“
Pokoj vám, milé sestry, milí bratři.
Čteme-li pozorně evangelia, marně
hledáme v projevech Pána Ježíše slůvko přikazuji. Často si nepřál předčasná svědectví o svém mesiášství, to
ano, ale opravdové příkazy čteme dva.
Na začátku svého působení při vysílání Dvanácti (podle Markova podání)
přikázal, aby si nic nebrali na cestu.
K tak důležitému poslání mají vyjít
s "holýma rukama".
Ten druhý Kristův příkaz čteme na samém konci Matoušova evangelia a je
to vlastně opět vyslání učedníků –
apoštolů: „Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je, aby zachovávali všechno, co jsem
vám přikázal.“
Povinnost je tedy jasná: vyjít a svědčit. Nás vždycky zaráží, že učedníci
vyšli bez veškerého vybavení. Avšak
to, čím je Pán vybavil na takovou
cestu, nebylo málo. Dal jim moc nad
nečistými duchy. A nesli světu pokoj,
mír a radost.
Povinnost vyjít a svědčit ovšem patří
každému, kdo dostal dar víry. To, čím
nás náš Pán obdařil ve víře, musí vystačit i nám. A nemusíme se o to bát.
Nemusíme mít žádné zvláštní vybavení, abychom byli schopni dobře učinit,
co jsme, řečeno slovy dnešního textu,

povinni učinit. Všichni dobře víme, co
je správné, co máme dělat a co dělat
nemáme, dobře rozpoznáváme dobré
od zlého. Pán nám dává potřebné
dary, jakmile se dáme do díla.
Jsme jenom služebníci. Ježíš mluví
v souvislosti s tímto označením učedníků o orání, pasení, službě u stolu.
Smíme tomu obrazně rozumět, že jde
o službu svědeckou, ale i o službu
charitativní, službu potřebným. Avšak
především o službu pokornou, která
nečeká odměnu ani pochvalu ani díky,
která je chápána a konána jako samozřejmá povinnost.
A zde se nás Ježíš dotýká na citlivém
místě. Připadá nám nespravedlivé, že
neslyšíme žádné zaslíbení po dobře
vykonané službě. Žádná chvála, tím
méně samochvála. Jenomže Bůh nám
nic nedluží. To my jsme dlužníci a
svůj dluh Pánu vlastně nikdy nemůžeme splatit.
Těch prvních Dvanáct svůj úkol splnilo. A byli to obyčejní lidé, žádní velcí
vzdělanci. Co víme o Ježíšových slovech, skutcích, o jeho životě, smrti a
vzkříšení, víme z podání, které pochází od nich, od apoštolů. Byli prvními
pracovníky hnutí, které měnilo a mění
svět. Smysl a význam této události
nepatří minulosti. Kristus stále vysílá
své věrné. Obroda v dějinách víry,
v dějinách křesťanství vždy vycházela
z malých skupin vyznavačů Ježíše
Krista a z jejich přípravy pro službu.
Boží dílo potřebuje stále nové pracovníky – služebníky. Způsobů, jakými i

L 17,10
dnes volá Pán své učedníky ke službě,
je mnoho a jistě má z čeho vybírat.
Modlíme se za všechny, kdo se poctivě připravují ke službě kněžské.
Nezapomeňme: Ježíš první učinil pro
naši záchranu všechno, co mu bylo
přikázáno. To musí být základem naší
víry, nikoli naše správnost, naše dobrota.
Čiňme v pokoře, co je nám přikázáno.
Ježíš nás vybízí k dílu tiché lásky a
služby. Jsme vysíláni. Každý z nás.
Svědčíme každým svým počinem.
Prosme a konejme ke chvále Boží, nikoli své vlastní.
Věra Říhová

