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90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA OSLAVILA NAŠE CÍRKEV V HRADCI KRÁLOVÉ
Výjimečně i v úterý se rozezněly
zvony ve Sboru kněze Ambrože, aby
svolaly ke slavnostním bohoslužbám
všechny, kdo by chtěli nejen oslavit
90. výročí vzniku ČSR, ale také poděkovat Pánu za to, že můžeme v naší
zemi svobodně žít.
První půli bohoslužeb vedl brněnský
biskup Petr Šandera a slovem nám
posloužil senior královéhradeckého
seniorátu ČCE Michal Kitta. Pro svou
promluvu si vybral texty: Žd 13,14;
Iz 40,13-17; Mt 23,29-39. V kázání se
zamýšlel nad tím, co to vlastně znamená "česká státnost" nebo pojem
"vlast".
„Sestry a bratři, jsem zde dnes mezi
vámi poprvé, tak bych vám snad o
sobě mohl něco říct: jsem svým založením vcelku suchar,“ řekl bratr Kitta
a pokračoval: „Chybí mi jižanský
temperament; když mám něco slavit,
nevím si příliš rady. Za chvíli mi bude
40 a pořád v tom nevidím dostatečný
důvod k oslavám. Když prý jediný
hříšník začne činit pokání, mají andělé v nebi slavnost. Ale juchat, protože
se kdysi někdo cizím přičiněním narodil?
Přesně takové rozpaky mám i nad
oslavami 28. října. Den vzniku samostatného československého státu,
dokonce letos máme 90. výročí! Československo dávno neexistuje, podle
zpráv z tohoto týdne ho už ani Slováci
většinou neoplakávají, a pokud se po
něm někomu stýská, pak prý stoupencům HZDS Vladimíra Mečiara!
28. říjen má být dnem naší státnosti.
Ale komu je tato státnost určena?

Komu patří? Čí byl a je ten stát, který
dnes připomínáme? Tyto otázky se
nás bytostně dotýkají. Vždyť v názvu
mé církve je i slovo "česko" a v názvu
vaší církve dokonce slovo "československá". Jsme tedy také s definicí a
státností této země, s jejím sebevymezením nějak spojeni.
Pokud dobře počítám, tak naše vlast
jen ve 20. století existovala v osmi
různých podobách: Rakousko-Uhersko, první republika, druhá republika,
protektorát, poválečná republika bez
Podkarpatské Ukrajiny, ČSR, ČSSR,
ČSFR a nakonec Česká republika.
Když nám chtěl všemocný stát před
pár týdny odejmout církevní sňatky,
říkal jsem si, no, státe, ty máš ale sebevědomí! Na to, že jsi tak křehká
instituce.
Podobně vážná otázka zní, nejen jaké
území, ale také jací lidé, případně jaké
tradice k této státnosti patří? V roce
2002 jsem se účastnil odhalení památníku 23 po válce zavražděných starců,
žen a dětí v Teplicích nad Metují.
Hovořil jsem s některými sudetskými
Němci a ti říkali: >Nechceme zpátky.
Nechceme ani náš zabavený majetek.
Nakonec jsme se, při tom všem zlém,
měli lépe než ti, kdo tu zůstali. Ale
chceme, abyste vy, Češi, uznali, že
jsme tady od 13. století žili, pracovali
pro tuto zemi a byli zde doma právě
tak, jako jste tu dnes vy.< Úplně stejně hovořila i stará Němka, kterou
jsem potkal na studiích v Porýní. Zpívala německy "Kde domov můj".
Měla na stěně naši vlajku a jedla vepřoknedlozelo. Co je to tedy naše stát-

KAPLE BETLÉMSKÁ
Na samém okraji východních hranic
českokrumlovského okresu leží městys Besednice. K tomuto okresu byl
přiřazen k 1. lednu 1951. Díky učitelskému manželskému páru Tetenkových byl zde v říjnu 1953 zakoupen
domek se zahradou, který byl během
dvou let, převážně svépomocí, přestavěn a 23. října 1955 prvním plzeňským biskupem Arnoštem Šimšíkem
otevřen jako modlitebna CČS s názvem "Kaple Betlémská". Už tehdy,
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nost? Všimli jste si někdy, že v české
hymně se vůbec nezpívá o lidech?
Jenom o vodě, stromech, skalách,
květinách, zkrátka o zemi? Copak domov, vlast netvoří právě lidé? Jenže
k těm se rodná země často chová jako
macecha. Nejdříve oželíme Židy, pak
Rusíny, Ukrajince, Rumuny, Maďary,
Němce, ruské emigranty, kterých tisíce odtáhla po válce NKVD. Slováky
dokonce dvakrát. A přitom ti všichni
svou vlast milovali a věřili jí, že je
ochrání, že se jich zastane, že bude i
jejich. Každý z nich si nese svou křivdu. Obviňujeme Němce, že svou vlast
zaprodali Hitlerovi. My, kteří jsme

BESEDNICI

v důsledku nedostatku financí a zejména politiky té doby, byla sice stavba dána do provozu, ale bez jakéhokoliv zázemí, bez vody, WC atd. To se
negativně začalo projevovat nejen
s přibývajícím věkem členů náboženské obce, ale i při pořádání koncertů a
kulturních akcí v současnosti. Náboženská obec Besednice byla jako středisko administrována z různých náboženských obcí – z Trhových Svinů,
z Kaplice bratrem farářem Horčicem a

po jeho úmrtí z Českého Krumlova
Miloněm Zemenem. Tento stav zůstal
i po jeho smrti.
Čtvrtý říjen letošního roku byl pro
Besednici dnem svátečním a radostným. Na bohoslužby, které sloužili br.
patriarcha Tomáš Butta společně se
současným plzeňským biskupem Michaelem Mocem, přijeli všichni faráři
českobudějovického vikariátu. S nimi
i zástupci náboženských obcí, přišel
dřívější starosta Besednice, dnes poslanec pan Jaroslav Klein, současný
starosta Petr Trajer i majitel stavební
firmy pan Milan Sedlák, který přestavbu prováděl. Všichni prožili nejen
sváteční chvíle nad biblickým poselstvím, ale také na vlastní oči se mohli
přesvědčit o tom, že naše církev získala v rekonstruované "Kapli Betlémské" nejen dům modlitby, za který se
nemusíme stydět, ale i místní středisko kultury, s dobrou akustikou pro
pořádání koncertů, kterých se zde
uskutečnila již celá řada.
Kde se získaly finanční prostředky na
rekonstrukci? Městu Kaplice se prodala za odhadní cenu budova tamější
modlitebny, která byla v tak havarijním stavu, že v současné době je již
Dokončení na str. 3

