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NAŠE CÍRKEV PŘIPOMNĚLA KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE
Dne 11. 11. v 11 hodin roku 1918
bylo podpisem mírové smlouvy
ukončeno čtyři roky trvající utrpení a
zabíjení ve válce, kterou tehdy všichni lidé považovali za válku poslední.
Naše církev si připomněla devadesáté
výročí této události při bohoslužbách
v chrámu sv. Mikuláše na pražském
Staroměstském náměstí v předvečer,
tedy desátého listopadu v 17 h. Shromáždění zahájily monumentální tóny
"Ktož jsú Boží bojovníci" v podání
dechového kvintetu Prague Brass
Ensemble. Za zvuků chorálu pochodovala čestná stráž naší armády zcela
zaplněnou chrámovou lodí a dvě historické standardy umístila na čestná
místa po obou stranách oltáře. Za
zpěvu písně "Ve jméno Krista doufáme" přistoupili k oltáři bratří patriarcha ThDr. Tomáš Butta, pražský biskup ThDr. David Tonzar, podplukovník Mgr. Jan Kozler, hlavní kaplan České armády, podplukovník
PhDr. Eduard Stehlík, pracovník Vojenského historického ústavu, Mgr.
Radek Zapletal, finanční zpravodaj
ústřední rady a Mgr. Lumír Čmerda,
místní farář, který také zahájil Liturgii
ThDr. Karla Farského. Po čtení vstupních a epištolních textů v podání bratra Zapletala a evangelním čtení bratra patriarchy přednesl svoji promluvu na text Markova evangelia 10.
kapitoly bratr Kozler. Připomněl platnost Kristova slova, že teprve dobrovolná oběť přináší mnohonásobný
užitek a požehnání.
Poté se ujal vedení bohoslužby pražský biskup, který při modlitbách sjednocení prosbami k Duchu svatému
poprosil o to, aby žádná oběť lidského

života, tedy ani oběti našich vojáků za
první světové války, ani v dnešních
zápasech neklidného světa, se neztratila z Božího milosrdenství a věčné
Boží paměti.
Liturgie pokračovala zpěvem našeho
chrámového sboru Resonance hymnem Te Deum laudamus, v němž věřící prosí o zachování věčného života.
Svátost večeře Páně vysluhoval bratr
biskup Tonzar za přisluhování bratra
Zapletala. Požehnání vyprosil celému
shromáždění bratr patriarcha Tomáš
Butta a nakonec bohoslužby promluvil krátce o moderních dějinách naší
armády pplk. Stehlík. Připomněl několik jmen z naší historie, která se
vyskytovala právě v první světové
válce při bojích legionářů za naši svobodu. Jména Jan Hus, Jan Žižka, Jan
Jiskra z Brandýsa, Prokop Holý, to
byla jména, která dodávala odvahu i
jistotu správného zápasu.
Po závěrečné písni "Ó, veď nás, Pane,
v slovu svém", vystoupili se svými
projevy naši hosté: za vedení České
armády generálmajor Ing. Josef Prokš
a předseda slovenského sdružení
"Milan Rastislav Štefánik" PhDr.
Vojtěch Čelko.
Poté, opět za zvuku husitského chorálu, byly od oltáře odneseny bojové
zástavy a varhaník Bohumír Rabas
hrou na varhany ukončil toto shromáždění, jehož se mj. zúčastnila celá
řada duchovních naší církve, mnozí
z nich v talárech. Už nyní zaznívají
hlasy učinit v našem chrámu z bohoslužebné připomínky mírového ukončení 1. světové války každoroční tradici.
Lumír Čmerda

125 LET NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
Pro velkou část obyvatel Čech, Moravy i Slovenska datum 18. listopadu
proběhlo nenápadně. Málokdo si je
spojí s událostí, která před čtvrt stoletím chtěla vrátit lesk a slávu naší kulturnosti.
Národní divadlo, pracně vypiplávaný
symbol naší české svébytnosti, byl
slavnostně předáván a otevírán návštěvníkům. Dnes nám to připadá
jako samozřejmé, ale pokusme se pohledět zpátky přes staletí.

PŘED 15 LETY ZEMŘEL PROF. VLADIMÍR KUBÁČ
Jeho hebraiscence
Tenhle titul nenajdete v žádném akademickém ani diplomatickém tituláři.
Byl jedinečný, vymyšlený bývalými
studenty přiléhavě právě k jedné
osobě – ctěné a milované. Patřil starozákoníku, členu ekumenické skupiny
překladatelů Bible a našemu profesoru biblické teologie ThDr. Vladimíru
Kubáčovi.
Přisoudili jsme mu jej ke čtyřiašedesátým narozeninám (těm posledním,
které v životě oslavil), když řídil ve
funkci děkana Husitskou teologickou
fakultu UK v bouřlivém čase její polistopadové přeměny.
Nemohli jsme před 15 lety, 24. listopadu 1993, uvěřit zprávě, že náhle
zemřel. Při vší své tichosti to byl přece
nesmírně živý člověk! Pokusy o učitelskou přísnost jsme v době studia
díky jeho laskavosti sice nebrali vážně; velice jsme ovšem vnímali, že je
třeba mít respekt k tomu, co bere
vážně on. V biblických výkladech,
které vedl, byla kromě humoru patrná
velká úcta ke Stvořiteli a Pánu života.
A tak jsme v čase duchovní žízně čer-

