Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

MINULOU

SOBOTU SE V

Pobožností na text Mt 21,1-13 (písně
33 a 11) zahájil 94. zasedání finanční
zpravodaj Mgr. Radek Zapletal, který
v závěrečné modlitbě připomněl málo
známý svátek 11. listopadu - den
ukončení první světové války - a
vzpomněl obětí všech válek.
Vlastní jednání pak zahájil ideovým
referátem bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, kde mj. přednesl zprávu o
činnosti a seznámil se zápisem z jednání biskupské rady.
V referátu vzdělávání, který vedl slovenský biskup ThDr. Jan Hradil, byli
členové ústřední rady informováni o
postupu ve věci převzetí koleje v Roháčově ulici a souhlasili s tím, že na
příštím zasedání po předložení ekonomických podkladů rozhodnou o
tom, zda celý záměr předloží církevnímu zastupitelstvu. Dalším bodem
jednání byl Husův institut teologických studií. Ústřední rada uložila vedení HITS předložit veškeré podklady (studijní plán, seznam vyučujících,
statuty a veškerá nařízení) do 10 dnů
v elektronické podobě tajemníkovi
ústřední rady, který je bezprostředně
předá ThDr. J. Hradilovi. Ústřední rada rovněž vyzvala církevní veřejnost
k podání návrhů na členy správní i
dozorčí rady HITS do 4. prosince tak,
aby mohly být projednány církevním
zastupitelstvem, které se koná 6. prosince v Brně. Ústřední rada byla informována o novém návrhu statutu
Husitské teologické fakulty UK, o
kterém jednali děkan HTF prof. J. B.
Lášek a ThDr. Jan Hradil s kancléřem
univerzity a podle něhož bude mít cír-

DEJVICÍCH

kev i nadále možnost vyjádřit se
k personálnímu obsazení funkce děkana. Nový Statut HTF UK ústřední
rada rovněž doporučila k projednání
církevnímu zastupitelstvu.
V organizačně právním referátu, který
za nepřítomnou sestru ing. Miroslavu
Studenovskou vedl finanční zpravodaj Mgr. Radek Zapletal, ústřední rada mj. schválila záměr zřízení dvou
diakonických středisek - Centrum
volného času Hláska v Roudnici nad
Labem a Strom naděje v Trutnově.
Ve finančním referátu, který vedl rovněž finanční zpravodaj, byly schváleny čtyři varianty rozpočtu na rok
2009, které budou předloženy církevnímu zastupitelstvu.
V ekumenicko zahraničním referátu
byli schváleni delegáti na valné shromáždění ERC - Vít Koutný, ThDr.
David Tonzar a Karel Potoček. Náhradníky jsou Mgr. Radek Zapletal a
Mgr. Hana Tonzarová.
V tiskovém a kulturním referátu, který vedla olomoucká biskupka Mgr.
Jana Šilerová, bylo mj. schváleno
zvýšení ceny Českého zápasu a dětského časopisu Cesta na 7 Kč za
jeden ks vzhledem ke stále rostoucím
cenám poštovného i dalších nákladů
spojených s vydáváním periodik.
Cena ročního předplatného Českého zápasu tedy bude v roce 2009
činit 364 Kč a u Cesty 70 Kč.
Ústřední rada projednala i zápis ze
zasedání tiskové a publikační rady a
souhlasí se záměrem sestry biskupky
pozvat v jarních měsícíh 2009 do
Olomouce přispěvatele Českého zá-

KONALO

94.

shromáždění lidu, která se scházela
v období 1. republiky. Tehdy se však
konala za účasti místní samosprávy i
v mnoha československých městech a
obcích a to za spolupráce nebo dokonce přímo pod vedením našich rad starších.
Naše církev se takovýchto výročních
slavnostních akcí, v rámci svých současných možností, přidržela. Například královéhradecká diecéze ve
Sboru kněze Ambrože tradičně připravila celocírkevní bohoslužby. Z pražské diecéze uveďme alespoň náboženskou obec v Ústí nad Labem, kde
v chrámu apoštola Pavla sloužili dva
pražští kněží, holešovický br. farář Jan
Došek a nuselský br. farář Pavel Kolář, či tmaňský sbor, kde se pod vedením ses. vikářky Růženy Adamové
shromáždila větší část duchovních a
kazatelů berounského vikariátu. Celocírkevně nás reprezentoval br. patriarcha Tomáš Butta ve společenství představitelů církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR a zúčastnil
se již 2. ročníku ekumenické pouti na
horu Říp. Také v mnoha dalších náboženských obcích se konaly slavnostní
bohoslužby připomínající zrod Československého státu. Pro naši církev
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Národní divadlo v Praze letos oslavilo dvě jubilea - 145 let od otevření a 25 let od generální rekonstrukce
pasu a další zájemce o církevní tisk,
aby projednali perspektivy vydávání
našeho tisku a navrhli možná vylepšení. Ústřední rada projednala i návrh
edičního plánu na příští rok. Kromě
povinných tisků (Kazatelský plán
2009/2010 a Rozhledy víry) souhlasí
s vydáním ostatních publikací za
předpokladu, že budou splněna ekonomická kritéria.
(red)

11. 11. 1918 – DEN UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Jr 23, 1 a 3: "Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je výrok
Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam
jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na
jejich nivy a budou plodné a rozmnoží
se."
V našich myslích pomalu doznívají
velké oslavy významného dne historie
naší vlasti 28. října. V pražských Dejvicích se za přítomnosti prezidenta
republiky shromáždilo nemalé množství představitelů státu, samosprávy i
dalších vzácných hostů, ale především
i mnoho přihlížejících, aby zhlédli
vojenskou přehlídku. Oslavy pokračovaly na Dejvické třídě, kde ve velkých
a zaplněných stanech byly v diskusích
připomínány jednotlivé události z let
1918, 1938, 1948, 1968.
Atmosféra nepřipomínala roky 1980
ani 1985, kdy naposled probíhala přehlídka takového rozsahu, lidé tentokrát přišli dobrovolně a v řádu desetitisíců. Obdivovali vybavenost armády, policie i hasičského záchranného
sboru, zastavovali se u památných
praporů našich legií a vzpomínali na
své rodiče a prarodiče, kteří se zapojili do budování samostatného Československa. Zdánlivě vše připomínalo