40 let vyvěšovali sovětské vlaječky.
Přemýšlení o české státnosti nám připomíná mnohé tragikomické momenty našich dějin.
A přesto nám 28. říjen něco říká.
Promlouvá k nám, něco tady kolem
srdce cítíme! Když čtu Čapkovu Matku, jako alegorii vlasti, která posílá
své syny do boje, chce se mi brečet a
jsem na měkko. Nejsem pacifista,
jsem podporučík v záloze a myslím,
že bránit svou vlast, svůj domov je
vznešený úkol. Když vznikly nové
nahrávky státní hymny od orchestru
Národního divadla, všechny jsem si
stáhl z internetu a rád je poslouchám.
Myslím, že i já svou vlast miluji. Ale
bezpečně vím, že láska k vlasti nesmí
stát na sentimentalitě. Na nekriticky
oddané psí lásce. Když čtu, že dnes

kladou skinheadi věnce k Masarykovým pomníkům, je mi úzko z takové
perverze. Naše vlast a její státnost
potřebují pravdivost. Lásku, která je
dospělá. Vlast, to nemohou být jen ti,
kteří zbyli. Jsou to i všichni ti, kteří
bojovali za její svobodu. Vlast je
dlouhý příběh, událost v čase a prostoru, ke které patří i ti, které zde dnes
nevidíme. Vlast a státnost, to jsou
vzestupy a pády, chvíle triumfu i zahanbení.
Možná jste také slyšeli otřepanou
poučku, v nedělní škole, v katechismu, která tvrdí, že pokud budu dobrý křesťan, stávám se zároveň i
dobrým občanem své vlasti. Právě
tehdy, když jsem dobrým křesťanem, stávám se své vlasti nejužitečDokončení na str. 3

CVRČEK V LITOVLI
Loňského roku zahájil na faře NO v Litovli činnost nízkoprahový klub pro
děti CVRČEK. Vznikl jako podpora školní výuky prvního stupně ZŠ a to formou zábavného programu, her, soutěží a celoroční dobrodružné hry, jejíž děj
– který z velké míry určují děti samy – vyústí na týdenním prázdninovém
pobytu.
Různorodý program klubu je zaměřen na rozšíření znalostí v předmětech,
jako je angličtina, historie, zeměpis, přírodověda, zdravověda, výtvarná
výchova a další humanitně-společenské obory. Záměrem je podpora všestranného rozvoje osobnosti dítěte, školního prospěchu, obecného rozhledu,
rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce a zapojení do kolektivu i smysluplné vyplnění volného času dítěte. Nabízí každotýdenní setkání, občasné
víkendové akce a týdenní prázdninový pobyt.
Hlavním záměrem práce s dětmi je však seznámit je se základy křesťanství a
s jeho prolínáním do praktického života. Snahou je přiblížit dětem křesťanské
myšlenky srozumitelnou formou odpovídající jejich věku a ukázat jim obecnou platnost křesťanských morálních a etických zásad a jejich shodu se současnými společenskými normami.
Prostřednictvím kontaktu s dětmi a prací s nimi se nám daří oslovit i jejich
rodiče, kteří se akcí klubu účastní. Rádi bychom s nimi navázali dialog a přátelské vztahy a pozvali je do společenství náboženské obce.
V současné době navštěvuje klub Cvrček více než 25 dětí. Scházíme se 2x
v týdnu ve farních prostorách, které byly k těmto účelům zrekonstruovány.
Jednou z mnoha akcí pořádaných v rámci klubu byla např. letošní Drakiáda
(viz. foto).
Přáli bychom si, aby se dětem na faře v Litovli líbilo, byly tu spokojené a
v budoucnu se sem rády vracely.
Za náboženskou obce Litovel Lucie Haltofová
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Úvaha nad texty Knihy 5
Co se mělo pro mou vinici ještě udělat
a já pro ni neudělal?
Když jsem očekával, že vydá hrozny,
jak to, že vydala odporná pláňata?
(Izajáš 5,4)
Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích,
kde je jich naléhavě potřebí,
aby nebyli neužiteční.
(Titovi 3,14)
List Judův 1.2.20-25
Marek 10,46-52
Otázka po tom, co se mělo ještě udělat pro vinici, o níž
mluví v podobenství Izajáš, se může vztahovat obecně na
všechny oblasti lidského života odvislé od aktivity člověka
a jeho vůle, chtění a skutečného konání. Je to otázka po
vytváření dobrých a optimálních podmínek pro nějakou
lidskou činnost. To leckdy záleží i na mnoha lidech kolem a
v neposlední řadě na souběhu okolností, které vznikají
nezávisle na vlivu přímých aktérů konkrétní činnosti.
Izajášův text i slovo z listu Titovi mluví ale především o víře
o myšlení a konání, vírou v Boha motivovaném a určovaném. Zde vystupují do popředí slova a výroky, které jsou
atributy víry a napovídají na určitý způsob myšlení i přístup
k životu a konání v něm. Autoritou tu není lidské přání ale
Boží záměr a vůle. Nejde o výkon ale o službu. Službu naplňující Ježíšem vyslovené dvojpřikázání lásky. Tak naše
myšlení a konání zůstává sice naším, ale čerpá své téma,
svoji sílu i vytrvalost ze spojení s Bohem v Ježíši Kristu
dávajícím nám porozumět, rozhodovat se a konat v duchu
toho, co píše Juda ve svém listu: „…budujte svůj život na
přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, žijte v Boží
lásce.“
Jan Hálek