pali nejen z jeho ohromných znalostí
oboru, ale zejména z jeho hluboké
zbožnosti.
Nejen my, studenti. Kubáčovy inspirativní exegetické výklady starozákonních textů při schůzích katedry
biblické teologie vyhlíželi zúčastnění
duchovní vždy s očekáváním.
Nebyl "psavec", a tak je dílo jeho života zachyceno spíš v roztroušených
poznámkách jeho studentů a farářů. A
zní např. z knihy žalmů, na jejímž
ekumenickém překladu se (kromě
jiných částí SZ) zejména podílel.
Kromě skripta Zprubování víry (o Jobově zápasu), napsal se svým novozákonním kolegou ThDr. Jindřichem
Mánkem ještě skriptum Pohled Bible
na život a na smrt. Se svou manželkou
Jindřiškou pak sepsal Znamení
smlouvy, komentář ke knize Genesis,
vydaný jednou časopisecky a třikrát
knižně (naposledy r. 2006).
Působil daleko spíš osobně – a tak jej
znala široká církevní veřejnost nejen
z fakultních extenzních přednášek, ale
i z mnohých setkání přímo v náboženských obcích. Nepřízní doby, ale i pro

svou skromnou tichost, neudělal "kariéru" – i funkce děkana byla v jeho
životě hlavně službou, nesnadnou a
nejspíš osudnou.
Jeho dětství i osudy rodiny, úzce spjaté s počátky a životem naší církve,
literárně vypodobnila Jindřiška Kubáčová v knize Dům v Nádražní ulici.
Přes čas, který se vkládá mezi přítomnost a dobu jeho života, je připomínka
jeho jména pro nás, kdo jsme ho znali
a měli rádi, vždycky spojena s jeho
laskavostí, čestností a pokorou.
Jana Wienerová

Co Bůh spojil...
Je to už patnáct let, co Pán života a
smrti k sobě povolal mého muže prof.
ThDr. Vladimíra Kubáče. Kdykoliv
jedu vzhůru po eskalátoru na stanici
metra Hradčanská, při vzpomínce na
něho mne bolí srdce. Tady zemřel.
Místo umíráčku zněla nad jeho hlavou
zvonková návěst. Železnice byla spojena s jeho zrozením i umíráním. Narodil se v těsné blízkosti smíchovského nádraží. Jeho tatínek byl vlakveDokončení na str. 3

Nešťastný průběh bitvy na Bílé hoře a
pozdější výsledky vestfálského míru
otevřely vstup římskokatolicky chápanému baroku. To se odrazilo v celém spektru života českých zemí a
jejích obyvatel. I církevní a kulturní
prostředí se neubránilo jistým germanizačním snahám. Jako snahu uvádějí
sjednocování rakouského císařství
jednotnou úřednickou řečí. Podprahovou snahou je vytlačit vliv traumatizující vzpomínky na období českého
husitství. Sjednocující role Římskokatolické církve s její latinou slábne a
nacionální prvky začínají rašit. Vždyť
prvé klíčky nalézáme už ve dvanáctém století a vzpoura české university
za husitské éry byla alarmující. Proto
se rakouský císař snaží české prvky
potlačit a čeština se pomalu stává
záležitostí spíše venkova než vládních
kruhů.
Prvá část osmnáctého století však vede k odvážnějšímu pohledu na vzdělání i základní otázky lidského života.
Hrstka mladých nadšenců křísí zbytky
českého povědomí, zpravidla za velkých osobních nejistot, ba i obětí. Nepřízeň a podezřívání úřadů stěžují
každý krůček. Francouzská revoluce
otřásá svými myšlenkami i hrůzovládou dosavadním pohodlným řádem.
Česká šlechta se může scházet od
roku 1783 v Nosticově divadle (později zvaném Stavovské a ještě později Tylovo) a dvacátého ledna 1785 se
zde děje něco nečekaného: pro prostý
český lid z tržnic a venkova se dává
první česky mluvená hra profesionálů
– "Odběhlec z lásky synovské". Děj je
prostý a jímavý. Voják chce pomoci
svým starým rodičům, a proto dezertuje, aby si mohli vyinkasovat odměnu za jeho dopadení, která by jim
umožnila přilepšit v jejich stáří.

To už probíhají snahy o vlastní české
divadlo - na tehdejším periferním Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí)
je vystavěno roku 1789 dřevěné divadlo Vlastenecké, lidově zvané Bouda,
které je však na příkaz úřadů za pouhé
tři roky strženo. Česky mluvené hry,
spíše bychom však měli říkat krátké
skeče pro český lid, pak se hrávaly
v divadle U Hybernů. České národní
hnutí pak díky kočovným společnostem jezdícím po venkově i cílené
snaze stále četnějších vzdělaných vlastenců sílilo a v roce 1844 se formuje
skupinka v čele s mladičkým právníkem Františkem Ladislavem Riegrem
– Jednota pro divadlo české.
Následující léta jsou ve znamení politických houpaček – politický zápas
v Evropě se zásadním způsobem projevuje i na aktivitě této společnosti,
jejích úspěších i vynucené pasivitě.
Přesto však je získán pozemek a roku
1862 narychlo vystavěno alespoň Prozatímní divadlo. Finančně je činnost
Jednoty stále brzděna šikanováním
státních úřadů, které tato stavba stále
iritovala. Přesto se však klíčovou stala
myšlenka veřejných sbírek mezi českým lidem, kde nadpis na pokladničkách "Na zdar Národního divadla" se
stal v podstatě dodnes užívaným národním pozdravem.
Ze zachovaných archivních materiálů
historik a nedávno zemřelý spisovatel
Miroslav Ivanov se snaží zrekonstruovat obraz této doby. Vřele tuto knihu
doporučuji podrobně pročíst – Požár
Národního divadla aneb Příliš mnoho
náhod. Poprvé se odvážil hovořit o
kladech i slabostech tohoto projektu,
který se stal – nikoliv neprávem – ikonou české kulturnosti.
Snad jako prvý zveřejňuje mnohé
Dokončení na str. 3
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Úvaha nad texty Knihy 7
Velký je náš Pán, je velmi mocný,
jeho myšlení obsáhnout nelze (Ž 147,5).
Neboť bláznovství Boží
je moudřejší než lidé
a slabost Boží
je silnější než lidé (1 K 1,25).
Jan 9,24-41
Jeremjáš 1,11-19
Bůh, Stvořitel, stojí za vším, co ve světě, ve kterém žijeme,
jest a existuje. Problém člověka ve vztahu k Bohu a jeho
pochopení spočívá v námi lidmi vytvořené (a stále vytvářené) představě Boha, jaký by měl být. Je to lidská představa o Božím myšlení i konání. Je to i představa o tom, co
bychom mohli nazvat podobou Boha.
Skutečností je, že Bůh i ty, kteří v něho věří, kteří věří
v jeho existenci, neustále překvapuje tím, že se jejich
(našim) představám vymyká a zůstává stále svůj.
Vyznáváme spolu se žalmistou, že náš Pán je velmi mocný.
Tomu rozumíme. Co nám činí potíž, co je nám problémem,
je skutečnost, že poznáváme svoji neschopnost obsáhnout
a proto i plně pochopit myšlení Boha. Proto jsme Bohem
opakovaně překvapováni. To však nevylučuje, že bychom
k němu nemohli zaujmout jednoznačný a vyhraněný
postoj. Problém je v tom, jak vysoké máme smýšlení o sobě
samých.
Odpověď na tyto myšlenky nám dávají všechna dnešní čtení
a takovou obecně platnou a vhodnou odpovědí do každého času (včera, dnes, zítra) můžeme nalézt v Žalmu 147.,
kde čteme: „Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni
v srdci, jejich rány obvazuje. Ujímá se pokorných. Netěší ho
síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. Má zalíbení
v těch, kdo se ho bojí, kdo čekají na jeho milosrdenství.“
Jan Hálek

