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Týdeník Církve československé husitské

HUSŮV SBOR V PRAZE-DEJVICÍCH OSLAVIL 80 LET OD OTEVŘENÍ
Slavnostní bohoslužbu k 80. výročí otevření Husova
sboru v Praze-Dejvicích společně vysluhovali pražský biskup ThDr. David Tonzar, královéhradecký biskup Štěpán Klásek a bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta. Ten posloužil kázáním, které přinášíme v plném znění:
Ž 92,13-16
Ez 41,17b-22
L 24,46-53
Sestry a bratři, srdečně vás pozdravuji v tomto bohoslužebném shromáždění k příležitosti 80. výročí Husova sboru v Praze 6 – Dejvicích. Na
jednu stranu je 80 let dlouhou dobou.
Co všechno se i v těchto prostorách
za tu dobu odehrávalo, myslíme-li
také na to, že se jedná o sněmovní
kostel, ve kterém probíhala řada složitých jednání a dospělo se k různým
důležitým rozhodnutím pro naši církev!
Na druhou stranu je doba 80 let
velmi krátká ve srovnání s dvoutisíciletým trváním křesťanství. Zdejší
kostel je sice z dvacátého století, ale
svou architekturou a jejími konkrétními prvky se snaží navázat na doby
mnohem starší. Tuto návaznost vyjadřují sloupy, které připomínají starokřesťanské baziliky, dále okna s románskými oblouky a gotická klenba,
tzv. vladislavská gotika spojená s dobou středověkého utrakvismu.
Zvláštností, kterou nenajdeme asi
v žádném jiném sboru naší církve,
jsou palmy se zábradlím před stolem
Páně. Inspirací se stal kostel v Emauzích. Proč právě kostel v klášteře
Emauzy? Důvodem je zřejmě to, že
právě v tomto klášteře v Praze založeném Karlem IV. se sloužila liturgie
ve staroslověnském jazyce. Druhý
důvod je, že tento klášter byl husitským klášterem v reformační době.
A také není bez zajímavosti, že v tomto kostele působil jako kněz i strýc
dr. Karla Farského.
Předpokladem každé stavby je vize –
představa a projekt architekta. V případě takové stavby, jako je chrám, je
vize tím zásadním. Stavba chrámu je
chápána jako napodobenina nebeské

PŘÍBĚH

skutečnosti. Symetrie a harmonie
mají vyjádřit nebeskou dokonalost.
V chrámové architektuře se vyskytují také často rostlinné motivy. Tím je
znázorňována představa nebeské
zahrady, ztraceného ráje. V knize
proroka Ezechiela je popsána vize
chrámu tak, jak to ve vidění tento
prorok spatřil. A v této vizi jsou přítomny i palmy (41,17-18). Tento
strom byl chápan ve starověkých náboženských představách jako strom
života.
Při každém výročí našeho sboru si
uvědomujeme, že nejde jen o stavbu,
i když zaslouží náš obdiv, ale o lidi.
To nejdůležitější je společenství církve. Pro toto společenství je budován
chrám. Má být domem či domovem
pro rodinu církve. Ale současně je
otevřen i pro všechny další příchozí.
O apoštolech a prvních jeruzalémských křesťanech se dovídáme v závěru Lukášova evangelia, že "byli
stále v chrámu". V Bibli kralické je
řečeno, že byli "vždycky" v chrámu.
Můžeme si ale myslet: To přece není
možné, aby byl člověk stále v chrámu. Musí chodit do práce, musí se
věnovat nejbližším z rodiny, musí
stihnout zájmy a koníčky, občas zajít
na kulturu a tak dále. Jak by mohl
být pořád v kostele? Člověk dnes
žije většinou mimo kostel. Nepatří
do jeho života. Kostel míjí. Přesto
pravidelné setkávání v chrámu je
jedním z charakteristických znaků
církve i dnes. V Žalmu 92. je užit
obraz pro stálé přebývání či pravidelné přicházení do chrámu. Takový
člověk je "zasazen" (ČEP), "štípen"
(Bible kralická), „Ti, kdo v domě
Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvoří našeho Boha“ (v. 15).
Být, obrazně řečeno, "zasazen" znaDokončení na str. 3

Husův sbor v Praze-Dejvicích zná z tohoto pohledu jen málokdo

10 LET OD PŘESTĚHOVÁNÍ HTF UK
* Akademické připomenutí
Mezi četná jubilejní data letošního
"osmičkového" roku patří i deset let
od přesídlení Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy z budovy
úřadu ústřední rady Církve československé husitské v Praze 6 do školního areálu v Praze 4, původně sídla
Masarykovy akademie práce. Historia magistra vitae – historie je učitelkou života, známé latinské dictum,
předpokládá antické cyklické pojetí
času: události se vracejí. Dnes hovoříme o nahodilosti - kontingenci vnitrosvětských událostí. Biblicky orientované myšlení počítá, že za vnitrosvětskou nahodilostí stojí kontingence metafyzická, již člověk poznává
až následně - ex post - jako Boží prozíravost. Naše teologická tradice je
kritická, což znamená, že dějinná

SMUTKU I NADĚJE

Milý přátelé v Kristu, dovolte mi,
abych se s vámi podělil o jeden duchovní zážitek, který se mi stal nedávno za jedné hluboké podzimní noci.
Pracuji v léčebně pro dlouhodobě
nemocné ve funkci zdravotní sestry.
Přes den máme vždy plno práce (staráme se o 25 většinou velmi vážně
nemocných lidí, a tudíž nemáme čas
na nic jiného, než je naplňování harmonogramu práce). Proto mám raději noční služby, kdy bývá klidněji a
mám více času na věnování se doprovázení nemocných a umírajících.
Mnohdy prosedím noc u člověka,
kterého si pravděpodobně již brzy
Pán odebere k sobě. Stejně tak jsem
učinil výše zmiňované noci.