Zázraky
Dle veřejného mínění existují zázraky menšího a většího významu, které
se vzájemně mohou doplňovat. Ty
menší jsou považovány za velmi
cenné, tudíž je třeba si jich vážit,
avšak největší událost představuje
Stvoření celého světa, který jsme
dosud popsali pouze v nepatrných
zlomcích. Právě Stvoření je něco velkolepého a slavnostního od Pána
Boha, jenž by zasloužil Nobelovou
cenu za vědu a mírumilovný pokoj
v počátcích celosvětového dění.
Zasloužil by další ocenění, neboť příroda na Zemi ještě zdobí naše okolí a
vesmírné představení postupuje dál a
dál v tajemném nedohlednu. Nelze
však pojmout celou oblast vědění,
proto dochází k určitým frakcím,
jimiž jsou speciální obory zkoumající
Boží dílo dopodrobna.
Zázraky v křesťanské církvi mají vliv
na věřící. Obrovské dokážou udělat
třeba z ubohého sídla poutní, duchovní a lázeňské centrum. Bohu dík
za posvátná místa, neboť v nich došlo
k zázračnému uzdravení. Právě tyto
divy jsou nejnápadnější, ale drobných
součástek si ani běžný občan nevšimne. Divy menšího významu plynou
na světlo Boží pomalým tempem. Jen
málokdo vyhraje sto deset miliónů ve
Sportce. Právě tyto peníze by nábo-

ženské obce potřebovaly na opravu
sborů. A tak pohleďme na reálné
dění. Jdeme cestou trnitou, která ve
svých zastaveních skrývá životní
překážky, překvapení a zkoušky.
Někdy šlápneme vedle, jindy zabloudíme, ale pak se navrátíme, vždyť
lidské osudy jsou postaveny na tom,
co Bůh od nás očekává.
Stěžujeme si na každodenní rutinu,
která se nám nelíbí, dokonce nadáváme svým ratolestem, jak jsou neschopné, ale uvědomme si, že to tak
dál nejde. Očekáváme marně obrat,
abychom neprohráli svůj životní
zápas. Vše jest rozhodnuto. Žijeme
stejným stereotypem - třeba na dluh.
Bojíme se ztráty zaměstnání a bank,
jimž musíme splatit ještě více, než
jsme si vypůjčili. V takovém případě
je nezbytné hledat pomoc u křesťanské církve, která myslí na přátelskou
pospolitost.
Proč píši tento článek? Nelíbí se mi,
co se děje v rodinách. Nelíbí se mi, že
společnost prahne po komfortu, jenž
stojí pod dlužním úpisem. Jednou na
to přijde, že situace není zas tak ideální, i když se praví, že národ bohatne. Národ bohatne, ale duchovně
chátrá. Věřím však, že dojde k jeho
vysvobození.
Václav Kovalčík

Z kazatelského plánu
26. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Je jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk
Kristus Ježíš.
1 Tm 2,5b
První čtení: Ž 66,18-20
Druhé čtení: 1 Tm 2,1-10
Evangelium: J 14,6-10
K obětování: 2 K 9,8-9
K požehnání: Žd 12,28

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)
BŮH BLÍZKÝ A VZDÁLENÝ 2
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
Hospodin byl se Samuelem v Šílu a
byl také s Davidem. Jónatan přál
Davidovi: „Hospodin buď s tebou“ a
Benajáš, syn kněze Sádoka, vyslovil
podobné přání na adresu Šalomouna.
1 S 3,19; 18,12.14; 20,13;
1 Kr 1,37
Bez znamení Boží přítomnosti by se
byli Izraelci sotva odhodlali odejít
z Egypta do neznámé země zaslíbené. Mojžíš prosí Hospodina: „Jestliže jsem u tebe nalezl milost, putuj,
prosím, Panovníku, uprostřed nás!“
Ex 13,21-22; 33. kap.;
34,9; Ž 124
Když Izraelité táhli pouští a žíznili,
pokoušeli Hospodina svým pochybováním: „Je mezi námi Hospodin
nebo není?“
Ex 17,1-7
Poslušným Bůh slibuje svou přítomnost, ochranu a pokoj: „Zřídím si

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.

mezi vámi příbytek. Budu procházet
mezi vámi.“
Lv 26,11-12
Až jednou vstoupíme do věčnosti,
spatříme nové nebe a novou zemi a
příbytek Boží mezi lidmi.
Zj 21,1-4
Když se lid obrátí k cizím bohům,
Hospodin na něj sešle zlo a soužení.
Pak si lidé uvědomí: „Zdali nás toto
zlo nestihlo proto, že náš Bůh není
uprostřed nás?“
Dt 31,14-18
Prorok Izajáš zaznamenává zaslíbení
Hospodinovo izraelskému lidu: „Neboj se, já jsem s tebou, já budu s tebou.“ Stejnou zkušenost má prorok
Jeremjáš, když si ho Bůh povolává
do služby.
Iz 41,1-16; 43,1-7; Jr 1,1-8
Žalmista si znovu a znovu přeje:
„Nevzdaluj se ode mne, můj Bože!“
Ž 22,12.20; 35,22; 38,22; 71,12
Jak to, že je někdy mezi mnou a Bohem velká dálka? Jsou to naše nepravosti, které nás oddělují od Boha!
Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, je daleko od svévolníků.
Iz 59,2.12-13; Př 15,29; Oz 5,1-7
A přitom nás Bůh vidí, i kdybychom
sami chtěli před ním utéci. Jonáš

spěchá pryč od Hospodina a jeho
úkolu – místo do Ninive míří na
opačnou stranu do Taršíše. Ale není
mu to nic platné.
Jr 23,24; Jon 1. kap.; Ž 139,7-11
Často se sami Bohu vzdalujeme.
Svými rty ho vyznáváme, ale srdce
je od něj daleko.
Iz 29,13; Mt 15,8-9; Mk 7,6-8;
srov. Dt 30,11-14
Komu je Bůh blízko? Těm, kdo jsou
zdeptáni a zkoušeni, těm, kdo k němu volají opravdově, těm, kdo jednají spravedlivě, kdo mají soucit
s potřebnými, nasytí hladového a
obléknou nahého. Pak Bůh ohlásí
svou přítomnost: „Tu jsem.“
Ž 34,19; 145,18; Iz 55,6; 58. kap.
Zpřítomnění Pána Ježíše při našich
církevních shromážděních a v našich
domovech. Buďme soustředěni. A
prosme o schopnost vnímat Kristovu
přítomnost.
Mt 18,20; J 14,23; Zj 3,20
Když se vzkříšený Ježíš loučil
s učedníky na hoře v Galileji, slíbil:
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do skonání tohoto věku.“
Mt 28,16-20
Texty vybrala: Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