Dopis k 90. výročí
Českobratrské církve evangelické
„Bratrská láska ať trvá,“
Žd 13,1
Vážený bratře synodní seniore Joeli, vážená synodní rado, vážené sestry a
vážení bratři – členové Českobratrské církve evangelické: „Milost Pána
našeho Ježíše Krista s vámi se všemi“ (2 Te 3,18).
Jménem sesterské Církve československé husitské vás všechny srdečně
pozdravuji v čase, kdy si připomínáte své 90. výročí. Modlíme se za vás a
děkujeme Bohu za vaši osvědčenou víru i mnohé dobré ovoce vašeho úsilí
a díla s jeho požehnáním.
Spojení církví evangelických – kalvínské a luterské v jednu českobratrskou církev v roce 1918 nám stále připomíná životaschopnost domácí
vlastní náboženské tradice – i když mocensky přerušené, konkrétně staré
Jednoty bratrské. Současně vaše církev reprezentuje hodnoty evropského
a světového protestantismu v naší vlasti. Ceníme si velice vašeho vztahu
k Písmu svatému, vaší rozvinuté hluboké a odborné biblické práce i historického bádání zejména o období české reformace, které ve své církvi,
navazující na husitství, můžeme s užitkem přijímat.
Mezi našimi oběma církvemi i přes danou rozdílnost existovaly od počátku dobré a vstřícné vztahy. Tyto vzájemné vztahy i spolupráce byly vloženy do dokumentu Dojednání ze dne 3. 12. 1991. V něm je vysloveno vzájemné uznávání křtu, ale současně uvedena skutečnost, že stůl Páně je
otevřen i pro členy druhé církve. Věříme, že nás nespojují jen oficiální prohlášení, nýbrž i v praxi žitý ekumenismus, osobní vztahy a otevřenost
k účinné spolupráci.
Pozoruhodné a jedinečné stavby vašich sborů z tolerančního období i
pozdější vaše evangelické kostely náleží ke kulturnímu bohatství naší
země. Vaše sbory jsou stále místem, kde je předáváno živě evangelium, kde
se setkává mládež, kde jsou rozvíjeny diakonické aktivity.
K vašemu jubileu vám přejeme Boží požehnání, Kristovu obnovující
milost a rozvíjení mnohých darů Ducha svatého. „Bratrská láska ať trvá.“
Tomáš Butta,
biskup – patriarcha Církve československé husitské
Listopad L. P. 2008

Z kazatelského plánu
28. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Den Bible (+ Jan Blahoslav 1571)
Od dětství znáš svatá Písma.
2 Tm 3,15
První čtení: Ř 15,4-6
Druhé čtení: Tm 3,14-17
Evangelium: L 21,27-33
K obětování: 1 Te 5,10
K požehnání: 1 Te 2,13

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)
Nemoc ve Starém zákoně

Bůh je pánem života a smrti, nemoci
i uzdravení.
Dt 32,39
Nemoc byla ve starověku všeobecně
považována za trest božstev pro nedodržování kultických předpisů a
náboženských ustanovení. Výraz
"hřích" byl současně výrazem označujícím "nemoc". Také Starý zákon
vidí příčinnou souvislost mezi hříchem a Božím trestem.
Dt 28,58-61; Ex 15,26
Lékaři byli většinou kněží. Kněžský
zákoník má lékařské návody, obšírné
zvláště při popisu malomocenství.
Dt 24,8; Lv 13. a 14. kap.
Také k prorokům přicházel lid pro
lékařskou radu a pomoc:
Nemocný synek krále Jarobeáma a
prorok Achijáš v Šílu.
1 Kr 14,1-18
Hospodin na prosbu proroka Elijáše
křísí syna vdovy v Sareptě.
1 Kr 17,17-24
Hospodin na modlitby proroka Elíšy

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.

křísí syna Šúnemanky.
2 Kr 4,8-37
Velitel aramejského vojska Naamán
uzdraven Hospodinem na pokyn
muže Božího Elíšy. Hospodinova svrchovanost i nad pohany.
2 Kr 5,1-19
Prorok Izajáš je nástrojem, který Bůh
použije k uzdravení krále Chizkijáše.
2 Kr 20,1-11; Iz 38,1-22
Pohoří Gileád na východní straně Jordánu bylo od nejstarších dob proslulé lékařskými pryskyřicemi, z nichž
se vyráběly masti, balzámy. Když
zemřel Jákob, na příkaz Josefův jej
jeho služebníci lékaři nabalzamovali.
Balzamování trvalo čtyřicet dnů.
Gn 37,25; Jr 8,22; 46,11; Gn 50,1-3
Nemoc jako trest za hřích je viděna
v osudech jednotlivců:
Áron a Mirjam stiženi malomocenstvím, protože pomlouvali Mojžíše.
Nu 12,13
Zločiny krále Jórama v Judsku –
vraždil, sváděl lid k modloslužbě; list
proroka Elijáše oznamuje Hospodinův trest.