Pan Jan byl v poslední fázi nádorového onemocnění. Již nebyl schopný
přijímat vůbec žádnou stravu. Jeho
tělo rychle sláblo a postupně přestávalo fungovat. Vzal jsem si židli, přisedl si k jeho lůžku, krátce poprosil
Boha o jeho vedení. Chvíli jsem
v tichosti seděl a nic nedělal. Poté se
pan Jan probral z dřímoty, podíval se
na mne, ale nic neřekl. Napadlo mne,
že mu přečtu pasáž z Bible, kterou
umírajícím obvykle předčítám.
Nalistoval jsem tedy v knize Zjevení
22. kapitolu, verš 1. až 5. a přečetl
mu jej. Poté jsem se zvedl ze židle a
chtěl odejít zkontrolovat oddělení.
Náhle mne zastavila tichá slova pana
Jana: „Tam jsem již dnes byl.“ Vrátil

jsem se k němu a zeptal se ho, co tím
myslí. On mi odpověděl, že podobné
místo, o kterém jsem mu četl, již
dnes několikrát navštívil. Prý se to
velmi podobalo mému čtení, ale bylo
to ještě barvitější a krásnější. Řekl, že
tam již brzy zůstane napořád a vysílením znovu usnul. Pan Jan "tam" (u
Boha) dnes již opravdu je.
Někteří vědci by tento stav jeho
mysli označili jako obranný mechanismus mozku, který cítí, že tělo
umírá. Nic víc. Já však o autentičnosti onoho zážitku nepochybuji – ať už
to Pán Života i Smrti zařídil tak či
onak.
Aleš Toman

rozhodnutí chápe v rámci dané situace a vidí za nimi určité lidi, uvažující
v dobovém horizontu. Z naznačeného úhlu viděno, není jen nostalgickým vzpomínáním připomenutí několika klíčových události z dějin naší
fakulty, jejichž dosah působí v povědomí či ve vědomí i dnes a formuje
náš obzor.
* Teologie patří do domu vědy
To první, co chci připomenout, je, že
Husova československá bohoslovecká fakulta, zřízená v r. 1950 z předchozí československé sekce Husovy
čs. evangelické bohoslovecké fakulty, podala výchozí žádost o inkorporaci do Karlovy univerzity již v listopadu 1989 prostřednictvím studentů,
kteří se po listopadu 1989 ujali řízení
vysokého školství, konkrétně prefekta bohoslovecké koleje J. M. rektoru
Univerzity Karlovy prof. Z. Češkovi.
Když 4. ledna 1990 z nařízení ministra školství, prof. MUDr. Milana
Adama, akademičtí funkcionáři, ustanovení předchozím ministrem, resignovali a byli svobodně zvoleni noví,
jednání úspěšně pokračovala. Ještě
před přijetím zákona o inkorporaci
bohosloveckých fakult do svazku
vysokých škol senát Univerzity Karlovy přijal na návrh prof. MUDr. B.
Svobody z III. lékařské fakulty katolickou a husitskou fakultu na Karlovu
univerzitu. Evangelická fakulta byla
zahrnuta do zákona. Je pozoruhodné,
že právě lékař, jehož vědění a umění
se soustředí na člověka, podal návrh
na inkorporaci teologických fakult.
Lékaři pracují na základě hluboké teorie, ale jejich přístup nebývá doktrinární: je zaměřen na řešení konkrét-

ních onemocnění konkrétního člověka. Lékaři cítili - zejména po údobí
vnucování "marx-leninského vědeckého světového názoru" do oblasti
medicíny - že teologie má svým personálním a dějinným pochopením
člověka co říci k pochopení lidství i
jedinečnosti každého z nás. Přístup
teologických fakult byl pokládán za
přínos do domu věd a k poznání člověka a jeho sociální, dějinné i metafyzické existence.
* Teologie propojuje vědecké
obory o člověku
To druhé, nač chci upozornit, se týká
speciálně naší fakulty. V r. 1906 podal v uznávaném teologickém časopisu ( ČKD) zprávu o svém studijním
pobytu v Římě a ve Freiburgu i. B.
prof. Karel Statečný, v níž požadoval, aby bohoslovci vedle důkladných znalostí filosofie a teologie byli
poučeni v psychologii, pedagogice,
sociologii a dnes bychom řekli i
v politologii. Požadavek v r. 1924
prvního profesora pro CČS na Husově fakultě se opíral o modernistickou koncepci teologie a církve jakožto pastýřského orgánu. Po inkorporaci naší fakulty pod jménem Husitská
jsem jako děkan jednal o koncepci
fakultních programů podle Statečného inspirace. Ohlas řady politiků i
veřejnosti, v tisku, rozhlase a televizi
byl mimořádně příznivý. S realizací,
jak v r. 1998 napsal univerzitní historik dr. M. Kunštát "alternativní fakulty" byl spojen nábor studentů i učitelů. Jako první jsme měli v ČT inzerát
i s nabídkou expertních služeb, zavedli kurzy pro veřejné pracovníky o
Dokončení na str. 3
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O naději do dušičkového času
Hospodine, my jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni
naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není
(1. Paralipomenon 29,15).
Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné
(2. Korintským 4,18).
Ať přímo či jen v náznaku, vedou nás texty KNIHY uvedené v záhlaví k uvažování o naději. Víme, že naděje patří
k fundamentu našeho náležení Bohu v Ježíši Kristu, který
apoštol Pavel definuje jako víru, naději a lásku. Je to také
on, kdo dochází k závěru, že víra s nadějí, až se naplní čas,
pominou, protože už bude zřejmé, co nám Bůh ve své lásce,
milosrdenství a milosti připravil. Nyní však jsme stále ještě
na cestě do věčného domova a na ní je nám spolu s vírou,
která dává jméno cíli naší cesty, nezbytným průvodcem po
ní naděje. Ona je silou uschopňující nás procházet těžkostmi, bolestmi a úzkostmi jež na nás cestou domů doléhají.
Když čteme v 1. knize Paralipomenon poslední modlitbu
krále Davida, zarazí nás v ní jeho vyznání, ve kterém slyšíme jakousi úzkost. Davidovu úzkost z blížícího se konce
jeho života. Přítomnost takové úzkosti u tohoto muže víry
nás možná překvapí, když slyšíme, jak říká: „Vždyť co jsem
já a co můj lid… jsme před tebou, Hospodine, jen hosté a
příchozí… Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.“
Jak to myslel tento ctitel Hospodinův, který tolikrát prokázal odvahu víry, když silou jeho činů z ní plynoucích byla
nepochybně naděje?
David byl realista, dokázal rozpoznat, že už se ocitl v závěru, na konci své pozemské cesty. Uznával svoji konečnost
tady na zemi, věděl a uznával, že není nesmrtelný, byť se
během svého života stal mocným panovníkem. Věděl, že i
pro něho platí řád všeho stvořeného, že i on podléhá konci
vezdejšího života v podobě smrti. Proto od něho slyšíme ono
vyznání: „Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.“
David ve svém realismu jasně pojmenovává stav věcí pro
tento pozemský čas života, není však přitom prost té naděje, která i ve chvíli konce pozemského putování zůstává součástí fundamentu jeho celoživotního vztahu k Hospo-dinu.
David, ač to ještě neuměl tak pojmenovat, ve své víře poznal
to, co dávno po jeho odchodu z pozemského přebývání
vyslovil apoštol Pavel: „Viditelné je dočasné, neviditelné
však věčné.“ Davidovu existenci v tomto světě vystihuje
slovo z listu Židům: „Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky zahlédli a pozdravili,
vyznávajíce, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Dávají
tím najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Oni toužili po
vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich
Bohem. Vždyť jim připravil své město.“ (Žd 11,13.14.16)
Je tedy lidsky pochopitelné, že tolik lpíme na tomto životě,
v tomto čase a tady. Je nám blízké zakoušet tuto pomíjivou
"jistotu". Avšak pro jistotu její pomíjivosti a jistotu víry a
naděje, pramenící ze vzkříšení a oslavení našeho Pána
Ježíše Krista, „obklopeni oblakem svědků, odhoďme všecku
přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme
v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše,
který vede naši víru od počátku až do cíle.“ (Žd 12,1.2)
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
PAMÁTKA ZESNULÝCH
Obléci nepomíjitelnost
1 K 15,53
1 K 15,53-57
1 J 5,11-12
J 11,26
Tužby:
* Za zesnulé sestry a bratry, aby došli Božího milosrdenství a spatřili světlo Kristova království. Za spásu svých bližních i za spásu svou, modleme
se k Hospodinu.
* Aby náš smutek a bolest ze smrti prozářilo Kristovo světlo lásky, pokoje
a odpuštění, modlíme se k Hospodinu.

25. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
S láskou přijímejte ty, kdo přicházejí odjinud.
Žd 13,2
První čtení: Žd 13,1-2
Druhé čtení: Gn 18,1-5
Evangelium: Mt 25,34-40
K obětování: 2 K 9,7-8
K požehnání: Žd 13,5b

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)
STVOŘENÍ 2
Bůh učinil člověka, aby byl obrazem
Božím.
Gn 1,26; 5,1; 9,6;
Sírachovec 17,1-3
Ježíš Kristus je obraz Boží.
J 14,9; 2 K 4,4; Ko 1,15; Žd 1,3
Hebrejský význam "Adam" znamená
"člověk". Jméno Adam najdeš i v dalších kapitolách knihy Genesis v rodopise a také v rodokmenu Pána Ježíše
podle Lukáše.
První Adam = starý člověk, poslední
Adam = Kristus, nový člověk. Proto
je svátek Adama a Evy v kalendáři
den před oslavou narození Ježíše
Krista.
Gn 3,21; 5,1-2; L 3,38; Ř 5,14-19;
1 K 15,20-22.45-47
Stáváš se i ty v Kristu novým stvořením?
2 K 5,17; Ko 3,9-10;
Ef 4,24; 2,10
***
KONTAKT MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI?
O takový kontakt usilují někdy lidé,
kteří ztratili blízkého člověka. Na
seancích spiritistů se pokoušejí prostřednictvím média promluvit s duchem svého zemřelého. Pán Bůh to
přísně zakazuje. Svědčí o tom Starý
i Nový zákon.
Podle Mojžíšova zákona se v Izraeli

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.

neměl vyskytnout nikdo, kdo by se zabýval věštectvím, hadačstvím, jasnovidectvím a dotazováním duchů zemřelých.
Dt 18,10-14
Uvedená činnost člověka poskvrňuje;
takový muž nebo žena budou z lidu vyobcováni nebo dokonce ukamenováni.
Lv 19,31; 20,6.27
Král Saul vymýtil ze země vyvolavače duchů zemřelých. Ale když do
země vtrhli Pelištejci a Hospodin mu
neodpovídal ani skrze sny, ani skrze
urim, ani skrze proroky, třásl se král
strachem. Obrátil se na čarodějku
v Én-dóru, aby mu přivolala ducha
Samuelova. Přečtěte si, jak to dopadlo. (Urim byl nějaký los, kamínek,
který nosil velekněz v náprsníku
svého roucha, když vstupoval do svatyně před Hospodina. S jeho pomocí
žádal Boží odpověď, a tak poznával
Boží vůli.)
1 S 28. kap.
Když se lid Izraele zpronevěřoval
svému Bohu, zavedl král Jóšijáš náboženskou reformu: odstranil modly, zakázal činnost modlářských
žreců a vymýtil vyvolávače duchů
zemřelých.
2 Kr 23,24
Také prorok Izajáš brojí proti těmto
pokusům proniknout do říše mrtvých.
Důrazně volá: „Cože se lid nemá dota-

zovat svého Boha? Na živé se má ptát
zesnulých? K zákonu a svědectví!“
Iz 8,19-20
Pán Ježíš vypravuje podobenství o
boháči a Lazarovi. Otvírají se tu dva
pohledy: jeden do pozemské scény,
druhý do posmrtné scény. Na prosbu
boháče: „Otče Abrahame, smiluj se
nade mnou a pošli Lazara, ať omočí
špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty,
neboť se trápím v tomto plameni,“
odpovídá Abraham: „Mezi námi a
vámi je veliká propast, kterou nelze
překročit!“ A na další prosbu „Pošli
Lazara do domu mých pěti bratrů, ať
je varuje, aby nepřišli do tohoto místa
muk,“ odpovídá Abraham podobně
jako Izajáš: „Mají Mojžíše a Proroky,
ať je poslouchají!“ To je rada i pro nás
– máme navíc Pána Ježíše, kterého
máme následovat!
L 16,19-31
***
BŮH BLÍZKÝ A VZDÁLENÝ
Ve víře a zbožnosti má velký význam
vědomí a vnímání Boží přítomnosti.
Ujištění „Já budu s tebou“ se dostalo
Izákovi, Jákobovi, Josefovi, Mojžíšovi, Jozuovi, Gedeónovi.
Gn 15,1; 26,24; 28,15; 39,2.3.21
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