Ročník 88

je velmi důležité, že 90. výročí založení Československé republiky bylo
slavnostními bohoslužbami a modlitbami patřičně připomenuto a předáno
nastupujícím generacím jako memento boje za svobodu samostatného státního útvaru.
Zároveň nezapomínejme, že v období
podzimních oslav mnoha českých památných dnů a svátků (28. 9. kníže
Václav, 28. 10. zrod Československa,
31. 10. Světová reformace, 1. 11. Mučedníků a svědků Páně, 2. 11. Památka zesnulých, 8. 11. Bílá hora, 17.
11. Den boje za svobodu a demokracii) zůstává však poněkud v ústraní
památný den - 11. listopad 1918. Den,
který byl později vyhlášen jako Den
válečných veteránů, den, který znamenal ukončení jedné z nejtragičtějších válek světa. Naše církev, vědoma
si důležitosti tohoto dne, vzpomene
při slavnostních bohoslužbách 90.
výročí konce války. V rámci bohoslužby uctíme společně v Duchu Kristově památku našich padlých předků,
kteří neváhali obětovat za svobodu
nás a našeho státu svůj vlastní život.
Ale vzpomeneme a pomodlíme se i za
všechny oběti, zabité vojáky či zemřeDokončení na str. 3

POUČENÍ Z MINULOSTI
Milé sestry, milí bratři,
i ten, kdo neumí latinsky, občas cituje obligátní přísloví Historia magistra vitae - historie učitelka života.
Málokdo se tím však řídí. A tak
místo abychom se z ní učili a poučili, znovu a znovu dostáváme za vyučenou. Rozhodně lépe nám jde věncokladení a ošperkované oslavné
projevy – ono bílení hrobů proroků,
před nímž už před 2000 lety varuje
Pán Ježíš.
Ježíšova výzva: zajeďte na hlubinu
je dnes srozumitelná snad jen rybářům. V čase zbožštěných médií platí, že změna je život, zastavit a ztišit
se je přepych, minulost nikoho nezajímá a roztěkaná mysl a zastlané
srdce o hlubinách duchovních už neví nic. Plytce plyneme po povrchu
pěny dní.
Mediálně vděčné jsou ještě tak naše
pověrčivé osmičky. Kde není víra, je
pověra, kde není věda, je pavěda.
Pomineme-li, že muslimové a židé
mají jiný kalendář, měli bychom si
možná častěji připomínat letopočty
863, 1415, 1431, 1620, 1989…
Ostatně o hru čísel vůbec nejde. My
máme vyvodit důsledky z historie a
poučit se z ní. To platí v našich životech soukromých, jako v životě národa. Pokud se s upřímností se svou
minulostí nesrovnáme, budou pořád
jak z Pandořiny skříňky znovu a znovu vyskakovat udavači i udávaní,
budeme pronásledovat oběti a ne pachatele, matlat viníky s nevinnými,
sebeobelhávat se, co by kdyby…
Budeme si sentimentálně libovat ve
vlastních prohrách, negativně se vymezovat k politice, k náboženství i
církvím, budeme ideály zaměňovat

za iluze a skákat na lep komickým
slibům politikům všech barev.
Z minulosti se nemůžeme vyvléct ani
vylhat. Ani v životě soukromém, ani
veřejném. Minulost nemůžeme dát
k ledu jako flexibilní hypotéky nabízené reklamou. V byznysu vedou ke
kolotoči zadlužení, v životě člověka
a národa k nevyčíslitelným škodám.
S minulostí můžeme teď a tady udělat jen jedno: mužně se k ní přiznat a
vyznat, pojmenovat své slabosti a
hříchy, přijmout svůj podíl odpovědnosti a vše upřímně vyhodnotit. A
pak ji přiznat s lítostí před Bohem,
v pokání, které vede k pročištění (katarzi), k odpuštění a smíření. Jinudy
cesta do budoucnosti nevede.
Tlustou čáru za minulostí může dělat
jenom Pánbůh. A platí to v rodině a
mezi sousedy jako uprostřed národa
a funguje a platí to i tam, kde s vyšší
spravedlností, s Bohem nepočítáme.
Nelíbí se nám to? Je to dřina – protože znamená nelhat si! Nelhat sobě
ani druhým. Před Bohem to nemá ani
cenu.
Neplýtvejme při 90. výročí naší státnosti oslavnými projevy a metály.
Využijme času k sebereflexi vlastního podílu odpovědnosti v osobním,
malém životě i životě národa. Za
války, v 50. letech, v 70. letech i
dnes. Nezakrývejme a nezastírejme
své minulosti a loupejme cibule
svých životů až na dřeň, až k pláči.
Na hlubinu. I když to bude bolet,
mužně nelhat a přiznat. Pravda před
Bohem osvobozuje, ne věnce, projevy a odkazy.
Nejenom že jsme se nevyrovnali s
to-talitní minulostí, ale ani se s ní
Dokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Úvaha nad texty Knihy 6
Na Hospodinův rozkaz tábořili,
na Hospodinův rozkaz táhli dál .
(4. Mojžíšova 9,23)
Ježíš jim řekl:
„Hoďte síť
na pravou stranu lodi,
tam ryby najdete.“
Hodili síť a
nemohli ji ani utáhnout
pro množství ryb.
(Jan 21,6)
2. Timoteovi 1,1-7,
Jeremjáš 1,1-10
Před časem jsem četl slovo proroka Eliáše vyzývající
Boží lid, nejen v čase Eliášově ale v každé době, aby se
jednoznačně rozhodl: „Jak dlouho budete poskakovat
na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho,
jestliže Baal, jděte za ním!“ (1 Kr 18,21)
I dnes se tato myšlenka objevuje, aby nám připomněla,
že obojakost je víc než nějaký nedostatek v naší schopnosti a vůli rozhodnout se. Je to hřích, o kterém slyšíme
i v poslední knize Písem svatých, kde vzkříšený a oslavený Pán Ježíš jednoznačně mluví o důsledcích takového
počínání: „Nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech
pro tvoji vlažnost.“ (Zjevení 3,16) My můžeme dodat, že
pro nerozhodnost, která je vypočítavostí a znamením,
ba dokladem nevěry a nevěrnosti, se Pán Ježíš k takovému člověku nepřizná.
Ve víře skutečně nelze žít obojace, "poskakovat na obě
strany". Víra je přece dar Boží milosti odpuštění a vykročení na novou cestu pravého života. Proto si vezměme k srdci apoštolovo napomenutí a povzbuzení: „Kladu
ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, jehož
se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám
nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď vydávat svědectví o Ježíši Kristu.“
(2 Tm 1,6-8)