CESTA, PRAVDA I ŽIVOT
Žijeme ve světě plném informací. Od
rána do večera je náš mozek přeplňován různými zprávami, reklamními
slogany, průzkumy veřejnosti. Jistě
to znáte ze své zkušenosti. Pouliční
prodejci nás zastavují na ulici, telefonují nám přímo domů, zvoní na
domovní zvonky, z televizních obrazovek k nám promlouvají různé příběhy a události, pravdivé i smyšlené,
nekonečné diskuse s politiky…
Člověk za jeden den vstřebá tolik
informací z různých rovin, že nakonec získává nedůvěru ke všemu. Pod
tíhou politických slibů i reklamních
letáků nabízejících neuvěřitelné se
naučí pochybovat o jejich pravdivosti i o pravdě jako takové. Snad právě
proto apoštol Pavel píše Timoteovi,
že jedním z úkolů křesťanů jsou modlitby a prosby za vládce a za všechny,
kteří mají v rukou moc.
Myslíte, že začínám poněkud ze široka? V dnešním evangeliu k nám
zaznívá také jedna informace. Je životně důležitá, přesto je prostá, velmi
krátká, snadno zapamatovatelná. „Já
jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne,“
říká Ježíš. Těmito slovy při poslední
večeři uklidňuje své ustrašené učedníky.
Cesta, pravda a život. To vše jsou pro
nás naprosto srozumitelná slova.
Každý člověk si ve svém životě volí
různé cesty. Jako mladí sníme o tom,
čím jednou budeme, co všechno
dokážeme, většinou nás však ty opravdové životní cesty zavedou úplně
někam jinam. Ne nadarmo se říká, že
cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Vzpomínám, jak jsem nastoupila na
Husitskou teologickou fakultu jako

studentka psychosociálních věd.
Osobně jsem před sebou viděla jasnou cestu v tomto oboru. Tehdy jsem
povinné studium Bible chápala jako
příjemné zpestření a rozšíření obzorů. Postupně se však Bible v mém
životě stala naprosto nepostradatelná.
A tak se stalo, že jsem jednoho dne,
pohroužena do modlitby, ulpěla
očima na verši: „Hospodina budu
chválit po celý svůj život, svému
Bohu zpívat žalmy, co živ budu.“
Bylo podivuhodné, jakou rychlostí
tato slova zbortila všechny mé
vysněné cesty, a přede mnou stála už
jen jedna jediná, naprosto nečekaná.
Cesta víry. Cesta s Kristem.
Je tomu skutečně tak, že Boží cesty
jsou nevyzpytatelné. Ať si budoucnost představujeme jakkoliv a snažíme se ji naplnit sebevíc, životní
cesta, kterou nám Bůh určil, nás
povede svým směrem. Záleží pak na
nás, zda si tuto skutečnost uvědomíme a s pokorou ji přijmeme.
Vydat se na cestu s Kristem s sebou
přináší další krásné poznání. Jsme
schopni si uvědomit skutečnou hodnotu pravdy a života. My lidé často
chápeme pravdu špatným způsobem.
Slyšíme Ježíše mluvit o pravdě a
hned se nám v myšlenkách vybaví
politické diskuse současnosti nebo
křesťanská minulost a s ní křižácké
výpravy za svatou pravdu, upalování
tzv. kacířů kvůli pravdě nebo třeba
Hitlerovy či Stalinovy pokusy porazit svou pravdou svět.
O které pravdě vlastně Kristus
mluví? Nejde o filosofickou nebo
morální pravdu ve smyslu neomylnosti tak, jak chápeme pravdu my
lidé. Kristus má na mysli Boží věr-
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nost a spolehlivost, opravdovost
života.
Kdo se dokáže této pravdě otevřít a
nechá se jí uchvátit, bude stejně jako
učedníci osvobozen od jakéhokoliv
strachu z budoucnosti. Kristus nám
otevírá cestu ke smysluplnému životu, který je založený na Boží věrnosti. V něm, jedině v něm, se můžeme
setkat s pravým životem a poznávat
tak pravdu nejen o Bohu, ale i o sobě
samých.
Možná nám někdy připadá, že na světě je tisíce pravd a tisíce cest, kterými
bychom se mohli vydat, přesto, nebo
právě proto, nám Kristus nabízí cestu
svou, jedinou cestu, která vede k Bohu, cestu, která má smysl a po které
také stojí za to skutečně jít. Amen.
Lenka Vávrová
Ježíši Kriste,
na cestách života
se kříží tolik stop,
které časem
zapadnou a zůstanou
zaváté časem
a zapomněním.
Jen tvoje stopy,
Pane,
značené drahou krví
vykoupení
jsou stále zřetelné.
I po staletích lidského
vzdoru a nevěry
po nich mohu kráčet.
Děkuji za stopy víry,
kterým důvěřuji,
neboť i kdybych padl,
ty mne pozvedneš.
Amen.
Jiří Chytal
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90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA...
Dokončení ze str. 1
nějším. Něco na tom bude, ale právě tak by mohl člověk říct, že když
jsem dobrým křesťanem, měl bych
být i dobrým manželem, studentem
a třeba i řidičem. Ale víme, že tomu
tak automaticky nebývá.
Ježíš miloval svou vlast. Loučil se
s Jeruzalémem a plakal. Bylo mu líto
jejich slepoty a zahleděnosti do sebe
sama. Dobře věděl, že národní hrdost
se odvolává k zabitým prorokům a
mučedníkům, kterých jejich současníci nikdy nejsou hodni. Kritizoval tvrdost srdcí svých spolubratří. Hospodin
se už tolikrát snažil shromáždit svůj
lid jako své děti, ale oni nechtěli. U
proroka Izajáše jsme četli, že národy
jsou před Bohem jako kapka ve vědru,
jako prášek na vahách. Existence a
trvání národů jsou před Hospodinem
jako nic, nicota, pára nad hrncem! A
přesto Hospodin jedná s lidmi i jako
s národy. Jeho lid, Izrael, bývá často
přirovnáván k nevěrné ženě – smilní
jednou s Babylónem, podruhé s Egy-