BRÁNA K BUDOUCNOSTI
Jeden prastarý příběh vypráví o tom,
že Bůh dal při začátku tvorby každému možnost výběru. A tak si kameny
vybraly dlouhověkost, protože žít
věčně jim připadalo jako nejlepší dar.
Pak přišly želvy, které nechtěly mít
tak dlouhý věk, ale chtěly poznat rozkoš lásky, ovšem nestály o výchovu
dětí. Až nakonec přišel prý člověk, pro
kterého zbyl jen krátký život, ale směl
zase poznat obětavou lásku, která přináší své plody ve výchově potomků.
Smrt není zlá, je to nutný předěl, velká
neznámá, ale zároveň brána k budoucnosti. To, co nás na ní šokuje, jsou
okolnosti odchodů, přetrhávání vztahových pout, absence přítomnosti toho, kdo měl v domě své místo.
O smrti neradi hovoříme proto, že ji
dokážeme posoudit jen subjektivně.
Nás žijící zasahuje v našem sobectví,
v našich přáních, v našich zvyklostech, v našich citech. Pokud však sebere vládu bolesti, pokud zvítězí nad
velkým utrpením, potom není zlá.
V životě člověka přece nemá jít o to
žít co nejdéle, ale naplnit čas nám
daný dobrem. To je totiž součást Boží
podstaty. My se v čase učíme být dobrými. Z Božího dobra jsme vyšli a
dobro máme zušlechtit, abychom do
Něj mohli vstoupit v plnosti.
Vy, kteří jste o sobě přesvědčeni, že
jste dobrými, máte problém. Ten, kdo
si to o sobě myslí, trpí nedostatkem
pokory. Celý život jsme jenom žáčky,
kteří se dobru učí a ani na samém
závěru nejsme hotovi.
Apoštol Pavel to v listu Korinťanům
říká zcela jasně: je třeba, abychom
všichni byli proměněni, to je naše

budoucnost a na ní musíme pracovat
již v přítomnosti.
Modleme se dnes a denně, abychom
svěřený čas správně využili. Nikdy
totiž nevíme, který čas je pro nás stanoven jako den poslední. O onom dni
nikdy nevíme, to rozhoduje někdo
jiný. Člověk by měl se svěřeným
časem správně hospodařit, aby nepromarnil talenty. V Božích očích všichni
máme stejnou hodnotu, hodnotu
jména "člověk", do života přicházíme
různě vybaveni, s rozličnými dary či
handicapy. S těmi musíme hospodařit
nebo se s nimi učíme vypořádat a složíme je při závěrečném účtování.
Od nás se očekává, že svěřené rozvineme nebo zpracujeme, proměníme.
Máme k tomu svěřený čas, jehož délku nikdo z nás nezná. Někdo je odvolán v mladém věku, jiný až ve stáří.
Avšak jeden i druhý do posledního
okamžiku hospodaří. S úsměvem,
dobrým slovem, radou, skutkem; hřivnou může být i trpělivě nesené utrpení a bolest.
V období, které lidově nazýváme
dušičky, se častěji než kdy jindy setkáváme s pojmy, které charakterizují
smrt a věčný život. A právě do této
situace k nám promlouvá i evangelium podle Jana, kde Pán vysvětluje
důležitost životního postoje víry, který
určuje naše eschatologické směřování
– živá víra je prosta smrti. Ten, kdo
věří v Krista, neumře navěky. Víra je
ona skutečnost, která člověku otevírá
bránu k věčnosti. Ježíšův rozhovor
s Martou nad Lazarovým hrobem
vyúsťuje právě v tomto jednoduchém,
avšak zcela zásadním požadavku:

J 11,26
„Kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ A na závěr dodává: „Věříš tomu?“ Tato otázka je určena nejen
Martě, ale každému z nás, protože se
týká podstatných principů našeho
bytí: života a smrti. Kristus žádá, abychom se rozhodně vyjádřili svým
postojem víry nebo nedůvěry. Ta otázka je ryze soukromá a zasahuje nejhlubší kořeny naší duše. Je třeba si na
ni odpovědět již dnes. Kam směřuji?
Do neznáma nebo k věčnému životu?
Mám pevnou důvěru v Boží slovo
nebo pragmaticky počkám, jak to se
mnou v poslední hodince dopadne?
Rudolf Špaček
Věčný Bože,
zatímco ty víš už všechno,
jak se ve svém životě
zachováme vůči tobě
a tvým nárokům na nás,
my se těžce osvobozujeme
od sebe sama,
svého sobeckého myšlení
a jednání.
Díky tvému Slovu
však víme,
že tvoje zaslíbení
věčného života
je pro nás mnohem dražší
než náš momentální
prospěch a pohodlí.
Nenech na pokoji
naše svědomí
a v Duchu svatém
nás přenes přes všechny
patálie života,
abychom mohli
bez pohromy
projít tvým soudem
do tvého království.
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HUSŮV SBOR V PRAZE-DEJVICÍCH OSLAVIL...
Dokončení ze str. 1
mená někam patřit, mít někde své
místo. A především také někde
duchovně čerpat a někde duchovně
růst.
Kdo je takto "zasazen", podobá se
palmě, která roste, kvete a vydává
plody. „Spravedlivý roste jako palma.“ Jestliže je spravedlivý připodobněn k palmě, pak naopak svévolní lidé k plevelu. Ten má také schopnost se rozrůstat, dokonce s obdivuhodnou neodbytností a rychlostí.
Prosadí se a může se dostavit úspěch,
ale není trvalý. Uschne a zmizí. Palma je trvale zelená. Plevel nedá žádné plody. Naproti tomu strom plody
vydává. Dokonce je řečeno, že spravedliví, ti, kteří jsou zasazeni v chrámě, "ještě v šedinách ponesou plo-