Přispěj nám
svým Duchem,
Bože, Otče náš,
abychom nikdy
nezapomínali,
že nás vysíláš
a že ti máme sloužit
pokorně a radostně
jako věrní služebníci.
A abychom nezapomínali,
že všechno, co činíme,
je svědectvím.
Bez tvého požehnání
nebudeme
služebníci dobří.
Pomoz nám sloužit
tvé Pravdě bez toho,
abychom se sháněli
po odměně.
Amen
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OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ DO SANTIAGA DE COMPOSTELY
Pokračování ze str. 1
Když vidíte krásnou přírodu, přátelství lidí, fascinující památky, jste
ohromeni a stojíte kolikrát v úžasu.
Připadáte si maličcí. Když pociťujete
bolest, vidíte své hranice, omezení,
těžkosti, snažíte se hledat, prosit, tlouci. Ve slabosti pocítíte sílu. Člověku se
otevírají smysly, jde, modlí se, oprošťuje se od většiny civilizačních
vymožeností (a hlavně zbytečností),
tudíž jednodušeji putuje nejen po
cestě, ale hlavně do hloubi své duše.
Navrací se ke kořenům, k základům,
k Bohu. Celé to má duchovní základ a
rozměr. Stačí jenom otevřít srdce,
nechat se oslovit. Heslem Camina je:
Když Bůh chce. Děje se vůle Boží a
když Bůh dá, poutník může dojít do
cíle, může najít odpovědi na své otázky, může…
Na Caminu potřebujete –
* věřit, že lidé mají více předností než
nedostatků
* přijmout, že tyto chyby, co děláme
na cestě, jsou jenom znamením našeho lidství

* pokračovat na cestě, ačkoli občas
pod tíhou klesáte; napřímením se
učíte
* věřit v lásku a nemít z ní strach;
když máte obavy, můžete se bát milovat
* věřit upřímně a svobodně, víra není
břemeno, zátěž
* nebýt otrokem s výjimkou lásky.
Důvodů, proč lidé v dnešní době vyrážejí na Camino, je více. Cílem je sice
na první pohled dojít do Compostely,
ale jak dnes říkají moudří i nemoudří:
Cesta sama může být cíl. Vydejte se
na cestu, zkoušejte, hledejte, modlete
se. Buen camino!
Díky Bohu za milost, kterou nás a
další poutníky provázel a provází na
cestách, za ochranu a požehnání.
Děkuji spolupoutníkům, Františkovi,
Jakubovi, Lei a Radkovi za jejich přátelství, pomoc a smysl pro humor.
Děkuji rodině, přátelům, kamarádům
a známým za přízeň a podporu hmotnou i duchovní. Děkuji sestrám duchovním, Šárce Kubjákové a Šárce
Juřinové, za jejich obětavou službu po

dobu mé nepřítomnosti v náboženských obcích. V neposlední řadě patří
poděkování právě ovečkám z Ostravy
– Svinova a z Ostravy – Polanky za
trpělivost, shovívavost a podporu,
které si vážím.
Ježíši, můj Pane, můj příteli, ty jsi
obrazem Božím, ty jsi zdrojem společenství, svobody a lásky. Putuj vždy
s námi, aby se i na nás mohla udát proměna, skrze Ducha svatého. Amen.
Zdroje:
1. Vlastní zkušenosti a zážitky
2. Cordula Rabe – Spanischer Jacobsweg Von den Pyrenäen bis Santiago
de Compostela, 3. Auflage 2007,
Bergverlag Rother GMBH, München.
3. Propagační materiály
Kdo má zájem o více informací, zážitků či fotek z cesty, může si najít prezentaci na našich webových stránkách: http://nosvinov.aspweb.cz/, kde
budou také zveřejněna data a místa
přednášek o této cestě.
Tomáš Chytil
farář v Ostravě - Svinově
a v Ostravě - Polance

Vznikla Společnost Chebského soudce

50 let od úmrtí architekta Dejvic

Dokončení ze str. 1
vysvětlením cílů společnosti, kterými
jsou pokračování ekumenického teologického dialogu, studium církevních dějin, studium dějinného pozadí
Písma svatého a jeho výklad, podpora a organizace ekumenických křesťanských vzdělávacích i volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory, organizace mezinárodních křesťanských setkání soustředěných na palčivá společenská a etická
témata, evangelizace, příprava jazykových a uměleckých kurzů, kulturních akcí, studijních cest, propagace
a prosazování principů křesťanské
etiky, podpora a uskutečňování pře-