ptem. Ale Bůh znovu a znovu odpouští, když lituje a navrací se k němu
zpátky celým srdcem.
Myslím, že své vlasti jsme nejužitečnější tehdy, když posloucháme někoho ještě vyššího. Když kromě presidenta, parlamentu a senátu nad sebou
vidíme i Boha. Když i svou vlast poměřujeme vyššími kritérii spravedlnosti a pravdy. Křesťané to vyjadřují
tak, že kromě tohoto domova hledáme
ještě jiný, trvalý domov, jak jsme slyšeli v epištolním čtení, kde budeme
s Bohem tváří v tvář. Masaryk se snažil jednat pod zorným úhlem věčnosti.
Není nic pošetilejšího, než žít jen pro
okamžitý prospěch, pro to, co je teď a
tady. Boha se sluší poslouchat víc než
lidi. Je velikou tragédií, že křesťané
v naší zemi k poslušnosti samému
Bohu svobodní nejsou a stále čekají
na drobečky ze stolu, které někdo
upustí. Že na nás není víc patrná suverenita našeho Pána např. nade všemi
nedůstojnými hašteřenicemi o majetek. Ale to by bylo na jiné povídání.

Máme-li dnes vděčně vzpomínat na
28. říjen 1918, měli bychom být především my sami dokonale svobodní
od všeho a všech. Jak říká apoštol Pavel: Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Teprve po takovém osvobození lze sloužit Bohu a třeba i vlasti.
Amen.“
Po kázání nám zazpívala Lenka Klásková v doprovodu Jiřiny MarešovéDvořákové jednu z Biblických písní.
Druhou část bohoslužeb vedl královéhradecký biskup Štěpán Klásek.
Po závěrečném požehnání nás krátce
pozdravili senátor Karel Barták, poslanec David Kafka a za Římskokatolickou církev nově nastupující generální vikář Tomáš Holub. Nakonec
jsme společně zazpívali státní hymnu
a po slovech "země česká, domov
můj" jsme se rozešli, někteří spěchající již domů, ale jiní ještě na faru ke
stolům plným připraveného pohoštění.
Františka Klásková

PHDR. BOHDAN KAŇÁK, PHD., JUBILUJÍCÍ
Bratr Bohdan Kaňák je většinou z nás
vnímán stále jako "Kaňák junior", i
když jeho otec, prof. dr. Miloslav Kaňák, je mezi námi řadu let přítomen už
jen svým dílem a světlou památkou.
Proto nás občas udiví, že i juniorům
přibývají léta a najednou třeba slaví
padesátiny…
I s Bohdanem Kaňákem je to tak. Narodil se 16. listopadu 1958 v Praze
jako dítě duchovenského manželského páru. Jeho tatínek už byl vzpomenut, maminka Alena je v církvi léta
známa jednak z okruhu diakonie, jednak jako autorka příběhů pro děti i
zpracovatelka historických námětů.
Jejich jediný syn po maturitě zamířil
na Filosofickou fakultu University
Karlovy, kde v r. 1982 promoval jako
absolvent oborů archivnictví a historie. Prvních sedm let praxe strávil
v ústředním archivu své církve, během nich získal také doktorát filosofie
(1985), vystudoval dálkově tehdejší
Husovu čs. bohosloveckou fakultu a
přijal kněžské svěcení. V roce 1990
Prahu opustil a odešel se svou rodinou
do kraje, z něhož pochází jeho manželka Naděžda, na Hanou. Nastoupil
do Státního okresního archivu v Olomouci a od roku 1998 je jeho ředitelem. Osmičky tedy hrají i v jeho životě, jak je vidět, významnou roli.
Archiv, jeho řízení a problematika
archivnictví jako oboru však nikdy
nebyly jediným prostorem uplatnění
Kaňákovy odbornosti, i když články,
studie a zprávy z této hlavní sféry jeho
činnosti tvoří velkou část jeho dosavadní bibliografie. V Olomouci se začal na katedře historie Filosofické
fakulty University Palackého věnovat
také činnosti pedagogické. Okruhem
jeho působnosti se stala paleografie
novější doby a výsledkem prvních let
tohoto zaměření se staly dva studentům určené soubory názorných Paleografických textů (1. soubor poprvé
1994, v r. 2002 jeho přepracované a
rozšířené vydání, 2. soubor 1999), nepočítáme-li další tituly jeho prací,
zabývající se touto pomocnou vědou
historickou. Jeho zájmy v oboru historie však nemohly zůstat neovlivněny