dy". Toto svědectví víry v nás vyvolává otázku: Jaký je vztah víry a délky lidského života? Ti, kteří chodí do
kostela, se dožijí vyššího věku? Tak
přímočaré to není. Jsou skutečně lidé
věřící, kteří i v pokročilém věku jsou
velmi činorodí a šíří kolem sebe
nikoli zatrpklost stáří, ale vlídnost,
naději a jas. Ale na druhé straně jsou
hluboce věřící lidé a přesto je postihnou nemoci a různé životní zkoušky.
Ale to, co je důležité, je víra, která
dodává sílu pro život. Člověk se
může o něco či, přesněji řečeno, o
někoho opřít. Uprostřed všech nejistot finančních, krizí společnosti a
mezilidských vztahů je zde Bůh jako
pevná skála. On je "má skála", je
vyznáno v Žalmu 92. Je to vyznáváno i v jiných žalmech (Ž 18,32;

Ž 62,8) a na jiných místech v Bibli,
například v knize Deuteronomium.
„On je Skála. Jeho dílo je dokonalé,
na všech jeho cestách je právo. Bůh
je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý“ (32,4). On je ten pevný
bod prověřený věky a zkušenostmi
víry minulých generací. Také té generace, která zde budovala a slavnostně otevírala tento sbor před 80
lety.
S vděčností dnes děkujeme za tento
sbor a za všechny, kteří se podíleli na
jeho budování po stránce duchovní i
hmotné. A k tomu připojujeme přání
a prosby, aby i nadále byl místem,
kde z Božího slova vyrůstají věřící
lidé, kteří bez ohledu na věk nesou
dobré plody světla. Amen.
Tomáš Butta

10 LET OD PŘESTĚHOVÁNÍ HTF UK
Dokončení ze str. 1
náboženství a etice s vydáním osvědčení, pro něž jsme najali velký sbor.
Studenti s děkanem vystupovali i
v zábavných pořadech - ovšem především v tehdy oblíbených televizních
debatách. Maximální péče byla věnována získání a kvalifikování nových
pracovníků nových oborů, takže s radostí mohu říci, že řada osobností dnes profesoři a špičky svého oboru byla habilitována na naší fakultě, vesměs ze systematické teologie. Vyčlenění některých antropologických oborů z teologie je historickou skutečností. Jejich obnovená vzájemná propojenost je výzvou doby. Na teologických
fakultách – neboť Statečného inspiraci
přijaly dnes všechny teologické fakulty České republiky - má své pedagogické oprávnění, právě tak jako opodstatnění v samotné koncepci teologie.
V podstatě teologického poznání leží
sjednocující snaha vědění a organizování života z hlediska vztahu k
Bohu jako základu bytí, jak říká
Paul Tillich.

* Teologie je orgánem církve
Třetí připomenutí se týká soudržnosti učitelského sboru, který jako kolektivní osoba historicky byl subjektem výuky. Sborovost souvisí s pochopením teologie jako orgánu církevního zvěstování a pastorálního
působení. Na spolupráci učitelského
sboru v čele s voleným děkanem, na
kooperaci s Akademickým senátem a
zakotvení fakulty v církvi jako Tělu
Ježíše Krista záleží blaho akademické obce. Právě získání resp. dlouhodobý pronájem budovy, jejíž otevření
před 10 lety si připomínáme, opíralo
se o soudržnost naší akademické
obce. Počínaje od studentů přes asistenty, docenty a profesory s děkanem – každý přispěl svým dílem pomohla k tomu, že vynikající společenské úsilí tehdejší starostky Městské části Prahy 4 – dnes členky
ústřední rady – sestry ing. Studenovské při postupném získávání budovy
pro vysoké školství bylo korunováno
úspěchem. Tím byl dovršen základní
úsek konstituování Husitské teolo-

MALÝ ZBOR – VEĽKÁ SLÁVNOSŤ
Pekné i menej pekné dni v týždňoch
nášho života plynú nerozlučne späté i svojimi názvami jeden za druhým - pondelok, utorok... sobota...:
„A zas je nedeľa“ – s radosťou si
mnohí z nás aj takto povzdychnú.
Aj u nás v zbore sme sa na nedeľu
12. októbra s mimoriadnym natešením pripravovali.
Súčasťou služby Božej boli aj teraz
vrúcne spevy a modlitby; krásna,
tematicky pútavá a svojsky podávaná kázeň brata biskupa ThDr. Jana
Hradila, ktorý tak ako aj inokedy
počas celej pobožnosti svojím umením spevu i liturgickej reči, okamžite ako pristúpi k bohoslužobnému stolu, nadviaže skrytý dialóg
s prítomnými. Môžem smelo skonštatovať, že každý z nás to pocíti a
prežíva.
Pohľad vlastný jemu, akoby ním
rozosieval po svojich veriacich láskavú spolupatričnosť. Prináša do
nášho svätostánku svetlo jeho osobnosti. Celým svojím – aj fyzickým bytím nám v zbore potvrdzuje, že je
vždy s nami a že počas tých dvadsi-