2 Pa 21. kap.
Král Jóaš na konci své vlády opustí
Hospodina, zavraždí syna kněze
Jójady, svého dobrodince. Božím
trestem je aramejské vojsko a spiknutí jeho služebníků, kteří jej – těžce
nemocného – zabijí na lůžku.
2 Pa 24,15-27
Když onemocněl syn Achabův, samařský král Achazjáš vyslal posly pro
radu k bohu Ekrónu Baal-zebúbovi.
Jak na to reagoval – podnícen Hospodinovým andělem – prorok Elijáš
Tišbejský? A jaký byl konec krále?
1 Kr 22,52-54; 2 Kr 1. kap.
Nemoc je někdy považována za druh
milostivé Boží kázně a prostředek mimořádné Boží blízkosti. Judský král
Ása je Písmem hodnocen kladně, přidržoval se Hospodina. Ve 39. roce
svého panování onemocněl přetěžkou
nemocí nohou. Ale nedotazoval se
Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře.
2 Pa 16,11-14; 1 Kr 15,23
Texty vybrala
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

PŘÍCHOD ČLOVĚKA VE SLÁVĚ
Dnes je poslední neděle církevního
roku. A také je dnes Den Bible. K této
neděli jsme dostali text eschatologický, který nás upozorňuje, že Ježíš přijde ve slávě. A že to poznáme, tak jako
poznáme, že se blíží léto, když se zazelenají stromy. A upozorňuje nás, že
nepomine toto pokolení, než se to
stane. Exeget nám vysvětluje, že se
nejedná o informaci časovou, ale o
informaci týkající se vlastností toho
pokolení. Totiž každé pokolení, které
se postaví prorokovi. A je to text, který
nás chce upozornit, že přijde Ježíš, že
přijde závěr. Abychom byli bdělí.
Dnes je poslední neděle církevního
roku. Můžeme si udělat rekapitulaci a
všechno zahodit, protože zjistíme, že
jsme toho většinu nezvládli. Můžeme
si říct, že něco skončilo a něco může
začít, ale není tomu úplně tak. Protože to, co skončilo, bude příští církevní
rok pokračovat. A v tom církevním roce bychom chtěli mít nějaké odrazové
můstky, a těmi jsou: modlitby, bohoslužby, církevní svátky a výročí a samozřejmě tou trampolínou je nám
Bible. A také se jí člověk v okamžiku
nouze dovolává.
Ale jak se skutečnosti příchodu Páně
přiblížit? Jak si ji představit? A je
taková představa užitečná? Určitě.
Protože ruší stereotypy. Máme za
sebou takovou směšnou zkušenost,
která nám trochu napomohla přiblížit, o čem je řeč.
Když jsme se přistěhovaly na Moravu, tak jsme věděly, že v jedné obci
(Hodslavice) poblíž našeho bydliště je
benzínová pumpa, a jely jsme tam pro
benzín. A ty Hodslavice jsme projely,
ale pumpu jsme nenašly. Tak jsme jely
zpátky, nenašly. Tak jsme znovu jely
druhým směrem, a ta pumpa tam nebyla. A přitom to byla pumpa, u které
už jsme jednou tankovaly, a najednou
ta pumpa zmizela. Zmizel i ten roh,

v kterém ta pumpa byla. Zmizel i ten
shluk domů. Projížděly jsme tou vsí,
docela jsme trnuly a říkaly jsme si, co
se stalo, to jsme se obě zbláznily?
Vstoupily jsme do jakési zvláštní časové kličky, v které není část vesnice,
v které je ta pumpa? Pumpu jsme nenašly a naplněny nepopsatelným pocitem nejistoty jely pro benzín jinam.
I když na tom nesejde, tak to bylo tak,
že pumpa je v obci Bludovice, na kterou Hodslavice navazují, a ta část, kde
se pumpa nalézá, je velmi podobná té
části, kde jsme tu pumpu čekaly a kde
nebyla. Ale ta chvíle, kdy jsme jely a
měly pocit, že zmizela pumpa, ta byla
tak neskutečná, tak nová, jako kdyby
se člověk opravdu ocitl v jiné dimenzi
a přes banalitu obsahu (pumpa) jej
zachvátil zvláštní děs z neznáma. To
se někdy stává, když třeba stojíme u
moře a je večer a oceán a nebesa
barevně splývají. A člověk to nečeká a
sestoupí k moři a najednou před sebou
uzří naprosto nepředstavitelně nekonečný prostor. Nebo se to stává, když
jsou červánky a my se díváme na nebe
a po nebi letí nekonečné pruhy rudé
oblohy. A člověk má pocit, jako že se
něco chystá. Tak lze aspoň z dálky
přiblížit, že se něco chystá. A opravdu:
chystá se příchod Člověka v slávě na
tuto zem. A z toho textu vyplývá, že to
všichni poznáme.
Je užitečné si to uvědomit, když vstupujeme do nového církevního roku.
Vstupujeme do další fáze svého života a máme třeba pocit, že se nic neděje. Ono se však něco naprosto neustále chystá. Příchod Božího Syna na
zem. Neustále se děje. Neustále se
tento příchod přibližuje.
A dobré na tom je, že pokud se ponoříme do Písma, pokud se ponoříme do
Bible, v tu chvíli začíná na člověka
působit Duch svatý, tak přece vnímáme, že se noříme do jiného očistného