prostředím, v němž vyrostl a vlastně
stále žije. Proto se mezi náměty jeho
prací dostal jako nosné téma text,
s nímž šli husité v r. 1434 do Basileje
a který je znám pod názvem Chebský
soudce. Bohdan Kaňák se jím zabýval
v dílčích vědeckých studiích několikrát, než se tento dokument stal předmětem jeho doktorské disertační práce, kterou předložil a obhájil v r. 2005
pod názvem Iudex egrensis. Historický, teologicko-filosofický a diplomatický rozměr husitského biblického
hermeneutického principu jako problém projevu církevní autority v čase.
Avšak jubilant se pohybuje nejen
v prostředí vědeckých časopisů a
sborníků z oboru historie, známe ho i
ze stránek Teologické revue a Českého zápasu. Zde nám po léta přibližuje
jednak zajímavá a důležitá teologická
témata, jednak osobnosti a události
našich církevních dějin. Tak v r. 1998
vycházela v ČZ série jeho článků na
téma Úvahy o husitství, v r. 1999 přinesl ČZ mj. Kaňákovy příspěvky
Mistr Jan Hus na kostnickém koncilu
(č. 1), Z historie olomoucké diecéze (č.
8) a Transsubstanciace a remanence
(č. 17). V r. 2005 jsme si mohli přečíst
článek Hus a husitství (č. 30), v r.
2007 575. výročí "chebského soudce"
(č. 19). Bohdan Kaňák několikrát připomněl osobnosti naší církve zejména
na Moravě: biskupa Josefa Rostislava
Stejskala (ThDr. Josef Rostislav Stejskal – život a dílo. Medailon k 50. výročí úmrtí, Theologická revue, 67,
1996, č. 6) a při příležitosti 50. výročí

jeho úmrtí také Stejskalova nástupce
PhDr. Bohumíra Cigánka (Bohumír
Cigánek – obětavý moravský biskup,
ČZ, 2007, č. 3). Pod názvem Zapomínaný ale nezapomenutý vyšla v témže
roce v č. 33 i Kaňákova obsáhlá vzpomínka na prof. Karla Statečného, otci
byla věnována Vzpomínka na profesora Miloslava Kaňáka na stránkách
Blahoslavu v r. 2006.
O jeho zatím poslední větší práci,
nevelké monografii OLOMOUC. Husův sbor vydané roku 2007 Historickou společností Starý Velehrad, Český zápas nedávno referoval.
Mohli bychom pokračovat dále ve
výčtu zájmů tohoto vysoce erudovaného a velmi pilného odborníka,
neboť těch nejmenovaných titulů jeho
prací je mnohem víc než těch zde
vypočtených. Připomeňme však, že
na tom má zásluhu i jeho rodina, zejména velkorysost Bohdanovy manželky Nadi, která mu pro jeho práci
vždy ponechávala velký časový prostor.
Nezapomeňme však na Bohdana
Kaňáka jako duchovního. Tato stránka jeho osobnosti je spjata zejména
s léty života jeho maminky s "mladými" ve Štarnově. Záhy po přistěhování se sestře Aleně Kaňákové ve spolupráci se synem podařilo obnovit činnost štarnovského střediska šternberské náboženské obce a v místní škole
se začaly v pravidelných termínech
konat bohoslužby. Ty zprvu sloužila
ona sama, později spolu s Bohdanem.
Když pak léta už hodně pokročila,
chodila se maminka, dokud jí síly stačily, alespoň posadit mezi ovečky do
lavice a její nedávný spolupracovník
drží od té doby štafetový kolík štarnovských bohoslužeb sám. Mohli
bychom pokračovat ještě o jubilantových aktivitách v ústředních církevních a sněmovních grémiích, ale přidejme se raději v této chvíli už k ostatním gratulantům:
Tak ještě mnoho let ve zdraví,
Bohdane.
Jitka Balatková
foto: O. Pališek

125 let od úmrtí Josefa Baráka
Od roku 1857, kdy uveřejnil svou básnickou prvotinu, poznávala česká
kulturní veřejnost Josefa Baráka jako básníka. Náležel k mladé literární
generaci, která se v květnu 1858 představila almanachem Máj. Barák byl
redaktorem almanachu, neboť jeho hlavním inspirátorům Nerudovi a Hálkovi nebylo tehdy ještě potřebných čtyřiadvacet let.
Když se po mrtvých létech Bachova absolutismu začínal znovu rozvíjet
český národní život, patřil Barák k jeho předním organizátorům. Pořádal
české besedy, byl předsedou Akademického čtenářského spolku, patřil mezi zakladatele Sokola, Umělecké besedy i četných studentských spolků.
Zaměstnáním a hlavním oborem Barákovy činnosti bylo novinářství. V roce 1857 se stal redaktorem Prager Morgenpost, a když počátkem 60. let
vznikaly časopisy české, redaktorem Času a později Hlasu. V letech 1867
až 1873 vydával a řídil časopis Svoboda. V rámci rodícího se mladočeského hnutí představoval Barák spolu s Nerudou jakýsi "plebejský demokratický radikalismus", navazující na dědictví radikálních demokratů z let revoluce 1848-49. Jako důsledný demokrat si Barák všímal i dělnických problémů a účastnil se některých akcí dělníků, pro které požadoval rovnoprávnost v politickém životě. V září 1871 byl zvolen redaktorem prvního
dělnického časopisu Dělnických listů. Svým nacionalismem se však dostával do rozporu se smýšlením dělníků ve vydavatelském sboru časopisu, a
proto se v srpnu 1872 redakce vzdal. Od 1. října 1874 byl Barák odpovědným redaktorem mladočeských Národních listů, tehdy největších a nejvlivnějších českých novin.
Již od studentských demonstrací v květnu 1860 se Barák těšil neobyčejné
pozornosti policie a byl také několikrát stíhán soudně. Ve své době byl velmi
populární a oblíbenou osobností. Dnes je jeho jméno známé jen užšímu kruhu
zájemců o české dějiny. Neprávem, neboť, jak o něm napsal ve svých vzpomínkách spisovatel A. Stašek, "svými náhledy předbíhal svou dobu, což bývá
vždy známkou duchů nad obecnou úroveň vynikajících".
(red)