Antonín Engel začal studovat na Českém vysokém učení technickém, ale studia dokončil na německé technice u profesora Josefa Zítka. Po krátké činnosti na pražském magistrátu navštěvoval Akademii výtvarných umění ve Vídni
i ateliér Otto Wagnera. Roku 1909 se ze stipendijní cesty po Itálii vrátil do
Prahy, kde pracoval jako soukromý projektant. V roce 1922 byl jmenován
profesorem Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství ČVUT, jehož
byl v letech 1939-40 rektorem.
Engel svou poněkud konzervativní tvorbou - přes její výraznost - navazuje na
předchozí tradici. Pouze v jednotlivostech pronikají do jeho stylu moderní
detaily, příkladem mohou být domy v Břehové ulici v Praze (1913-15) ovlivněné kubismem. Monumentální novoklasickou architekturu, komponovanou
do celistvých bloků, reprezentuje vodárna v Podolí (1923-28), budova České
techniky (1925-37) a Ministerstva železnic (1927-31), budova generálního
štábu na Vítězném náměstí (kolem 1934). Zásadním způsobem zasáhl do
pražského urbanismu svým návrhem na řešení Dejvic (Vítězného náměstí)
v letech 1924-28 a studií regulace Letné a Petrské čtvrti.
(red)

shraniční spolupráce.
Mezi více než 50 účastníky byli přítomni i starosta města Stříbra a starosta německého Bad Alexanderbad.
Založení společnosti podpořil svým
pozdravným dopisem mezi jinými i
plzeňský biskup Mgr. Michael Moc,
bavorský zemský biskup Johannes
Friedrich, metropolita Řecké ortodoxní církve v Německu Augoustinos,
Světová rada církví i Ekumenická
rada církví v České republice. Předseda bavorské spolkové vlády Günter
Beckstein vyjádřil ve svém dopise
přesvědčení, že „teologická vážnost,
vědecká poctivost a nepředpojatý pohled na historii přispěje k rozvoji

česko-německých vztahů.“ Slavnostní
shromáždění jsme ukončili přípitkem
červeným vínem a občerstvením.
Během společného rozhovoru vyjádřili mnozí účastníci z obou stran hranice touhu stát se členy společnosti a
zapsali se na zakládací listinu vyhotovenou renomovaným kronikářem
města Chebu a členem NO v Chebu
bratrem Jindřichem Turkem. Společnost má tak již při svém ustavení mezinárodní základnu a uvítá do svých
řad i další zájemce z církevní i necírkevní veřejnosti. Prosíme o modlitby
za zdar našeho společného ekumenického snažení.
Zuzana Kalenská

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V MOSTĚ
Dne 7. září proběhl již třetí ročník
"Prázdninového loučení s klaunem"
v náboženské obci Most. Tato akce
se konala jako tradičně na farní
zahradě a letošní účast v počtu 42
dětí byla opravdu veliká. Celého
vystoupení se účastnili také maminky, tatínkové, babičky a dědečkové,
kteří se rádi zapojili do všech soutěží.
Program letošního ročníku byl
velmi bohatý: jako první vystoupil
klaun, následovalo předvedení cvičených psů mosteckými kynology,
malý kytarový koncert a vystoupení
hasičské báňské záchranné služby.
Ta dorazila i se svou sanitkou, kterou si děti mohly dle libosti prohlédnout. Dále následovala instruktáž rychlé pomoci, dětské soutěže
za-měřené na zdravovědu a nakonec celý den završil táborák s opékáním špekáčků. Jen stěží rodiče
své děti odtrhávali od radovánek a
táboráku v půl deváté večer.
Tyto církevní akce jsou vždy dobrým obrazem toho, že se církev
dokáže otevřít široké veřejnosti, se
svými příznivci se radovat a navazovat nové kontakty.
Letošní ročník se konal za pomoci
členů KIWANIS klubu Most -

Litvínov, kteří přispěli finanční
částkou 1000 Kč. Dále zdarma vystoupili mostečtí kynologové a členové týmu HBZS Most.