Jan Hálek

Z kazatelského plánu
JAN AMOS KOMENSKÝ (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
Svěřený poklad chraň
2 Tm 1,14
Vstup: Ž 103,1-3
Epištola: Fp 3,7-11
Evangelium: Mk 10,28-31

(pokračování z minulého čísla)
PÝCHA
Postoj Všemohoucího Boha k lidské pýše: Hospodin ji vidí jako
ohavnost, která zaručeně nezůstane bez trestu.
Př 16,5; Iz 13,11
Pýcha králů
Pýcha se v člověku rodí a roste
s vysokým postavením. V situaci,
kdy má člověk moc nad druhými,
ztrácí moc sám nad sebou: přestane respektovat mravní zákony a
domnívá se, že si může všechno
dovolit – lež, zpronevěru, krutost,
cizoložství. Králové, kteří se dostali k moci, se vyznačovali zpupností,
dopouštěli se zločinů a končili
pádem. Několik příkladů:
Samozvanec a vrah Abímelek.
Sd 9. kap.
Syn Šalomounův Rechabeám.
1 Kr 12,1-19
Judský král Amasjáš.
2 Kr 14,1-22
Judský král Uzijáš.
2 Pa 26. kap.
Asyrský král Sancherib.
Iz 36. a 37. kap.
Velikášský král Týru.
Ez 28,1-19
Babylónský král Balšasar.
Da 5. kap.
Syrský král Antiochos I. Epifanes.
1. Makabejská 1,10-28; 6,1-17;
2. Makabejská 9. kap.
Židovský král Herodes I. Agrippa.
Sk 12. kap.
Pýcha pronárodů
Pevnou součástí prorockých knih
jsou výroky proti pronárodům.
Společným hříchem těchto proná-

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.

rodů je jejich domýšlivost, pýcha,
opovážlivost, zpupnost. Ta končí
vždycky Božím soudem, který má
pokaždé jinou podobu.
Uvedeme si základní informaci a
několik ukázek.
Proti komu se proroci obracejí:
Izajáš – Babylón, Ašúr, Pelištea,
Moáb, Damašek, Kúš, Egypt,
Dúma, Arábie, Údolí vidění, Týr.
Iz 14,1-23; 15,1-9; 23. kap.;
25. kap.; 28,1-6
Jeremjáš – Egypt, Pelištea, Moáb,
Amón, Edóm, Damašek, Kédar,
Élam, Babylón.
Jr 49,1-22; 50. kap.
Ezechiel – Amón, Moáb, Edóm,
Pelištea, Týr, Sidón, Egypt.
Ez 29. a 30. kap.
Ámos – Damašek, Gáza, Týr,
Edóm, Amón, Moáb.
Am 1. kap.; 2,1-3
Abdiáš – Edóm (Ezauovci).
Abd 1-18
Sofonjáš – Pelištea (Gáza, Ašdód,
Ekrón, Aškalón), Keréťané, Kenaán, Moáb, Amón, Kúš, Ašúr.
Sf 2. kap.
V přehledu byli vyjmenováni nebezpeční sousedé, kteří byli pro
Izraelce svodem po stránce duchovní. Podle ekumenického překladu s výkladem nejde v nich o
projev nevraživosti a nenávisti
k příslušníkům jiných etnických
společenství, ale o odsouzení vyhraněných typů modlářství.
Téměř všechny prorocké oddíly
obsahují hrozby plné obrazů bojů a
válek. Zřejmě pocházely z chrámových rituálů, které zpřítomňovaly
boje Hospodinovy. Není jisté, zda
se výroky vztahují vždy ke kon-

krétní historické události, anebo
jsou prorockým výhledem k cíli,
kterým je "onen den" Hospodinova
soudu.
Všimněte si, jak bylo bohorovné
sebevědomí pronárodů ztrestáno:
svržení do prachu, do podsvětí,
zašlapání, bouře a přívaly dravých
vod, zpustošení, zapomnění.
Když se pronárody bouří proti
Hospodinu, když utlačují druhé
národy, když utiskují vlastní lid,
Bůh to vidí, maří jejich zlé plány a
jejich sebejistota je mu k smíchu.
Ž 2,1-4; 37,13; 59,9
Nejvyšší má moc nad lidským kralováním a komu chce, dává je.
Da 3,33; 4,31-34
Z Božích soudů není vyňat ani lid
Izraele, když porušil Boží smlouvu
a nechal se svést k modlářství. Ani
církev, když sejde na scestí.
Am 2. a 3. kap.; 6,8-14;
Ez 6. a 7. kap.; 1 Pt 4,17
Kniha žalmů a Přísloví o domýšlivosti. Pýcha předchází pád.
Ž 31,24; 73,6; Př 8,13; 11,2;
13,10; 14,3; 16,5.18;
21,24; 29,23
Nový zákon o pýše
Pán Ježíš ji řadí mezi ostatní nepravosti, které vycházejí z lidského
srdce.
Mk 7,21-23
Podobenství o farizeu a celníkovi.
L 18,9-14
Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost.
Jk 4. kap.
Texty vybrala
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