KAPLE BETLÉMSKÁ JE I ...
Dokončení ze str. 1
zbourána. Obecní úřad Besednice
pomohl v rámci svých možností s
realizací fasády dvou venkovních
stěn objektu a vybudováním zámkového chodníku. Tři náboženské obce
nám poskytly finanční dary, za které
jsme nesmírně vděčni, a konečně pro
dokončení jsme v letošním roce prostřednictvím ústřední rady získali
příspěvek z odboru církví ministerstva kultury na opravu církevního
majetku. Ale za tím vším je to nejdůležitější! Je to ochota a snaha pomoci dobré věci a mnoho hodin bezplat-

né brigádnické pomoci studentů,
dospělých, členů i nečlenů naší církve. A ještě jedno a to je, že předsedkyně rady starších, sestra Božena
Grillová, dovede nejen členy své
rodiny ale i řadu jiných přesvědčit o
tom, co by bylo ještě dobré udělat, a
dosáhne toho, že se to skutečně
udělá. Díky jí.
Ať tedy besednická "Kaple Betlémská" je místem modlitby, kde bude
znít Slovo Boží, ale i místem krásné
hudby, která také dovede otevírat lidská srdce a zušlechťovat naše duše.
Luboš Branný
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Doteky v listopadu

10. 11. 1883 - Narodil se v Ivanovicích u Vyškova Bedřich Antonín Wiedermann (+ 5. 11. 1951 v Praze) - varhaník, klavírista, hudební skladatel a pedagog, který za téměř 30 let pedagogické práce vychoval množství znamenitých
varhaníků (Jiří Reinberger, Jiří Ropek, Milan Šlechta a další). Jako skladatel vytvořil přes 300 skladeb, převážně varhanních a rozsahem menších (chorálové
předehry, sonáty, toccaty, fugy, pastorely, variace atd.), ale též dvě mše.
11. 11. 1403 - Král Václav IV. (dosud vězněný ve Vídni) vyvázl ze zajetí, navrátil se do Čech a sesadil Zikmundem dosazenou vládu. V Kutné Hoře bylo pak
uzavřeno přátelství mezi králem Václavem a oběma moravskými markrabaty;
Jošt byl jmenován hejtmanem Českého království (definitivně se odklonil od
Zikmunda).
11. 11.-22. 12. 1433 - V Praze proběhl svatomartinský sněm podobojích, na
němž byl za zemského správce zvolen Aleš Vřešťovský z Riesenburka, aby zemi "uvedl v poklid, svornost, lásku a jednotu křesťanskou". "K ruce" mu byla
zvolena dvanáctičlenná rada, v níž byli zástupci měst v menšině (dostali se do
čela umírněnější). Vyslanec koncilu Jan Palomar předložil sněmu návrh smlouvy o všech čtyřech artikulích. Povolovalo se přijímat podobojí způsobou, ale jen
dospělým, v ostatních třech artikulích byly ústupky jen nepatrné. Pro tuto
smlouvu se ujal název kompaktáta. Došlo i k pokusům obnovit krajskou správu, čímž by se rušila působnost jednotlivých husitských oblastí. Na sněmu byli
zastoupeni i Moravané.
11. 11. 1893 - Vláda hraběte E. Taaffeho podala demisi, do čela nového kabinetu byl jmenován vnuk A. Windischgrätze, který se opíral o novou koalici konzervativních aristokratů a liberální německé buržoazie. Nejvýraznější postavou
nové vlády byl vůdce německých liberálů A. Plener (ministr financí).
11. 11. 1918 - Císař Karel I. naposledy udělil hodnosti tajných radů, předal řády
a poté podepsal abdikační listinu. Téhož dne opustil Schönbrunnský zámek ve
Vídni. Rakousko-Uhersko "zahynulo".
Nový maďarský předseda vlády Károlyi vydal proklamaci, v níž odmítl "český
vpád" na Slovensko a ohlásil úmysl chránit hranice uherského státu (nařídil
mobilizaci pěti ročníků, vypravil na Slovensko dělostřelecké a pancéřové vlaky). České vojsko obdrželo ultimátum ihned opustit zemi, což také učinilo.
13. 11. 1513 - Zemřel v Olomouci Augustýn z Olomouce (Augustinus Olomucensis, Kasenbrot) (* kolem 1467 v Olomouci) - humanista, který patřil
mezi přední vzdělance své doby, jejichž věhlas přesáhl hranice Českého království. Vstoupil do služeb královského dvora Vladislava Jagellonského a působil v letech 1496 až 1501 jako písař královské české kanceláře v Budíně, kde
byl členem Dunajské literární společnosti a začal shromažďovat knižní fondy,
zaměřené především na historii, astronomii a literaturu. Svoji knihovnu pak převezl do Olomouce a ve své závěti ji odkázal olomoucké kapitule. Psal převážně velmi kultivovanou latinou, díla zaměřená nábožensky a obecně literárně,
např. Katalog olomouckých biskupů (1511), Dialog na obranu básnictví (1493).
13. 11. 1918 - Národní výbor vyhlásil (oktrojoval) zatímní ústavu (vypracována sociálně demokratickým poslancem A. Meissnerem). Její charakteristické
rysy byly: 1. Veškerá moc přenesena na jedinou sněmovnu; 2. Zrušeny zemské
sněmy; 3. Šestinásobným rozšířením Národního výboru a kooptací zástupců
Slovenska vzniklo Revoluční Národní shromáždění (klíčem určení se stal způsob ustavení Národního výboru, ten byl rozšířen na 256 členů); 4. Prezidentovi
byla dána jen čestná práva; 5. Vláda byla volena Národním shromážděním.
Uzavřeno bylo bělehradské příměří, které nařizovalo Maďarsku vyklidit
Sedmihradsko, Banát a všechna území na jih od Drávy a bývalých hranic
s Chorvatskem, nikoli však vyklidit Slovensko. Maďaři zasáhli na Slovensku
vojensky. E. Beneš protestoval u francouzských vládních míst.
14. 11. 1633 - Po dobytí Řezna Švédy táhl Valdštejn přes Čechy do Bavor, aby
odtud vyhnal vojsko Bernarda Výmarského. 26. listopadu dorazil do Plzně. Ve
Vídni narůstala nespokojenost s Valdštejnem.
14. 11. 1918 - V Thunovském paláci (sídle bývalého českého zemského sněmu)
proběhla první slavnostní schůze (za řízení K. Kramáře) Revolučního Národního shromáždění (předsedou se stal F. Tomášek), na níž: 1. Došlo k vyhlášení
republikánské formy státu a k sesazení habsbursko-lotrinské dynastie z českého trůnu; 2. Prezidentem republiky byl aklamací zvolen T. G. Masaryk [19181935]; 3. Byla ustavena první vláda (tzv. všenárodní koalice) v čele s K.
Kramářem. Moc ve vládě si rozdělily čtyři české politické strany (římskokatolická byla odbyta "drobtem" - ministerstvem bez portfeje).
14.-17. 11. 1968 - V Praze proběhlo zasedání ÚV KSČ, na němž slavili úspěch
promoskevští představitelé, kteří prosadili přijetí rezoluce upravené L. Brežněvem. Na přechodnou dobu bylo vytvořeno byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (předsedou se stal L. Štrougal).
15. 11. 1883 - Zemřel v Praze Josef Barák (* 26. 1. 1833 v Praze) - novinář viz i str. 3.
15. 11. 1898 - Narodil se v Lomnici nad Lužnicí František Čůta (+ 15. 3. 1986
v Praze) - slavný analytický chemik, který vynalezl indikátor kyselosti roztoku
(pH), který dosud nebyl překonán, a jako první zavedl praktika pro studenty.
Byl autorem řady příruček a vysokoškolských skript. V letech 1961-72 byl
předsedou Čs. společnosti chemické.
16. 11. 1898 - Narodil se v Praze Jan Bauch (+ 9. 1. 1995 v Praze) - malíř, sochař a ilustrátor, z jehož monumentálních prací je třeba zmínit návrh mozaiky
bývalé Zemské banky a okno chrámu sv. Víta v Praze.
(red)