TIP NA VÝLET
Výročí úmrtí Jana Žižky můžeme
oslavit i tím, že si uděláme výlet na
hrad Kalich, který byl majetkem
husitského vojevůdce.
Po dobytí dřevěné tvrze řádu německých rytířů v roce 1421 nechal
ji Jan Žižka přestavět na opevněný
hrad.
Práce probíhaly ve spěchu, protože
husité museli čelit útokům ze Saska. Vstup do hradu byl chráněn
dvěma branami a okrouhlou věží,
která spolu s hradem kryla přístup
proti mírnějšímu svahu.
Nejvyšší hejtman táborského polního vojska Jan Žižka pojmenoval
hrad Kalich a pak se psal: Jan Žižka
z Kalicha místo z Trocnova a znak
raka vyměnil za kalich.
Na hradě Jan Žižka žil pouhé čtyři
měsíce, protože byl většinu času zaneprázdněn vedením polních vojsk.
Tento hrad byl jeho jediným majet-

v rámci projektu celoživotního vzdělávání připravila kurzy:

Všem velice děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Marie Hánová,
náboženská obec Most

HRAD

KALICH

kem, jinak zůstal chudý jako před
husitskou revolucí.
Po náhlém úmrtí Jana Žižky ve středu 11. října 1424 u Přibyslavi hrad
dále ovládala husitská posádka až
do roku 1437, kdy byl obležen poděbradským vojskem.
Poté hrad zpustl a je škoda, že zde
nejsou provedeny aspoň zabezpečovací práce a není odstraněna náletová dřevina.
Spojení:
Z města Litoměřic 12 km autobusem do Třebušína.
Odtud 2 km pěšky po žluté značce
ku hradu.
Krásný výhled vás odmění za namáhavý výstup.
Jan Vlasák
Výlet si můžete ještě zpestřit návštěvou nedalekého zámku Ploskovice, kam jezdíval i prezident Edvard
Beneš s chotí.

JAZYKOVÉ KURZY:
* Četba italských textů, 1 160,- Kč, 10 vyučovacích hodin.
Termín konání: 18. listopadu – 16. prosince 2008, úterý 14.00 – 15.30 h
Max. počet osob – 9. Termín podání přihlášky je do 31. října 2008
* Němčina, 980,- Kč.
Termín konání: 14. října – 16. prosince 2008, 10.15 – 11.45 h (termín bude
ještě potvrzen). Max. počet osob – 12.
SPECIALIZOVANÉ KURZY Z RÉTORIKY A KOMUNIKACE:
* Rétorika v praxi, 4070,- Kč, 16 vyučovacích hodin.
Termín konání: středa a čtvrtek 12. - 13. listopadu 2008, 9.00 – 16.30 h,
45 minutová polední přestávka. Max. počet osob – 10. Termín podání přihlášky je do 31. října 2008.
* Řeč těla, nedílná součást projevu, 3 990,- Kč, 16 vyučovacích hodin.
Termín konání: středa a čtvrtek 10. - 11. prosince 2008, 9.00 – 16.30 h,
45 minutová polední přestávka. Max. počet osob – 12. Termín podání přihlášky je do 30. listopadu 2008.
SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO HUDEBNÍ DOPROVOD A LITURGII:

* Základy harmonie a varhanní improvizace, 500,- Kč / 90 min vč.
DPH. Začátek i termín kurzu je závislý na individuální dohodě uchazeče
s vyučujícím.
Přihlášku lze poslat poštou na adresu: Studijní oddělení HTF UK, Pacovská
350/4, P.O.BOX 56, 140 21 Praha 4, tel.: 241 733 131 či formou e-mailu na
internetovou adresu: czv@htf.cuni.cz nebo na asistentka.czv@seznam.cz.
Kurzovné se hradí hotově v pokladně fakulty na hospodářském oddělení u
paní Vaníčkové. Kurzovné je možné uhradit i složenkou nebo bankovním
převodem na číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Na začátku kurzu předloží studenti potvrzení o zaplacení kurzovného na studijní
oddělení fakulty nebo vyučujícímu při první hodině. Pokud hradí kurzovné
zaměstnavatel, je nutné uvést IČO a DIČ. Nebude-li o kurz dostatečný zájem,
uchazeč bude včas vyrozuměn a kurzovné mu bude vráceno.
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ZPRÁVY
Setkání k výročí Jana Žižky
Bratr patriarcha společně s Kulturní radou naší církve si vás dovolují
pozvat k setkáním při příležitosti
584. výročí úmrtí Jana Žižky
z Trocnova, která se uskuteční:
* V pátek 10. října od 18 h ve sboru
Církve bratrské v Liberci, Puchmajerova 4, kde je mj. na programu
literární kompozice PhDr. F. Novotného „Žižka, bratr věrný“ a exukrz
„Žizka pohledem současníka“ Mgr.
D. Tomčíka, vojenského kaplana.
* V sobotu 11. října od 13,30 h u
památníku Jana Žižky z Trocnova
v Sudoměři, kde kromě pietního
aktu bude mj. na programu historický exkurz ThDr. J. Rokyty.
(úúr)