atich rokov s nami prežitých nestratil nič zo svojej energie, optimizmu,
temperamentu, šarmu a podujíma
sa do ďalších v súčasnosti ťažko
zvládnuteľných prác pre dobro našej cirkvi, ako je napríklad stavba
nášho chrámu s cirkevným strediskom v Bratislave, obnovenie cirkevného života v Liptovskej Osade
a veľa ďalších.
Ako vždy, na záver tejto bohoslužby brat biskup zablahoželal jubilantom zo zboru. Lenže jedna gratulácia – tá posledná – tá patrila od nás
všetkých jemu. A všetci sme v túto
jasnú slnečnú nedeľu zaspievali to,
čo nášmu biskupovi k jeho 56-tym
narodeninám, umocneným dvadsiatym výročím pôsobenia na Slovensku, želáme, aby nám bol v dlhom
živote zdravý. Ale sme nezabudli
v gratulácii zdôrazniť, aby si šetril
zdravie, aby sme sa nemuseli o
neho báť. Aj keď si myslíme, že nás
aj tak neposlúchne.
Teda: „Živio, živio, živio, vám náš
biskup, mnoga lijeta...“
Dr. Hedviga Kramárová

gické fakulty v současnosti. Otevření
budovy se udalo na dvakrát: bylo
slavnostní, manifestační a modlitební. Na prvním se podílel tehdejší
předseda senátu p. dr. Petr Pithart a
tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dnešní prezident Václav Klaus a řada církevních
osobností. V projevu současného
pana prezidenta zazněla aktuální
výzva ke kritickému myšlení, jak je
představoval T. G. Masaryk, a k odvážnému zastávání poznané vlastní
pravdy, jejímž svědkem byl Jan Hus.
Při církevním a modlitebním otevření jsme zakoušeli – husité, pravoslavní, katolíci, starokatolíci, evangelíci Kristův příkaz: Ať všichni jedno jste!
(Jan 17,20).
* Zaslíbení teologům
Závěrem pokládám za nutné vyznat,
že instituce, v níž se vyučuje a pěstuje teologie za nejrůznějších společenských okolností a systémů měla vždy
komplikovaný život: stát ale i jiné
organizace z ní chtěly udělat učitelku
svých ideologických zájmů. Teologie
se bránila a teologové měli nejen
chudý ale i strastiplný život. Bezbranná teologie se bránila a ubránila
a musí se i nadále bránit. Naše fakulta ve své krátké historii prodělala i to,
co kruh Ježíšových učedníků, opuštění a snahu o odcizení zevnitř. I zde
našla fakulta ochrannou ruku, neboť
o ní se rozhoduje nejen zde dole, ale
i tam nahoře. Dalo by se mnohé říci o
potěšení z teologie i ze studentů /tek,
kteří se teologii učí. Je to zázrak,
který se každým rokem obnovuje.
Radost je z rozšiřující se kvalifikace
doktorů, docentů, dej Bože, i profesorů. Přání požehnání patří i současnému děkanovi, který je – po přerušení – opět knězem husitské církve.
Dovolte uzavřít shrnutím své zkušenosti, již jsem získal jako emeritní
děkan, který má celkem 6 různých
děkanských dekretů a letos dovršil
40 let od svého prvního ustanovení
v akademické službě na Husově bohoslovecké fakultě, uvedením maximy služby teologů. Zaslíbení teologii
a teologům /teoložkám vyslovil Ježíš
(Jan 16,31): „Na světě budete mít
soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět“
Zdeněk Kučera
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Slova útěchy a naděje
Dagmar Zimová
Chtěla bych jednou potkat Boha.
Přišel by tak lehce, jak přichází mlha,
jako když se klene nad vodami duha.
Zjevil by se tiše na cestě u lesa,
třeba by přinesl s sebou i nebesa,
alespoň na chvíli, možná, že navěky,
dal by jich kousek na cestu u řeky,
chtěla bych jednou vidět Boha.
Poklekla bych před ním do vysoké trávy,
aby mi pověděl, proč se lidé bojí
o život, o lásku, o krásu, o radosti,
proč se člověk trápí zradou, nenávistí,
proč se láska ztrácí, proč se bolest vrací,
chtěla bych jednou slyšet Boha.

Smutná je samota, když se stmívá,
smutné je svítání, když už láska není,
když vlna odplula a už se nevrátí,
splynula se smrtí, jak už to bývá,
smutná je krajina, když se stmívá.
Duše je tichá někde v Božích dlaních,
my máme dlaně a jen slzy na nich.
Prázdno je u stolu, tak už to bývá,
dlouhý je čas, když se stmívá.

Vracím se domů, tak jako pták se vrací,
po cestách domova, kde se dětství ztrácí.
Kam jenom zmizely písničky, říkanky,
kam se jen poděla písmenka z čítanky,
postýlka s panenkou, teplem a maminkou,
kam jenom zmizel ten dávný čas?
On nikdy nezmizel, on zůstal v nás,
proto se vracíme slyšet zvuky zvonů,
proto se vracíme zas a znovu domů,
tam do těch míst, kde jinak voní lesy,
kde řeka šumí stejně jako kdysi,
kde stojí starý dům – už dávno bez maminky,
kde tiše šeptají jen dávné vzpomínky,
že jsme se vrátili, vrátili domů,
slyšet hlasy dětství, slyšet píseň zvonů.

Když kvete vřes, něco se ke konci chýlí,
podzime, prosím, zastav tu chvíli,
kdy člověk pozná, že se zas mýlí,
že nelze prodloužit poslední chvíli,
tak je to psáno, tak je to dáno,
nadejde jednou poslední ráno,
poslední slova a poslední dnes,
divné je štěstí, když kvete vřes.

Psáno v nemocnici pro vlastní útěchu
na podzim 2007
Byli jsme v občasném písemném či telefonickém kontaktu. Bratr Jiří
Zima mně na počátku ledna 2008 napsal dopis, ve kterém se hodlal
domluvit na uložení urny své zesnulé choti ve studnickém sboru, při té
příležitosti poslal i verše, jež jeho vzácná paní napsala a jež přepsal na
psacím stroji. Ty verše na mne silně zapůsobily, neboť vydávají úžasné
svědectví o statečnosti staré, těžce nemocné ženy a především o její víře.
Publikujeme je s laskavým souhlasem dcery manželů Zimových, paní
Radany Adamové z Prahy.
Také br. Jiří Zima se nedočkal návštěvy Studnice, neboť byl po krátké
nemoci na jaře tohoto roku odvolán na věčnost, a tak 16. 9. 2008 jsme za
účasti rodiny s modlitbami a se slovy díků Pánu za život a svědectví víry
uložili urny s popelem vzácných manželů Dagmary a Jiřího Zimových do
kolumbária Husova sboru ve Studnici. Věčné odpočinutí, dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.“
Zdeněk Kovalčík
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Ohlédnutí...