L 21,27-36
prostoru. Do prostoru, kterého se můžeme chytit. O který se můžeme opřít.
Je to jako s tou pumpou, ale bez toho
děsu. Až to přijde, možná, že se zmůžeme jenom na pár biblických citací.
A třeba ani to ne. Nemysleme si, že
jsou to věci nepředstavitelné. Je důležité, abychom se stali bdělými. Pokud
jsme se v životě propadli do rutiny a
všechno děláme automaticky, bez
vášně, bez naděje i bez zoufalství,
možná, že nám pomůže to vědomí
z dnešního textu, že se otevřou nebesa. Že přijde Pán. Abychom zbystřili.
A když tak učiníme v očekávání Kristova příchodu, možná, že nám to pomůže, abychom se stali bdělými také
pro své každodenní záležitosti. Pro
své každodenní konání, abychom objevili jeho zázračnost.
Jak je to úžasné tady být, naplňovat
svůj osud, totiž dárky nám dané jako
hřivny množit a rozdávat. Každý na
tom svém postu, na který jsme určeni. Ale bez nudy a bez pocitu marnosti. To všechno nám může způsobit
vědomí, že přijde Pán ve slávě. Kéž
tuto neděli s tímto sdělením nepromarníme.
Marta Silná
Ve jménu otců,
kteří vyčkávají změn,
přijď království tvé
a neodpouštěj nám viny,
jakož i my je neodpouštíme
a v pokušení nás neuveď
nepřátelům pro radost.
Avšak chléb náš vezdejší
dej nám i budoucím,
ten s kůrkou tvrdou
z obou stran.
Zbav nás všeho jizlivého,
ať nemnoží se zvuky
potřístěných hran.
Erwin Kukuczka
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PŘED 15 LETY ZEMŘEL PROF. VLADIMÍR KUBÁČ
Dokončení ze str. 1
doucí. Železnice měl rád po celý život. Bibli a jízdní řád měl stále při
ruce.
Pokud se Písmo chce vyjádřit nějak
zvlášť pohrdavě o některých lidech,
praví se o nich, že zemřeli a jejich
vdovy neplakaly. Když odešel můj
muž, plakala jsem skoro rok denně a
nechtěla už žít. I teď na něho stále
vzpomínám, modlím se a děkuji Bohu
za to, že jsem v jeho blízkosti směla
prožít téměř čtyřicet let. Věřím, že
naše manželství posvětil Bůh v nebi
ještě dříve, než jsme se se-známili. O
tom, jak se to stalo a jak všechny události do sebe podivuhodně zapadaly,
napíši možná jednou celou kapitolu
románu. Dnes jenom stručně.
Bylo mi něco přes sedmnáct, měla
jsem o světě romantické představy a
tudíž i zlomené srdce. První chlapec,
který se mnou chodil, zklamal hrubě
mé bláhové představy o rytíři bez
bázně a hany. Velice mne to zranilo.
Choval se jako úplně normální kluk,
stejně jako jeho vrstevníci. Jenže já
jsem měla na svého budoucího partnera daleko vyšší morální nároky.
Cítila jsem se osamělá. Začala jsem
pochybovat o tom, že naleznu člověka, se kterým budu schopna sdílet
dob-ré i zlé. Nerozuměla jsem si moc
v té době ani s matkou, ani se svou
sestrou a tatínek pracoval mimo
domov. Moje přítelkyně nebyly dost
upřímné.
A tak jsem se začala znovu modlit.
Vypověděla jsem Pánu Bohu všechnu
svoji bolest a zklamání a prosila o to,
aby mi dal člověka, kterého bych
mohla z celého svého srdce milovat.
Ve stejné době prosil Hospodina o
pomoc i můj muž. Odmítla jej dívka,
ke které vzhlížel. Dala přednost jiné-

mu. Odmítla jej, i když ho nepřestala
mít ráda, protože dovedla ocenit jeho
charakter. Po třiceti pěti letech mi ji
můj muž ve Švýcarsku představil a já
jsem na první pohled pochopila, že jej
má stále stejně ráda. Zasloužil si to.
Vladimír mne požádal o ruku hned to
první odpoledne, když jsme mohli
konečně být spolu sami. Zároveň mi
řekl, co všechno zlého se mi stane,
když vyhovím jeho přání. Bude to
znamenat, že půjdeme na venkov,
nebudeme mít peníze, mnoho lidí se
neodváží se k nám hlásit, nebudu smět
učit a kdekdo mne bude pozorovat
jako nějakého exota. Žena faráře to
nemá lehké. Pokud si ho vezmu,
vezmu si s ním zároveň i celou církev.
Možná, že budeme mít hodně trápení,
ale náš společný život bude mít smysl.
Hluboce mne to zasáhlo. Neřekla
jsem ano, ani ne.
Vzala jsem si dva měsíce na rozmyšlenou. Odjela jsem jako praktikantka
na dětské tábory. Psali jsme si dlouhé
dopisy. Když jsem se vrátila, byla
jsem už pevně rozhodnuta. Strávila
jsem dlouhý čas na modlitbách a
poprvé v životě mi Hospodin dal zřetelně najevo, že toto je ta pravá cesta,
kterou se mám vydat.
Vzali jsme se 25. června 1953, když
můj muž, těžce nemocný, byl propuštěn z vojenské prezenční služby. Pár
týdnů po měnové reformě jsme spolu
odešli na venkov do rozhádané náboženské obce. Skutečnost byla mnohem horší, než jsme si my dva vůbec
dovedli představit. Byli jsme však
mladí, milovali jsme se a jeden druhému byl oporou.
Zažili jsme na společné cestě dobré i
zlé. Toho odporného bylo v závěru
jeho života tolik, že jeho slabé srdce to
nakonec neuneslo. Nezabývám se už