(Další varianty čtení: Dt 8,5-6; Jb 36,22; Ž 105,4-5; Kz 9,16-18; Jr 17,78; Da 12,2-3; 1 J 5,1-3; 2 Tm 1,13-14; Mk 10,13-15; Mt 5,5-9; Mt 10,4042; Mt 16,24-28; Mt 18,18-20; Mt 19,27-29; Mt 23,34-36; Mt 25,31-46;
J 14,12-15; J 17,17-19)
Tužby:
* Aby Ježíš nepřestával posílat k našemu národu proroky
a muže moudré…
* Abychom neklesali pod nepřízní světa a nepolevili v úsilí
na díle Kristova království…
* Abychom se k věčnému domovu cestou služby a oběti ubírali…
Modlitby:
* Buď stále oslavován, Pane Ježíši Kriste, za všechna světla, která jsi rozžehl v dějinách našeho národa. Budiž ti chvála, že tvůj svatý Duch probouzel i v časech temnot a ponížení velikány pravého života, utrpení a
služby. Dej, aby i naše očekávání tvého příchodu k soudu bylo naplněno
požehnanými skutky z víry, lásky a naděje. Amen.
* Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za biskupa věrného v práci i v utrpení. Ve
ztrátách a námahách přispěl k budoucnosti lidu, jenž se zdál bez budoucnosti. Děkujeme za Jana Amose, za jistotu vlitou do našich nejistot, za
naději vsetou do beznadějí, za to, že hlava i ruce jsou vždycky schopny
díla, je-li srdce přiloženo k tvému slovu. Amen.

27. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Ryzí a bezúhonní pro den Kristův.
Fp 1,10
První čtení: Ř 6,7-11
Druhé čtení: Fp 1,1-11
Evangelium: J 8,12
K obětování: 1 Te 5,5-11
K požehnání: 1 Pt 2,1-3

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

NABÍDKA, KTERÁ TRVÁ I DNES
Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Ježíše Krista buď
s vámi, milé sestry a milí bratři.
Ve slovech dnešního evangelijního
textu máme veliké zaslíbení. „Kdo
mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.“ Co
všechno to pro náš život znamená?
Jak vážná je tato dosud neslýchaná
výzva? Dříve než se pokusíme na
tuto otázku hledat odpověď, bude
dobré si uvědomit, kdo nám poselství předává.
Podobnou otázku si jistě často kladli i Ježíšovi učedníci. Stejně tak si ji
položili farizejové, když ve stejném
textu Písma, jen o řádek níže, říkali:
„Ty vydáváš svědectví sám sobě,
proto není pravé.“ Ale Ježíš jim na
to odpověděl: „Moje svědectví je
pravé, neboť vím, odkud jsem přišel
a kam jdu.“ Ano, Ježíš Nazaretský
to skutečně věděl. Lidé okolo něho
ovšem zatím celou pravdu znát
nemohli. Vždyť Pán ještě nebyl
ukřižován, nová smlouva nebyla
naplněna a zpečetěna. Teprve po
jeho smrti a zmrtvýchvstání si lidé
mohli plně uvědomit, s kým měli tu
čest se osobně setkat. Ježíš totiž

nebyl pouhý nový převratný duchovní učitel, zajímavý filozof ani
další Hospodinův prorok. Sám všemohoucí Bůh, který je vysoko nad
vším, co dokáží zachytit naše smysly, a přitom je přítomen i v těch nejnepatrnějších částečkách stvořených okolo nás, se v Ježíši Kristu
osobně setkal s pokolením lidským.
Samo "světlo světa" nám nabízí,
abychom jej následovali, a zároveň
nám zaslibuje, že půjdou-li naše
kroky za ním, již nebudeme více
chodit v temnotách, ale budeme mít
světlo života.
Co to pro nás tedy znamená? Na
tuto otázku by si měl poctivě odpovědět každý sám ve svém plném
vědomí i svědomí. Jistě nebude
těžké rozpoznat, kudy vede cesta.
Bůh, starostlivý vůči svému stvořenému dílu, chce s každým z nás
uzavřít skutečně jedinečnou smlouvu. Pro naše hříchy se k nám neobrací zády, ale přichází jako opravdový milující přítel a podává nám
pomocnou ruku. Kristus není pouze
někdo osvícený, on je samo světlo.
Není jen cestou, je i cílem nás
všech. Je závodem, v němž není

J 8,12
důležité být první, ale zúčastnit se a
dojít do cíle.
,A tak je tu výzva, která platí již po
tisíce let: „Já jsem světlo světa, kdo
mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.“ Jak
na tuto nabídku odpovídáme?
Nikdy není pozdě říci: „Pane, zde
jsem a jsem připraven odevzdat
svůj život do služeb světla.“
Aleš Toman

Všemohoucí Bože,
náš stvořiteli,
děkujeme,
že nás nenecháváš
bloudit v temnotách,
ale dáváš nám
i našim blízkým
možnost vysvobození
a možnost chodit
ve světle.
Prosíme tě,
dávej nám sílu
vždy pevně stát
na straně
Kristova učení.
Amen.
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POUČENÍ Z MINULOSTI
Dokončení ze str. 1
nevyrovnáváme! Přitom v evangeliích máme nečekaně obdivuhodný
příklad. G. K. Chasterton připomíná,
že Pán Ježíš společenství svého lidu
nezaložil na brilantním teologu Pavlovi ani mystiku Janovi, ale na vykrucovači, zbabělci a snobu – apoštolu Petrovi. Nejsme mu v tomhle
podobni? Ta paradoxní Boží pravda
je znamením naděje, že nic není ztracené. Pořád máme šanci jako Petr,
který po svých selháních přiznal a
vyznal svou minulost ve svobodě a
poslušnosti. Ve svobodě, protože
jsme Božím, svobodným stvořením.