Odkaz Pražského jara
Seminář Ekumenické akademie ve
spolupráci s Evangelickou akademií
Míšeň a časopisem Literární noviny
se zaměří na otázku aktuálnosti myšlenkového dědictví československých
reforem a světového emancipačního
hnutí roku 1968 při hledání alternativních společenských konceptů v současnosti. Seminář pořádáme v rámci
projektu "Pražská škola alternativ".
Program:
Čtvrtek 2. října
*13,45 h - Registrace
*14,15 h - Zahájení – Jiří Silný (Ekumenická akademie), Bettina Musiolek
(Evangelická akademie Míšeň)
* 14,30 h - Odkaz československých
reforem - Jaroslav Šabata, politik,
přednáška s diskusí
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* 16,30 h - Kafkovská konference a
role kultury v české společnosti šedesátých let -Alexej Kusák, germanista
* 20,00 h - Dokumentární film o roce
1968 ve světě, diskuse.
Pátek 3. října
* 9,00 h - Emancipační hnutí šedesátých let a dnešek - Panelová diskuse
* 11,00 h - Práce v tématických skupinách:
- Ekonomická demokracie a solidární
hospodaření
- Dialog politiky, etiky a náboženství
- Kultura a kulturní politika
* 16,30 h - Prezentace výsledků práce
skupin v plénu, závěrečná diskuse
* 17,30 h - Konec semináře.
Místo konání: hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3-Žižkov
V plénu je zajištěno simultánní tlumočení čeština/němčina, ve skupinách
bude tlumočení konsekutivní.
Účastnický poplatek: 150 Kč bez jídla, 450 Kč s večeří a obědem v hotelu.
Platí se při registraci v hotovosti.
Pro mimopražské účastníky můžeme
zajistit ubytování v hotelu Olšanka.
Kontakt: ekumakad@volny.cz
(js)

Vzpomínka
Dlouholetý farář naší církve v Troubelicích Bedřich Kalusek zesnul před
dvaceti lety dne 10. října 1988 ve
věku nedožitých 75 let. Vzpomínáme.
Mgr. Lubomír Kalusek, Olomouc

Nový kontakt
Upozorňujeme, že náboženská obec
Mladá Boleslav, B. Němcové 495/18,
má novou e-mailovou adresu, která je:
ccsh.no.mladaboleslav@iol.cz.
(no)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JAKÉ JE NAŠE POSTAVENÍ
To se dozvíte po vyluštění této doplňovačky. Jednotlivá slova vpisujte
od vnějšího okraje do středu. Nápovědou vám je vždy první písmenko
a společné A na konci. tajenku čtěte ve směru šipky.

Pozvánka na koncert
Náboženská obec v Třebíči pořádá
Koncert křesťanských písní a spirituálů. Účinkuje: Jiří Chlebníček (Brno) zpěv a klavír. Koncert se koná 4. října
v 17 h v přední synagoze (sbor
CČSH). Všichni, zvláště zájemci o
soudobou křesťanskou hudbu, jsou srdečně zváni.
Miloš Pražan