křivdami. Rostou tím více, čím více se
jimi zabýváme. Odplata a spravedlnost je v rukách Hospodinových.
Možná, že by bylo na místě, kdybych
v tomto článku zhodnotila jeho obsáhlou vědeckou, překladatelskou a pedagogickou činnost. Jeho neúnavnou a
zcela nezištnou pomoc lidem i církvi.
Přenechám to jiným. Cokoliv dělal,
dělal v pokoře, plný víry. Byl přesvědčen, že všechno, co učinil, učinil jen
jako nehodný služebník Páně.
Nakonec ještě pár drobností z jeho
života. Jednou o něm možná žertem,
možná vážně řekl jeho spolužák a
kolega Milan Salajka: „...Hle, pravý
Izraelita, v němž není lsti“ (J 1,47).
Vladimír mi o tom pověděl. Řekl
přesně toto: „Pokud to ten Milan myslel vážně, tak se mi dostalo v mém
životě té nejvyšší cti.“
Jednou se stalo, že můj muž zcela
nečekaně dosáhl velkého uznání.
Sdělil mi to slovy Žalmu 113 (7):
„Nuzného pozvedá z prachu,
z kalu vytahuje ubožáka
a pak ho posadí vedle knížat.“
Svědčí to dostatečně o jeho pokoře a
není třeba k tomu ještě cokoliv dodat.
Bůh nás dva před mnoha lety spojil.
I když jsme se museli před patnácti
lety rozloučit, jsme spolu stále. Pořád
ještě nalézám papírky s citáty založenými v knížkách a pozastavuji se nad
místy zatrženými v textu Písma. Vím
přesně, co by asi teď řekl. Vždyť láska
je stejně silná jako smrt.
Jindřiška Kubáčová

Poznámka na závěr
Bereme-li do ruky český ekumenický překlad Bible, neměli bychom zapomenout, že prof. Vladimír Kubáč
měl na tomto překladu lví podíl.
(red)

125 LET NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
Dokončení ze str. 1
nekorektnosti včetně německých šovinistických provokací – tzv "chuchelských událostí", které následovaly
několik dní po politickém otevření
nikoliv zcela dokončeného Národního
divadla 11. června 1881 návštěvou
korunního prince a jeho belgické
manželky.
Ivanov na str. 46 své knihy doslova
uvádí: „Německá menšina v Praze
(podle sčítání obyvatelstva z roku
1881 tu žilo 123 477 Čechů, 17 565
Němců, 12 954 Židů) si počínala panovačně, stavba Národního divadla ji
znepokojovala. Každé provolání v tisku, oznámení, upozornění, které se týkalo slavnostního otevření divadla,
vnášelo do jejích řad neklid a nevůli.
Zvýšené napětí mezi českým a německým obyvatelstvem Prahy trvalo několik měsíců; kromě faktu, že se dokončovalo Národní divadlo, tu hrál roli
ještě jeden důvod; snaha české veřejnosti, aby se dosavadní německá universita rozdělila na českou a německou. Už 5. března vyšel v Národních
listech článek Ještě slovo o universitě
pražské, v němž se poukazovalo na to,
že všechny evropské národy mají svou
universitu, pouze Češi nikoliv. Tento
článek v podstatě odpovídal na velkoněmecké provokace z února 1881.
Pražský německý deník Bohemia přinesl totiž 12. února zprávu o výroční

slavnosti buršáckého spolku Teutonie,
na níž hovořil profesor německé university Willkomm, který zpupně a sebevědomě prohlásil: >Kéž by se naplnilo přání, aby se podařilo zachovati
vysoké učení pražské jakožto kulturní
stanici německého ducha. Doufejme,
že se tak stane, ačkoliv těžké boje naší
universitě nadcházejí a bouření
oněch, kdož sice počtem, ale nikoli duchem nad nás vynikají, vždy mocněji
k ní doléhá… Německý student v Čechách a především v Praze má povinnost jměním a krví hájiti čest university, německé vědy, našeho národa, jemuž všichni náležíme, oné vlasti, která
nás všechny porodila… My všichni,
my Němci v Čechách, máme krásnou
vlasť, ale nemůžeme sobě tuto vlasť
mysliti jinak leda německou…<“
Je zajímavé sledovat další dění, protože řada českých politiků očekávala
v budoucnu od korunního prince
vstřícnější postoj vůči české otázce.
Po jeho odjezdu pak v neděli 26. června na svém výletu na Hvězdu buršáci
skutečně začali provokovat a vyvolávat: „Tod den Tschechen! Böhmisches
Gesindel!“ Dokonce své soukmenovce, kteří s tím nesouhlasili, napadli a
smluvili si slavnostní provokativní
výlet na Chuchli dne 28. června, kdy
pitkou chtěli oslavit dvacet let svého
spolku Austria. Opilecká smečka se
pak při návratu v podvečer servala

s místními českými lidmi a nazítří
s podporou policie prováděli na Příkopech velké zatýkání, často náhodných
chodců, kteří se jim znelíbili.
„Co podnikli Češi? Shromáždili se
před německým divadlem a tady vytloukli kameny 41 tabulí oken. To byl
nebezpečný precedens … Jiná skupina se pustila k fyziologickému ústavu,
kde rozbila 13 oken“ (Ivanov, str. 54).
Policie a soudy rychle začaly jednat.
Rozbíhá se soudní mašinerie, která se
snaží soudit české vlastence, ale mimo
očekávání také pátého srpna odsoudí
jednoho burše ke 14 dnům vězení za
to, že napadl strážníka, který ho napomínal, aby neprovokoval lidi.
České noviny popisují přípravy v krajích, jak se lidé chystají ke slavnostním cestám, vlastně národním manifestacím, na slavnostní otevření dne
11. září. Dokonce sdělují, že bylo vyjednáno, že dráhy vypraví zvláštní
vlaky na otevírání a to se stejnou slevou, jaká bývá na celonárodní svatojanskou pouť. A to ještě zpáteční lístek
bude mít čtrnáctidenní platnost!!
Vždyť jde o svátek celé české země!!!
To již proběhl 11. srpen. Kdo si připomínal, že téhož dne v roce 1875, tedy
před šesti lety, byl dokompletován
kovový krov divadla, tedy slavila se
glajcha, rovnost?
Za to následující den se stal nezapomenutelným. Oheň během relativně