V poslušnosti, protože víme, komu
důvěřujeme a kdo osvobozuje k novým začátkům…
Když na Karlově mostě míjím sochu
Bruncvíka, připomene mi verše z Erbenovy Kytice:
Vy, kdo znajíce otců slavné činy, jimi
se rádi chlubíte,
tam na pilíři v Praze půl hrdiny u
mostu státi spatříte.
Hlava zvětrala i spláchly ji deště a
prsa rozbil švédský boj;
než břich a nohy stojí potud ještě, i
pošetilé pýchy stroj.
Nemluvte marně: „Starobylých věků
zpukřelé, vetché kamení!“

Vězte, že toto dnešních vašich reků
osudné jesti znamení!
Slyšte a pilně važte moje slova: S nadějí nic se nenoste,
leč nad tím břichem vřelé srdce znova a pravá hlava naroste!
V kamení je dnes už socha Bruncvíkova dostavěna, ale v těle národa
nám vřelé srdce a pravá hlava chybí.
Zkusme jako Petr uposlechnout Ježíšovu výzvu na hlubinu. Jinak se
nám dařit nebude. Kéž je nám naše
minulost plodným stavebním kamenem budoucnosti.
Jana Šilerová
Rozhlasové bohoslužby 26. října

11. 11. 1918 – DEN UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Dokončení ze str. 1
lé veterány 1. a 2. světové války i
padlé v dalších válečných konfliktech.
V předvečer této události si připomene si též smrt člena naší církve bratra
Jana Opletala, od jehož smrti uplyne
11. listopadu 59 let. A modlitbu věnujeme i těm, kteří ovlivňují svým konáním tento svět, tak, aby v moudrosti a
míru spravovali věci veřejné, protože
násilí, zotročování či zneužívání svobodných občanů bude podnětem ke
změnám, které ne vždy probíhají tak
jako naše tzv. sametová revoluce
v roce 1989.
Verše z proroka Jeremiáše v úvodu

nám mohou ukázat dočasnost světských pastýřů, dočasnost vlád, králů i
císařů. Mocné Rakousko-Uhersko,
staletá říše, o které se říkalo, že nad ní
slunce nezapadá, bylo během jednoho
čtyřletého válečného konfliktu smeteno z mapy světa. Válka častokrát
smete z povrchu zemského ty, kteří ji
zlovolně rozpoutali. Jeremiáš nám
přes hranice času sděluje, že úkolem
pastýře, ať už představitele státu nebo
církve, je ovce povzbuzovat, ochraňovat je a posilovat, volat je k sobě.
Neboť takový pastýř, který přináší zlo,
hubí ovce a rozptyluje je do všech
končin světa, bude Hospodinem

ztrestán. Každý z členů církve je takovým pastýřem, ať už v rodině při
výchově dětí či v práci například při
vedení kolektivu. Každý je však také
z pohledu Boží věčnosti pouhým zrnkem prachu, proto by zdrojem pro
správu a vedení rodin, společnosti,
církví i států mělo být slovo
Jeremiášovo:„Požehnán buď muž,
který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom
zasazený u vody; své kořeny zapustil
u vodního toku, nezakusí přicházející
žár.“ (Jr 17, 7-8)
David Tonzar
pražský biskup

BITEVNÍ PLÁN PRO DVĚ ŠUNKY
"Monologem prasete v chlívku týden
před porážkou" z pera Raymonda
Cousseho zahájilo Národní divadlo
25. října cyklus scénických čtení
v rámci projektu "Bouda v deseti
kusech". Na scéně Divadla Kolowrat
se stalo toto čtení "monodramatickým" hereckým koncertem v podání
Davida Prachaře, za režijní spolupráce
Michala Dočekala. Autor Bitevního
plánu pro dvě šunky se v jednom
z rozhovorů, který poskytl, zmiňuje o
tom, jak coby dítě týden co týden
viděl zvířata, která vodili na porážku
do řeznictví naproti. „...Takže jsem
měl velmi brzy příležitost uvědomit
si, jak se to všecko kolem dokola
masakruje. Během dorůstání jsem si
uvědomil, nakolik je řezničina univerzální. Není tedy žádným překvapením, že obraz řezníka poražeče, tedy
všeobecného vraždění, pro mě symbolizuje lidskou společnost. Lidstvo
dodneška nenašlo jiný důvod existence než vraždu...“ Zážitky z mládí
se staly inspirací pro Cousseho román,
ze kterého pak vzniklo i divadelní monodrama. Příběh vepře, meditujícího o
svém životě týden před porážkou, se
stal paralelou, mapující život člověka
a společnosti. Hrdina si uvědomuje
čas svého života, vymezený prostor.
Nechce si nechat vzít svobodu, tuto
hodnotu si velmi silně uvědomuje. Má
svoji hrdost. Sní o "zelených pastvinách", na kterých by mohl skotačit,
dovádět, vnímat trávu a slunce, radovat se společně se svými blízkými.
Uvažuje o svobodě, o odpovědnosti, o
svém údělu, o své vlastní ceně, chce
hledat, kdo bude mít pravdu před dějinami. Zamýšlí se nad láskou, nad krá-