Komponované večery
Srdečně zveme na podzimní cyklus
Komponovaných večerů do Husova
sboru ve Vršovicích, Moskevská 34,
Praha 10, I. patro, s tímto programem:
* pátek 10. 10. - "Život v ohrožení".
Své zkušenosti s prací záchranáře a
urgentní lékařskou péčí sdělí Jan
Bradna - diplomovaný zdravotník a
záchranář.
* pátek 14. 11. - "Podivuhodný svět
Ondřeje Neffa". Známý spisovatel,
publicista, legenda české sci-fi, nás
provede tímto večerem.
* pátek 12. 12. - "Srdce na dlani".
Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární a
transplantační chirurgie Institutu Klinické a experimentální medicíny a
přednosta Kardiocentra IKEM bude
vyprávět o svém životě a profesi.
Každý večer doprovází duchovní
úvaha, hudba a občerstvení. Začátky
vždy v 19 h. Pro velký zájem si včas
rezervujte místa na tel. 731 100 059
nebo e-mailem: info@husuvsbor.cz
(df)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 6. 10. – 20 h
Mozart, Vivaldi, Bach
Consortium Pragense Orchestra
Š. Heřmánková – soprán,
M. Laštovka – trubka
* 6. 10. – 15 h
Benefiční koncert
Podblanický hudební podzim
* 7. 10. – 17 h
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus – varhany
* 8. 10. – 17 h
Händel, Telemann, Bach
J. Prokop – varhany,
M. Laštovka – trubka
* 9. 10. – 17 h
Franck, Mozart, Dvořák
ČVUT MIXED CHORUS

1. Postava
2. Sídlo mozku
3. Okovy
4. Socha hlavy
(Řešení z minulého čísla: Vyznání.)

5. Probudila se k životu
6. Numera
7. Přetvoření, vystřídání
8. Pěšina
Jana Krajčiříková

Český zápas
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* 10. 10. – 17 h
Bach, Schubert, Verdi
J. Kšica – varhany,
T. Jindra – bas
* 10. 10. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Praga Sinfonietta Orchestra,
diriguje: M. Němcová,
Y. Škvárová – alt
* 11. 10. – 17 h
Bach, Dvořák, Vivaldi
J. Pokorná – varhany,
P. Hůla – housle
* 11. 10. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Praga Sinfonietta Orchestra,
diriguje: M. Němcová,
Y. Škvárová – alt
* 12. 10. – 17 h
Bach, Mozart, Debussy
DUO PER LA GIOIA,
Z. Šolcová – harfa,
M. Mesany – flétna
* 12. 10. – 20 h
Bach, Orff, Liszt, Widor
Prague Brass Ensemble
A. Bárta – varhany