615 let od úmrtí Matěje z Janova
Matěj, syn českého rytíře Václava z Janova, se za studií na pražské universitě
stal oddaným žákem Milíče z Kroměříže a svého učitele později oslavil latinským spisem Život ctihodného kněze Milíče. Roku 1375 odešel studovat teologii na pařížskou Sorbonnu, kde dosáhl i titulu mistra, a do Prahy se vrátil roku
1381, když předtím pobýval v Norimberku a Římě. Krátce po návratu byl arcibiskupem Janem z Jenštejna jmenován pražským kanovníkem, ale zároveň dalších osm let pokračoval na universitě ve studiu teologie.
O co chudší na události byl vnější život Matěje z Janova - prakticky nikdy nevystupoval na veřejnosti jako Waldhauser či Milíč, ale ani jeho kázání v kostele
nevzbuzovala větší pozornost - o to více se rozvinul jeho vnitřní život. Napsal
celou řadu latinských spisů, které roku 1392 shrnul pod společný název
Pravidla Starého a Nového zákona. "Toto vzácné dílo náleží ke spisům nejvýtečnějším, jaké z pera českého po vše staletí vyplynula," hodnotí dílo Palacký a
zároveň dodává, že už zakrátko upadlo do zapomenutí, protože pro římské katolíky "v zásadách svých postoupilo až příliš daleko" a pro husity "zase ne dosti
daleko". Neschvaloval uctívání svatých a jejich ostatků a pozornost obracel
zejména k přijímání večeře Páně. Schvaloval její podávání i laikům pod obojí
způsobou, což se pak - díky Jakoubkovi ze Stříbra - stalo hlavním symbolem
husitů.
Přestože Matěj z Janova působil spíše v "tichu pracovny", našlo se dost odpůrců, kteří ho obžalovali z hlásání bludů. Pod tlakem svých představených byl pak
donucen roku 1389 některé své názory odvolat.
V dalších letech se pak Matěj z Janova ještě více stáhl do ústraní a věnoval se
dokončení svého díla. A když církev zůstávala k výzvám o svou nápravu hluchá, bylo "jen zapotřebí, aby mužové méně poddajní a smělejší, nežli byl M.
Matěj, přivlastnili sobě myšlenky jeho; a takoví již konali studia svá, snad i pod
osobním jeho vlivem". Připomeňme, že rok před skonem Mistra z Janova
dosáhli na universitě titulu bakaláře jak Jakoubek ze Stříbra, tak i Jan Hus.
(red)
krátké doby zničil vše. Z dobových
protokolů vyplývá, jak svědomitě bylo zajištěno, aby se požár nedal uhasit.
Hlasitě se to však úřady neodvážily
pronést. Každá podobná zmínka musela zmizet – až na jedinou, kterou
Ivanov dohledal v Památníku národního písemnictví, v pozůstalosti
MUDr. Otakara Jedličky v dopise
jeho bratra, který mu napsal den po
požáru: „Napnutí v lidu jsem v takové
míře ještě neviděl. A kdyby byla v něj
jen jiskra padla, že by se stalo to nejhorší. O detailech dočteš se z novin.
Zvláště to k tomu působilo, že lid
nedal si vymluvit, že oheň nebyl založen. Oheň musel být založen, jinak
není možné, od našich nepřátel. Tak
se přece na nás mstíti nemusí! To je
příliš drahá pomsta za 40 oken, vytlučených v německém divadle!“
Odpověď byla monumentální. Během
několika desítek minut se spontánně
rozeběhla nová sbírka a za pouhé dva
roky byly všechny škody i konstrukční vady odstraněny. Začíná zlatá éra

české kultury a hrát v Národním, ba
jen do něj vstoupit, se stalo snem
mnoha lidí.
Čas však vše ničí a bylo třeba znovu
pomýšlet na opravy. Tak i v Národním přišel den posledního představení
a nastalo velké stěhování. Modernizovat, vybudovat novější technické
zázemí. Zabrala se část pozemku
z kláštera Voršilek a postavila se tam
modernistická budova "z obrazovek",
která však mnoha lidem k srdci nepřirostla.
Přesně po sto letech se konalo obnovené otevření Národního divadla. Připomenuli jsme si toto datum? Ptáme
se sami sebe, co pro nás dnes Národní
znamená? Stane se jen doménou
zisků cestovních kanceláří, které vydělávají na cizincích, nebo bude zase
žít pro českou kulturu a české publikum? To je otázka, kterou můžeme
zodpovídat každý z nás svou návštěvou této scény.
Vladimír Červený
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ZPRÁVY
Adventní pobožnosti
Náboženská obec v Rokycanech zve
každý čtvrtek v 16.30 h k adventním
pobožnostem. Kážou tito hosté:
27. 11. – Mgr. Milan Semilský, em.
biskup
4. 12. – Mgr. Radek Hobza
11. 12. – Mgr. Jitka Wendlíková
18. 12. – Mgr. Libuše Hobzová
(fú)