sou a estetikou. Rozebírá, co to znamená svádět boj s těžkým břemenem
života, vzdorovat různým tíživým situacím, prožívat ve vymezeném prostoru všechny své emoce, představy,
vzpoury. Přiznává se ke své touze po
volnosti, jak úkorně vnímá, že jsme
natolik sevřeni okolnostmi, že nemáme sílu vzdorovat. Ve vnitřních monolozích prasečího hrdiny zaznívá i řada
filosofických a politických narážek.
Levicové i pravicové přístupy jsou
ironizovány, zmiňuje se terorismus,
probírá kastrace. Na obzoru se přitom
stále vznáší sarkasticky komentovaná
vidina zabití a rozporcování – až budou kolovat šunky, hlavy, "eurotrupy". Celý příběh je tedy parodií na lidský život. Člověk je také uzavřen
v určitém prostoru svého bytu, svého

pracoviště, zároveň je však rovněž
sevřen v krunýři své povahy a svých
schopností. Velmi často ze svých
omezení také nedokáže nikam dál
vykročit a vydobýt si více svobody.
Přes závažnost tématu není monodrama nijak depresivní. Autorovi neschází vtipný nadhled. „Už mi z toho tuhne prejt v žilách,“ stěžuje si například hrdina. V jiném okamžiku zase
vzpomíná, jak si „jako dítě hrál s bratranci a sestřenicemi, ba i se sourozenci, na veterináře“, Milovníkům divadla, kteří touží zažít kontakt s hercem
v intimnějším prostoru divadla Kolowrat, návštěvu scénických čtení rozhodně doporučujeme. (Další informace www.narodni-divadlo.cz/)
Olga Nytrová

Oslavy v Českobratrské církvi evangelické
Českobratrská církev evangelická (ČCE) si v listopadu pod heslem
"Svobodně a beze strachu" připomene 90. výročí svého vzniku. Necelé dva
měsíce po vyhlášení Československé republiky byl svolán Generální sněm
českých evangelíků, na kterém bylo jednomyslně schváleno spojení církví
lutherské a reformované v jedinou ČCE.
Oslavy první sjednocené církve v srdci Evropy se uskuteční ve dnech 21.
– 23. listopadu.
Z programu:
V pátek 21. listopadu se uskuteční na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy mezinárodní sympozium na téma "Bible v rukou lidu".
Poté proběhne hudebně-kulturní program v Betlémské kapli, vystoupí
David Vávra, Spirituál kvintet a další.
V sobotu 22. listopadu v evangelickém chrámu u Salvátora pod heslem
"Svobodně a beze strachu" proběhnou přednášky, panelová diskuse, dětské
odpoledne, zazpívá smíšený farářský sbor a budou slavnostní bohoslužby.
Večer zakončí koncertní program Te Deum.
V neděli 23. listopadu pak budou ve všech farních sborech Českobratrské
církve evangelické bohoslužby se společnou liturgií.
Podrobný program je k dispozici na www.srcce.cz.

Před 35 lety zemřel Alois Hába
Alois Hába pocházel z deseti dětí valašského chalupníka a lidového hudebníka.
Od 6 let hrál na housle, od 12 na kontrabas a hrával pak s bratry v otcově kapele v kostele i při tancovačkách. Za studií na učitelském ústavu v Kroměříži
(1908-12) začal komponovat, dva roky učiteloval v Bílovicích u Uherského
Hradiště. Povzbuzen V. Novákem při státní zkoušce z houslové hry se rozhodl
pro dráhu profesionálního hudebníka. Novák ho také roku 1914 přijal hned do
své mistrovské kompoziční třídy pražské konzervatoře. Absolvoval už po roce
Sonátou pro housle a klavír op. 1. Vojenskou službu si odbyl ve vídeňské Hudebně historické centrále vojenské tiskové služby. Po válce zůstal ve Vídni, živil
se jako korektor hudebního vydavatelství Universal-Edition a současně od r.
1918 studoval u Franze Schrekera, za nímž šel r. 1920 i na Vysokou hudební
školu do Berlína. V září 1923 se vrátil do Prahy.
Už v Berlíně Hába hodně komponoval ve čtvrttónovém systému (na rozdíl od
tradičního půltónového), jehož byl tvůrcem a zaujatým propagátorem. Při jeho
zdůvodňování se opíral jednak o určité rysy v lidovém zpěvu a ve hře na Valašsku, jednak o fakt existence mikrotónů v tonálních systémech mimoevropských. O mikrotonálních systémech vydal řadu pojednání (Harmonické základy čtvrttónové soustavy, Praha 1922; Neue Harmonielehre des diatonischen,
chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems, Leipzig
1927 atd.). Pro grafické vyznačení mikrointervalů vypracoval i notační systém
a příslušnou terminologii. Na pražské konzervatoři, na níž učil od roku 1923,
prosadil v roce 1925 otevření třídy čtvrttónové a šestinotónové kompozice, navrhl klávesnici (dvoumanuálovou) pro stavbu čtvrttónového harmonia a klavíru. Ve 20. a 30. letech byly jeho skladby hojně provozovány na mezinárodních
festivalech soudobé hudby (Salzburg 1923, Praha 1924 a 1925, Siena 1928
atd.). Složil také na vlastní libreto celovečerní čtvrttónovou operu Matka (192729), jež byla r. 1931 provedena v Mnichově a znovu roku 1947 v Praze. (Lokalizována na Valašsko řadí se svým námětem a dějem do tradice folkloristických
skladeb se scénami lidové svatby, pohřbu, ukolébavek apod.) V témže systému
napsal Hába množství dalších děl včetně několika smyčcových kvartetů, pozounový kvartet, řadu sborů atd. Operu Přijď království tvé složil 1939-42 v šestinotónovém systému a na vlastní libreto; k jejímu provedení nedošlo. Stejně tak
nedošlo k provedení opery Nová země (1935-36), třebaže byla psána v tradičním systému.
Po únorovém komunistickém převratu r. 1948 byl vystaven atakům mluvčích
tzv. socialistického realismu a jeho kompoziční třída byla r. 1951 zrušena. Obratný diskutér Hába ale dokázal alespoň v teorii své pozice obhájit: poukazoval
na předoasijskou hudbu, v níž mikrotóny existují, a na nutnost internacionálního přístupu k problematice tónových systémů. Naopak byl zván do arabských
zemí (Libanon a další), kde byl jeho systém velmi oceňován jako příkladné
zřeknutí se tradičního (koloniálního) evropocentrismu. V Bejrútu bylo Hábovi
za tento postoj uděleno roku 1956 státní vyznamenání. Až do konce života komponoval v různých systémech, jak v tradičním (7. smyčcový kvartet z roku 1951
a další skladby), tak v čtvrttónovém (14. smyčcový kvartet op. 94 z roku 1963
a další). K jeho kompozičním principům patřil i tzv. netematický sloh, zavrhující stavbu hudební věty pomocí práce s hudebním tématem, což byl pro evropskou hudbu počínaje barokem jeden ze základních kompozičních principů.
Odmítal návrat výrazné melodické myšlenky ve větě, takže hudební proud jeho
skladby plynul neustále vpřed, bez rozlišení tvarů melodicky a stavebně dominantních. („Žádná melodie se nevrací, právě tak jako čas, který se nikdy nevrací.“) Největší ohlas měly Hábovy teorie a skladby v zemích německého jazyka,
kde byly jeho teoretické práce před několika léty znovu souborně vydány.
(red)
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Adventní duchovní obnova