Náboženská obec v Liberci, nám.
Českých bratří 35/2, zve na cyklus
pořadů DOTEKY – PLOCHY POZNÁNÍ:
* pátek 14. listopadu v 18 h
"Růže pro klauna" - Vzpomínkový
pořad k nedožitým 90. narozeninám
Miroslava Horníčka. Hosty autora
pořadu Stanislava Kubína budou
Zdeněk Tulis, František Novotný,
Karel Tejkal, Vladimír Mareš, Jiří
Brož. Moderuje redaktor ČRo2 Praha
Robert Tamchyna. Hudba: Eva a
Marta Schäferovy a soubor "Růže mezi trním". Vstupné 80,- Kč
* pátek 28. listopadu v 17 h
"Tady žiju" - vernisáž souborné výstavy libereckých fotografů. Dramaturgii
a realizaci výstavy zajišťuje ARTEFAKTUM.CZ. Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Liberec a společnosti
JaLV a. s. Praha.
(sk)

Vzácná návštěva
V sobotu 25. října usedla do lavice
chrámu sv. Mikuláše nečekaná a vzácná návštěva. Vystoupení svých krajanek, tvořících pěvecké těleso "Village
Voices" při benefičním koncertě si přišla poslechnout velvyslankyně Spojeného království paní Linda Joy
Duffield. V přátelském rozhovoru po
ukončení zpěvů vyjádřila paní velvyslankyně svůj obdiv nad nádherou

Nízkoprahový klub pro děti v Litovli - viz str. 1
chrámového prostoru i nad jeho skvělou akustikou. Vyslovila potěšení nad
tím, že výnosy z těchto benefičních
koncertů jsou věnovány charitativní
činnosti naší náboženské obce.
Nakonec vzácná návštěva přijala od
zástupců rady starších znovu vydanou
anglickou verzi obrazové publikace o
chrámu sv. Mikuláše a byla překvapena, když si na rozloučenou odnášela
již hotové fotografie ze své přítomnosti mezi námi.
(rst)

Svoboda a jednota
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na sobotu 22. listopadu
od 9,45 h do Galerie Josefa Adamce
(Obec křesťanů, Praha 7, Na Špejcharu 3) k účasti na setkání členů sekce a

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PODZIMNÍ DOPLŇOVAČKA
Tuto podzimní doplňovačku vyřešíte, když se vám podaří správně do
ní vepsat slova podle počtu jejich písmen (vždy shora dolů a zleva
doprava).
8 písmen:
listopad, příprava

6 písmen:
čepice, spánek, zásoby

7 písmen:
mrazíky, palčáky, sychravo

5 písmen:
barvy, chmury, svetr

(Řešení z minulého čísla: Poslední soud.)
Jana Krajčiříková
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dalších zájemců o křesťanský pohled
na životní prostředí. V dopolední panelové diskusi na téma "Svoboda a
jednota" vystoupí doc. ThDr. Petr Macek, PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Mgr.
Milan Horák a RNDr. Jiří Nečas.
Během polední přestávky bude příležitost k setkáním, rozhovorům a navazování kontaktů.
JNe

Nový kontakt
Náboženská obec Kaplice oznamuje
novou adresu, která je: Na Kopci č. p.
138, 382 81 Besednice.
(rst)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 10. 11. – 20 h
Bach, Händel, Orff
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus – varhany
* 11. 11. – 17
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus – varhany
* 12. 11. – 17 h
Bach, Bizet, Dvořák
O. Kvěch – varhany,
P. Červinka - baryton
* 13. 11. – 17 h
Bach, Caccini, Mozart
V. Trojanová – varhany,
R. Kyralová – mezzosoprán,
T. Kyral – lesní roh
* 14. 11. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
D. Mimrová – flétna,
J. Kšica – varhany
* 14. 11. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Consortium Pragense Orchestra
Y. Škvárová - alt,
M. Laštovka - trubka
* 15. 11. – 14 h
Benefiční koncert
* 15. 11. – 17 h
Bach, Dvořák, Vivaldi
J. Pokorná – varhany,
P. Hůla – housle
* 15. 11. – 20 h
Bach, Vivaldi, Mozart
Consortium Pragense Orchestra
Y. Škvárová – alt,
M. Laštovka – trubka
* 16. 11. – 17 h
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová – soprán,
B. Rabas – varhany
* 16. 11. – 20 h
Mozart, Bach,Vivaldi
Prague String Orchestra
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
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