1. 11. 1918 - U Padovy v severní Itálii začala jednání mezi zmocněnci Dohody
a Rakousko-Uherska o příměří. K podpisu příměří došlo 3. listopadu v 15 h.
2. 11. 1378 - Vydán nový mincovní řád, který mj. stanovil, že z jedné hřivny se
má razit 70 grošů (každý groš po 12 haléřích). Od roku 1300 totiž došlo k výraznému poklesu hodnoty české hřivny (k roku 1370 to činilo až 90 grošů oproti
původním 60-64 grošům).
2. 11. 1938 - Ve vídeňském Belvedéru ukončeno rozhodnutím německého
ministra zahraničí J. von Ribbentropa a italského ministra zahraničí G. Ciana
arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. Podle protokolu podepsaného zástupci Německa, Itálie, Maďarska a ČSR mělo Československo odstoupit ve dnech 5.-10. listopadu 1938 značnou část svého území Maďarsku
(téměř polovinu Podkarpatské Rusi včetně Užhorodu a část jižního a východního Slovenska). Jednalo se o 11 927 km2 s více než 1 milionem obyvatel.
Vídeňská arbitráž uzavírala územní dělení pomnichovského Československa,
které tak ztratilo celkem 41 098 km2 a 4 879 000 obyvatel.
3. 11. 1618 - Císařské vojsko opustilo (pod tlakem Thurnových jednotek, které
byly posíleny 3 tisíci muži krnovského markraběte Jana Jiřího Krnovského)
pelhřimovský tábor a dalo se na ústup do jižních Čech. Moravská vojenská
hotovost se u Jihlavy rozešla. Thurnovo stavovské vojsko 9. 11. t.r. porazilo
císařské oddíly Buquoye mezi Veselím a Lomnicí nad Lužnicí, o několik dnů
později bylo také poraženo Dampierrovo vojsko u Nových Hradů. Thurnovy
oddíly se pak dostaly až k Vídni.
3. 11. 1918 - Rozvášněný dav (po návratu z tábora lidu na Bílé hoře) strhl mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze.
Zástupci Němců na jižní Moravě ustavili provincii Deutschsüdmähren s centrem ve Znojmě - šlo o pás pohraničních okresů od Jaroslavic po Mikulov, zabíhající až na Hustopečsko a Pohořelicko. Současně i šumavští Němci vytvořili
další rakouskou provincii Böhmerwaldgau (od Českého Krumlova k Prachaticím, které byly střediskovým městem této provincie).
4. 11. 1598 - Narodil se ve Vídni Arnošt Vojtěch Harrach (+ 25. 10. 1667 tamtéž) - pražský arcibiskup a kardinál, v jehož osobě dostala Římskokatolická církev vzdělaného, energického, houževnatého a pracovitého představitele. Jeho
pojetí protireformace se poněkud lišilo od představ a praktik jezuitů i císaře. Ve
svém plánu římskokatolické reformace, který předložil císaři v roce 1626, prosazoval, aby "vyhubeno bylo ze země kacířství, nikoli však kacíři". Nesouhlasil
se zásahy státní moci a hrubým násilím, které vedlo jinověrce jen k formálnímu
přijetí římskokatolické víry, ani s vypovídáním nekatolíků ze země. Prosazoval
proti tomu pozvolnou převýchovu "kacířů" pomocí škol, působením kultury a
umění a zvýšením počtu a zlepšením práce duchovních i celé církevní organizace. Založil proto arcibiskupský seminář pro výchovu kněží (1631) a mnoho
kostelů a far. Do Čech povolal také několik mnišských řádů, kterými nahrazoval nedostatek kněží a o které se opíral ve sporech s jezuity, zejména o vliv na
školství, včetně university. Ačkoliv teoreticky upíral světské moci právo řídit
protireformaci a vyslovoval se proti násilí, v praxi kapituloval a při "obracení
kacířů na pravou víru" musel brát na pomoc světské úřady a jejich orgány včetně vojska. Přes jeho původně dobrá předsevzetí pokračovala násilná rekatolizace, vypovídání a trestání "kacířů" a ničení českých knih.
4. 11. 1763 - Narodil se v Praze Karel Ignac Thám (+ 7. 3. 1816 v Praze) - obrozenecký spisovatel, který vydal v r. 1783 česky psanou Obranu Jazyka Českého, několik českých mluvnic a vyučoval český jazyk na akademickém gymnáziu v Praze. Spolu se svým bratrem Václavem usiloval o zavedení českých
představení. Sám překládal divadelní hry - Shakespeara, Schillera. Velké zásluhy si získal svými slovníky (například Nejnovější ouplný česko-německý slovník, aneb příhodný vejběrek slov k mluvení po česku).
4. 11. 1918 - Z pověření pražského Národního výboru byla vytvořena dočasná
vláda pro Slovensko, členy byli V. Šrobár (předseda a finance), I. Dérer (vojsko
a četnictvo), P. Blaho (zásobování a národní rady), A. Štefánek (školství).
Sídlem byla Skalica, činnost ukončila 14. listopadu (po ustavení čs. vlády).
5. 11. 1918 - Uzavřena byla kompromisní dohoda mezi Zemským národním
výborem pro Slezsko (utvořen 29. října v Ostravě) a Radou narodowou kwiestwa cieszynskiego (založena v Těšíně) o dočasném rozdělení správy Těšínska;
Polákům byla přiznána vláda nad bílským a těšínským okresem, Čechům nad
frýdeckým, přičemž okres fryštátský byl rozdělen. Poláci obsadili Těšín už
31. října a rovněž tak i Oravsko a Spišsko na Slovensku.
6.-7. 11. 1968 - V Praze, Brně, Českých Budějovicích a některých dalších městech došlo k protisovětským demonstracím. Proti demonstrantům zasáhly jednotky bezpečnosti, armády a Lidových milicí.
8. 11. 1863 - Slavnostním představením Smetanovy opery Libuše bylo otevřeno Národní divadlo v Praze. Po požáru (12. srpna 1881) se původní ředitel stavby architekt J. Zítek vzdal dalšího vedení, stavbu dokončil jeho žák a spolupracovník J. Schulz, který rozšířil hlediště i jeviště a k budově připojil nové místnosti (projektoval i další vrcholné dílo novorenesanční architektury - Národní
muzeum v letech 1885-1890). Na výtvarné výzdobě se podíleli A. Wagner, B.
Schnirch, J. V. Myslbek (sochařská), M. Aleš, F. Ženíšek, J. Tulka, V. Hynais,
V. Brožík (malířská výzdoba).
9. 11. 1918 - Národní výbor vydal zákon o obstavení velkostatků, který zakazoval statky prodávat, postupovat a zadlužovat. Zákon byl součástí připravované pozemkové reformy.
(red)