17. 11. 1888 - Narodil se v Novém Městě na Moravě Jaromír Nečas (+ 30.
1. 1945 v Marston Mawr ve Velké Británii) - národohospodář a politik,
který působil v Kanceláři prezidenta republiky (1920-24) a poté byl za
sociálnědemokratickou stranu poslancem Národního shromáždění až do
jeho zániku v březnu 1939.
Zajímal se o sociální otázky a zastupoval Československo v Mezinárodním
úřadu práce v Ženevě. V letech 1935-38 byl ministrem sociální péče. V září 1938 jej E. Beneš vyslal do Paříže, aby vysondoval možnost odstoupení
území Německu výměnou za odchod části německého obyvatelstva do
říše. Koncem ledna 1940 uprchl do exilu a v čs. exilové vládě v Londýně
byl od července 1940 státním ministrem, od října 1941 ministrem pro hospodářskou obnovu. Do vlády jmenované v listopadu 1942 již ze zdravotních důvodů a v důsledku osobních neshod ve vládě nevstoupil a krátce
před skončením války zemřel.
Ani jeho žena a dcera se konce války nedočkaly - zahynuly v koncentračním táboře v Osvětimi.
17.-18. 11. 1948 - ÚV KSČ přijal (v referátu K. Gottwalda) v duchu prosazované teorie o zostřování třídního boje řadu ostrých administrativních
opatření proti opozičním silám s cílem jejich zatlačování a omezování.
18. 11. 1918 - Národní rada uherských Rusínů (Ukrajinců) v Pittsburghu se
vyslovila pro připojení Podkarpatské Rusi k ČSR.
18. 11. 1973 - Zemřel v Praze Alois Hába (* 21. 6. 1893 ve Vizovicích) hudební skladatel, teoretik, pedagog a hudební organizátor - viz i str. 3.
18. 11. 1983 - Po téměř sedmileté rekonstrukci Národního divadla a dostavbě Nové scény byl zde opět zahájen provoz slavnostním představením
Smetanovy Libuše.
19. 11. 1938 - Národní shromáždění přijalo Ústavní zákony o autonomii
Slovenské krajiny (č. 299/1938 Sb.) a o autonomii tzv. Podkarpatské Rusi
(č. 328/1938 Sb.). Oficiální název státu pak zněl Česko-Slovensko.
19.-21. 11. 1968 - Vedení Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy zorganizovalo studentskou třídenní stávku jako nejvýraznější projev
nespokojenosti a odporu vůči oficiální politice ústupků od proklamací a
před sílícím sovětským tlakem. Vysokoškoláci vystoupili s programem
"deseti požadavků", jejichž společným jmenovatelem byl návrat k reformní politice a obrana lidských práv.
20.-24. 11. 1848 - V Chebu se konal sjezd důvěrníků německých měst, obcí
a konstitučních spolků s cílem oživit činnost německých spolků v Čechách.
20. 11. 1938 - Vydán byl zákon o sjednocení sudetoněmeckého území
s nacistickou třetí říší.
21. 11. 1848 - Jmenována byla nová vláda v čele s knížetem F. Schwarzenberkem (švagrem knížete Windischgrätze), 27. listopadu se představila
na kroměřížském sněmu se svým programem.
20. 11. 1893 - Narodil se v Plzni Felix Tauer (+ 17. 3. 1981 v Praze) - orientalista a překladatel, přední znalec perské literatury, ale i celého islámského světa. Na pražské univerzitě vystudoval češtinu a dějepis (1918). Už
tehdy se však probudil jeho zájem o islámskou kulturu, který ho nakonec
přivedl na další studia do Istanbulu, kde studoval jak turecké, tak arabské
a perské rukopisy. Po návratu se habilitoval a poté působil jako docent a po
okupačním intermezzu od roku 1945 jako profesor dějin islámských zemí
na Filosofické fakultě UK až do svého penzionování. Zásadní význam má
jeho obsáhlá stať zahrnutá do Dějin perské a tádžické literatury. Stejně
objevné pro českého čtenáře byly i jeho pasáže o Orientu v Dějinách lidstva (1936-43) z období od vystoupení Muhammada po výboje Mongolů.
Pro širší veřejnost však zůstane Tauer známý především svým kompletním
překladem klasického díla Tisíc a jedna noc (šest svazků vyšlo 1928-32,
poslední dva 1954, 2. vydání 1972-75). Už po smrti autora vyšlo dílo Svět
islámu, jeho dějiny a kultura (1984).
22. 11. 1348 - Uzavřena byla smlouva mezi českým králem Karlem a polským panovníkem Kazimírem
22. 11. 1848 - V arcibiskupském zámku v Kroměříži bylo obnoveno jednání ústavodárného říšského sněmu; hlavním bodem se stal "návrh práv
základních", tedy jednání o nové rakouské ústavě (z celkového počtu 29
navržených paragrafů jich bylo projednáno patnáct, návrh ústavy byl předložen 21. prosince k prvému čtení).
Nová konstituce měla vycházet ze zásad francouzského a amerického liberalismu a zavádět řadu demokratických zásad: rovnost občanů před zákonem, zrušení šlechtických výsad, uzákonění všeobecné branné povinnosti,
odstranění trestu smrti apod.
22. 11. 1918 - Vláda zřídila komisi pro dovoz a vývoz; od začátku listopadu byl budován systém vázaného hospodářství.
Rakouské Národní shromáždění se usneslo na zákonu, jímž všechny čtyři
německé provincie vyhlásilo za součást svého státu (včetně moravských
měst Brna, Olomouce, Jihlavy).
23. 11. 1918 - M. Hodža vyjednával v Budapešti o odchodu maďarských
vojsk ze Slovenska; 6. prosince podepsal s maďarským ministrem pro národnosti O. Jászim (bez pověření vlády) smlouvu o zatímní demarkační
čáře (kryje se víceméně s dnešní slovensko-maďarskou hranicí).
(red)