KALENDARIUM - ŘÍJEN
6. 10. 1938 - Na shromáždění v Žilině se většina politických stran (s výjimkou
komunistů a sociálních demokratů) poddala Hlinkově slovenské ludové straně
a podepsala tzv. žilinský protokol požadující autonomii Slovenska a vytvoření
samostatné slovenské vlády. Již 7. října byla jmenována první slovenská autonomní vláda v čele s J. Tisem (měla čtyři ministerstva, tito ministři se zároveň
stali plnoprávnými členy československé vlády).
7. 10. 1848 - Většina českých poslanců opustila revoluční Vídeň, kde vypuklo
den předtím povstání; své odmítavé stanovisko k vídeňským událostem vyjádřili v prohlášení z 12. října (chápali ho jako nacionální boj proti Slovanům).
7. 10. 1903 - Narodil se v Mlázovicích u Jičína František Kutnar (+ 11. 9.
1983 tamtéž) - historik, jeden z nejvýznamnějších žáků J. Pekaře. Věnoval se
zejména dějinám národního obrození a selského stavu. Z jeho velkých prací
jsou významné zejména Obrozenský nacionalismus (1940) a Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu (1948). Jeho Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (1973-78), dovedené do počátků nadvlády marxistické
historiografie, jsou i přes nutné ústupky ideologickým dohližitelům tím nejlepším, co v tomto oboru po únoru 1948 vyšlo. Pod Kutnarovým jménem v nich
část textu napsal tehdy zakázaný brněnský historik Jaroslav Marek.
7. 10. 1953 - Zemřel v Praze Emil Filla (* 4. 4. 1882 v Chropyni) - malíř, grafik a sochař.
8. 10. 1838 - Narodil se v Úbislavicích u Nové Paky Jan Gebauer (+ 25. 5.
1907 v Praze) - jazykovědec a literární historik, který je pokládán za zakladatele moderního bádání o češtině, byl na rozhraní 19. a 20. století vůdčí osobností
nejen bohemistiky, ale slovanské filologie a slovanských studií vůbec. Pracoval
v redakci Riegrova Slovníku naučného (1861-65).
Spolu s J. Gollem a T. G. Masarykem měl rozhodující podíl v urputném boji o
Rukopis královédvorský a zelenohorský. Jeho stěžejními díly jsou Historická
mluvnice českého jazyka a nedokončený Slovník staročeský.
8. 10. 1948 - Parlament schválil Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb., který vstoupil v platnost 14. října t. r. a podle něj (spolu
s první hlavou zvláštní části trestního zákona č. 86/1948 Sb.) probíhaly politické procesy. Současně s ním byl přijat i zákon o státním soudu (č. 232/1948 Sb.).
9. 10. 1928 - Na stavbě hotelu Centrum v Praze Na poříčí došlo ke zřícení nedokončené stavby, která pohřbila pod troskami na 60 dělníků.
9.-13. 10. 1938 - V Komárně proběhla československo-maďarská jednání o
odstoupení jižních oblastí Slovenska Maďarsku, skončila však bez výsledku. Po
intenzivním diplomatickém jednání byla záležitost předložena arbitrážnímu
rozhodnutí do Vídně.
9. 10. 1968 - V Praze poprvé veřejně vystoupili nejkonzervativnější a nejdogmatičtější komunisté s podporou "internacionální pomoci". Podle místa setkání
v sále Čechie v Praze-Libni byli nazýváni "Čechie". Jejich ideologickou podporu představoval časopis Zprávy, vydávaný sovětskou okupační armádou.
10. 10. 1848 - Z Brna odjela na pomoc Vídni početná výprava (asi 600 osob)
brněnské národní gardy. Vídeňské povstání se setkalo na Moravě (na rozdíl od
českého politického tábora) s příznivým ohlasem, což bylo dáno dominujícím
postavením představitelů německého národního hnutí v moravském politickém
životě. Ne všechny ozbrojené skupiny však do Vídně dorazily podobně jako
další oddíly z Brna (15. a 16. října). Do Vídně směřoval i oddíl olomoucké studentské legie a pomocné výpravy národních gard z Nového Jičína a Lipníka (ty
byly 18. října zadrženy v Přerově vojskem a odzbrojeny).
Moravský zemský sněm se v Prohlášení moravskému národu plně postavil za
říšský sněm, vládu a habsburskou dynastii.
10. 10. 1893 - Na zahájení podzimního zasedání říšské rady předložil premiér
E. Taaffe návrh volební reformy. Měl být zachován kuriový systém, ale oproti
dosavadnímu stavu se zavádělo v kurii venkovských a městských obcí takřka
všeobecné hlasovací právo, tj. 247 z celkového počtu 353 poslanců mělo být
voleno novým způsobem. Místo stávajících 15 % mužů (nad 24 let) jich mělo
jít volit 34 %. Protitaaffovská opozice návrh odmítla.
11. 10. 1633 - Konala se bitva u Stínavy ve Slezsku, v níž bylo zhruba pětitisícové švédské vojsko vedené Thurnem a plukovníkem Duvalem poraženo
Valdštejnovou císařskou armádou. Valdštejn dal propustit zajaté důstojníky
(včetně Thurna) za cenu vydání všech švédských pevností ve Slezsku císařským.
11. 10. 1938 - Jmenována byla autonomní vláda Podkarpatské Rusi v čele s A.
Bródym. 26. října byla nahrazena vládou A. Vološina. Územní ztráty ČSR
pokračovaly zabráním Petržalky a Devína německou armádou.
12. 10. 1618 - K českému povstání se připojilo Slezsko.
12. 10. 1958 - Zemřel v Praze Antonín Engel (* 4. 5. 1879 v Poděbradech) architekt a urbanista - viz i str. 3.
13. 10. 1753 - Marie Terezie podepsala patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii. První konskripce (soupis) obyvatel byla provedena v následujícím roce. Podařilo se ji uskutečnit jen za cenu mnoha chyb a nepřesností.
Celkový počet obyvatel monarchie činil 18,8 milionu, z čehož žilo v Čechách
2,493 milionu lidí (sídlili ve 244 městech, 303 městečkách a 11 287 obcích) a
na Moravě i ve Slezsku 1,42 milionu. Od roku 1762 probíhaly konskripce každoročně. Prováděly je nejdříve vrchnostenské a církevní úřady, od roku 1771
pak vojenské a politické úřady. Moderní sčítání začalo od roku 1869 a následovalo přibližně v desetiletých intervalech.
(red)
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