Všichni víme, jak čas ubíhá. I my
máme důvod si tuto skutečnost připomenout, protože uplynulo již deset let,
co na naši farnost ve Vysokém Mýtě
přišel bratr farář Mgr. Jiří Plhák. Za
dobu svého působení v naší náboženské obci vykonal - kromě vzorné služby duchovního pastýře nás věřících a
práce s mládeží - i velmi mnoho pro
zvelebení zdejšího Husova sboru a
kulturní památky podkarpatského
kostelíka v Dobříkově.
Vážíme si také jeho činnosti v kulturním životě města. Díky němu zde máme možnost vyslechnout řadu zajímavých přednášek známých osobností.
Našemu bratru faráři Jiřímu přejeme
do jeho další náročné činnosti Boží
požehnání, pevné zdraví a hodně sil.
V rodinném životě pak radost a pohodu. Děkujeme mu za obětavou práci
pro církev i pro vysokomýtskou veřejnost.
(rst)

Kybalova ulice
Dne 15. října se ve Slaném odehrál akt křtu ulice pojmenované po významném meziválečném husitologovi a diplomatu prof. Vlastimilu Kybalovi. Ten
zde studoval na místním gymnáziu. Aktu se zúčastnili děkan HTF UK prof.
Jan B. Lášek a tajemník Společnosti Vlastimila Kybala ThDr. Jaroslav
Hrdlička, za město Slaný pak 1. místostarosta P. Bartoníček. Přítomna byla
i řada dalších hostů. Prof. Lášek v krátkém projevu zhodnotil význam husitologa pro dnešek.
Dr. Jaroslav Hrdlička

Pozvánka na besedu
K ukončení 1. sv. války
Zveme na bohoslužbu k výročí ukončení 1. světové války, kterou budou
vysluhovat ThDr. David Tonzar ThD,
pražský biskup a pplk. Mgr. Jan
Kozler, hlavní kaplan České armády.
Při bohoslužbách k tomuto výročí
promluví pplk. PhDr. Eduard Stehlík,
pracovník vojenského historického
ústavu.
Bohoslužba se bude konat v chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 1- Staré Město 10. listopadu od 17 h.
(rst)

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na úterý 11. listopadu
v 17, 30 h do přízemí kláštera Emauzy
na besedu s doc. RNDr. Martinem
Branišem, CSc. z Ústavu pro životní
prostředí Přírodovědecké fakulty UK
na téma Znečistěné prostředí.
(jn)

Po stopách čsl. legií
Náboženská obec Praha 8-Karlín,
Vítkova 13, srdečně zve na přednášku
PhDr. Zlaty Fořtové, členky historicko-dokumentační komise Československé obce legionářské "Po stopách
Československých legií" k 90. výročí

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POSLEDNÍ SOUD
K vyřešení dnešního kvizu zřejmě budete potřebovat k ruce Bibli,
konkrétně text Mt 25,31-36. Na obrázku je nebeský trůn, po jehož
pravé straně budou lidé spravedliví – ovce, po levé pak ti nemilosrdní
– kozlové. Podle čeho nás Pán Ježíš rozdělí? Pokuste se seřadit části
vět tak, jak jdou v biblickém textu za sebou. Z písmenek v závorkách
by vám měla vyjít tajenka. Ovšem pozor! Přimíchaly se nám sem i
věty, které by sice také mohly být kritériem pro rozhodnutí, v biblickém textu však nejsou!

(Řešení z minulého čísla: Vděčnost.)
Jana Krajčiříková
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obnovení naší samostatnosti, která se
koná 18. listopadu od 17 h v zasedací
síni náboženské obce.
K programu je připravena výstavka,
literární, výtvarné a hudební ukázky,
videopromítání.
Spojení: metro B, C - stanice Florenc,
tram 8 a 24 - Karlínské nám.
(no)

Koncerty u sv. Mikuláše
3. 11. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart, Corelli
Camerata Pragensis Orchestra
V. Frank, L. Havlák – housle,
V. Rejlek – trubka
* 4. 11. – 17 h
Bach, Franceschini, Purcell
M. Pšenička – varhany,
Z. Šedivý – trubka, J. Šedivý –
trubka
* 5. 11. – 17 h
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová – soprán,
B. Rabas – varhany
* 6. 11. – 17 h
Franck, Mozart, Dvořák
ČVUT MIXED CHORUS
* 7. 11. – 17 h
Bach, Telemann, Händel
M. Šestáková – varhany,
V. Kozderka – trubka
* 7. 11. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Praga Sinfonietta Orchestra,
diriguje: M. Němcová,
Y. Škvárová – alt
* 8. 11. – 17 h
Bach, Händel, Rossini
K. Valoušková – soprán,
O. Musilová – mezzosoprán,
U. Němečková – varhany
* 8. 11. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Praga Sinfonietta Orchestra,
diriguje: M. Němcová,
Y. Škvárová – alt
* 9. 11. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl – viola
* 9. 11. – 20 h
Bach, Händel, Orff
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus – varhany
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