Srdečně zveme všechny zájemce na
adventní duchovní obnovu s prvky
výtvarné tvorby pod vedením Jany
Novákové ve dnech 1. až 3. prosince
v rekreačním zařízení Betlém v Janských Lázních. Zahájíme ji v pondělí
v 10 h bohoslužbou a ukončíme ve
středu odpoledne. Cena za ubytování
a stravu činí 800 Kč.
Své přihlášky můžete zasílat na adresu: Královéhradecká diecéze CČSH,
Ambrožova 728, 500 02 Hradec Králové, e-mail: dieceze@ccshhk.cz.
(dr)

Stánek našeho diakonického zařízení Domeček Trhové Sviny

Modlitba za domov
Koncert v Šumperku

Pod názvem Modlitba za domov se
konal 28. října pod horou Říp 2. ročník ekumenického shromáždění. Lidé
dobré vůle takto na místě, které je
symbolem našeho domova, společně
strávili sváteční čas 90. výročí vzniku
naší republiky.
Součástí akce bylo i představení práce
diakonií, charit, církevních vzdělávacích institucí a neziskových organizací. V jednotlivých stáncích mohli návštěvníci zakoupit výrobky chráněných dílen, dozvědět se, jak organizace fungují, seznámit se s různými projekty a navázat užitečné kontakty.
Naše církev měla na tomto "Tržišti

Náboženská obec v Šumperku pořádá
v neděli 30. listopadu v 16 h v modlitebně sborového domu, ul. gen. Krátkého 14, adventní koncert.
Účinkují: houslový virtuos Jaroslav
Trdla, odchovanec mistra profesora
Josefa Muziky, klavírní doprovod
Marika Singerová.
Program: Slavné melodie W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. v. Beethovena,
F. B. Mendelsohna, A. Dvořáka a jiné.
Úvodní slovo: ThMgr. Jan Sladovník,
průvodní slovo: Petra Babnicová.
Srdečně zve farní úřad a rada starších.
(rst)

možností" tři stánky. V jednom byla
prezentována činnost Diakonie a misie Církve československé husitské a
sociálního odboru, v druhých dvou se
představovala jihočeská střediska
Nazaret a Domeček. Ta nabízela i
výrobky svých chráněných dílen, o
které byl opravdu veliký zájem.
Diakonická činnost Církve československé husitské se letos pod Řípem
ukázala ve velmi dobrém světle a určitě jsme přispěli k přátelské a pozitivní
atmosféře, která navzdory nepřízni
počasí po celý den pod Řípem i na
Řípu vládla.
Mgr. Lenka Nováková

Slavnost světla

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA
Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo...
Poslední slovo 12. verše 8. kapitoly Janova evangelia zjistíte tak, že
seřadíte písmenka u obrázků lampy podle velikosti plamínků – od největšího k nejmenšímu.

První adventní neděli 30. listopadu od
19 hodin se již tradičně sejdeme ke
"Slavnosti světla" ve sboru naší církve
v Praze 4-Krči, Dolnokrčská 1.
Všichni příchozí se mohou těšit na
písně s doprovodem kytar, biblické
verše, zamyšlení nad symbolikou
světla a průvod se svíčkami.
(jb)

Sváteční slovo
V neděli 23. listopadu zazní na ČT1
ve 14.50 h sváteční slovo bratra patriarchy Tomáše Butty ke Dni Bible.
(red)

Sbírka k 17. listopadu
Výtěžek sbírky dr. Karla Farského,
která je tradičně vyhlašována k 17. listopadu, zasílejte, prosíme, na účet
sbírky: KB 43-570420277/0100
VS 8 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše

(Řešení z minulého čísla: Odpočinek.)
Jana Krajčiříková

Český zápas
MK ČR E 127
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* 17. 11. – 20 h
Mozart, Bach, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 21. 11. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle
* 22. 11. – 14 h
Benefiční koncert
* 22. 11. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle
* 23. 11. – 20 h
Bach, Orff, Liszt, Widor
Prague Brass Ensemble
A. Bárta – varhany
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