Cesta za hvězdou
Adventní setkání pro malé i velké
se koná v Hrádku nad Nisou.
* HVĚZDA STROMU:
30. 11. - 1. adventní neděle v 16.30 h
– náměstí. Program na podiu - rozsvícení vánočního stromu, koledy.
* HVĚZDA PRO MIKULÁŠE
5. 12. - pátek od 15.30 do 16.30 h
v Chrámu pokoje na vás čeká Mikuláš a jeho pomocníci, přineste mu
obrázek hvězdy a dostanete malý
dáreček
* HVĚZDA VAŠICH DOMOVŮ
7. 12. – 2. adventní neděle od 14 do
16 h – v klubu mládeže (u hřiště vedle ZŠ TGM) - vyrábění adventních
a vánočních ozdob a dárečků, drobné na materiál s sebou
* HVĚZDA HUDBY
12. 12. – pátek od 18 do 20 h –
Chrám pokoje - vernisáž výstavy
vánočních stromků a tak trochu jiná
hudba ARIES – rytmus zvonků, bubínků. Adventní cyklus pro vás připravila náboženská obec, město
Hrádek nad Nisou a Dům dětí Drak.
(no)

Různé církve - jeden Bůh
27. září se ve Sboru Páně v Brně-Řečkovicích konal koncert, nazvaný poeticky "Chraňme si pravdu a lásku".
Do Brna totiž zavítal na pozvání náboženské obce a občanského sdružení
Verbum et Musica vskutku vzácný host
– pěvecký Chrámový sbor Apoštola
Pavla až z dalekého slovenského
Brezna.
Sbor pod vedením bratra dr. Jána Zachara vznikl v listopadu roku 1995
jako smíšené pěvecké těleso, ve kte-

*

23. listopadu 2008

rém v současnosti vystupuje až 35
členů, lidí různých vyznání z různých
církví, neboť si svým zpěvem přejí jediné – chválit Hospodina, a to je
touha, která by měla být společná
všem křesťanům. Takové bylo i motto
večerního koncertu. Chrámový sbor
apoštola Pavla přijel svým zpěvem
potěšit srdce všech přítomných, kteří
přišli spolu s účinkujícími chválit
Pána. A zaplněný řečkovický sbor
opravdu čekal krásný zážitek. Hosté
ze Slovenska totiž přivezli 21 písní.
Zazněly duchovní zpěvy, mnohé, které
známe i z našeho zpěvníku (Blíž tobě
Bože můj, Ó jak věrný přítel Ježíš),
také písně z francouzské vesničky
Taizé, slovenské národní zpěvy i klasika v podobě Ave Maria, kterou svým
zvučným hlasem sólově zazpíval sám
bratr dr. Ján Zachar.
Stejně jako v Chrámovém sboru apoštola Pavla, byli i v Řečkovicích mezi
posluchači přítomni lidé z nejrůznějších křesťanských církví, stejně jako
lidé nevěřící. Ale jako by v ten večer
padly všechny hranice a rozdíly, zaposlouchali se všichni do libých tónů
krásných písní a co víc, mnohdy zpívali spolu s účinkujícími. Neopakovatelný večer zakončilo několik přídavků, které si nadšení lidé dlouhým
potleskem ve stoje opakovaně vyžádali. Ve Sboru Páně v Řečkovicích tak
sice zpívali a poslouchali společně
lidé různých vyznání, ale přítomen byl
jeden Bůh.
Na závěr nám dovolte pozvání –
6. prosince v 19.00 již tradičně navštíví Sbor Páně v Řečkovicích se svým
vystoupením, nazvaným "Vivat Carolus Quartus" pánové Alfred Strejček a
Štěpán Rak. Více informací o připravovaných akcích naleznete na
www.verbumetmusica.com.
Jakub Nikodém Marša

Nabídka kalendáře
Královéhradecká diecéze vydala
pohlednicový měsíční kalendář na
rok 2009 s biblickými texty a obrázky sborů a zvoniček. Kalendář
v ceně 50,- Kč je možno objednat
na adrese diecéze - Ambrožova 728,
500 02 Hradec Králové nebo na tel.
č. 495 512 453.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POUČENÍ Z FÍKOVNÍKU
Podobenství o fíkovníku najdeme v L 21,29-33. Na našich fíkovnících
musíme najít pět rozdílů.

(Řešení z minulého čísla: Života.)
Jana Krajčiříková

Český zápas
MK ČR E 127

ISSN 0323-1321

Adventní výtvarná dílna
Tradiční výtvarná dílna výroby adventních věnců pod vedením lektorky
Lenky Felcmanové proběhne opět
v Mirovicích dne 28. listopadu od 18
hodin. Přijďte si vyrobit adventní výzdobu a také se něco dozvědět o biblické zvěsti adventní doby od faráře
Filipa Štojdla. Rezervace na tel. čísle
736 706 517 a podrobnosti na
www.ccsh-mirovice.cz. O den později proběhne dílna také v náboženské
obci Písek (www.ccsh-pisek.cz).
(fú)

Přednáška v Brně
V rámci vzdělávacího cyklu Společně po cestách víry se koná dne
29. listopadu od 8.30 h v Pracovním
středisku CČSH, Lipová 26, Brno,
přednáška "Doprovázení umírajícího ze systémového hlediska".
Přednáší PhDr. Zbyněk Galvas,
psycholog na středních školách pro
zrakově postižené, stálý spolupracovník Sjednocené organizace nevidomých, supervizor České alzheimerovské společnosti.
(dr)

Adventní večer
Ve Studnici u Náchoda v sobotu 29.
listopadu po zásvitu první hvězdy - o
vigilii 1. neděle adventní - v 18 h se
v Husově sboru sejdou rodiče, přátelé, známí účinkujících dětí z místní
mateřské školy i základní školy, aby
se již tradičně potěšili programem
naplněným písničkami, básničkami a
scénkami. Po úvodním slově administrátora náboženské obce Zdeňka
Kovalčíka se jako "předskokani"
večera také představí se svým ryze
adventním programem písniček a
básniček děti, jež navštěvují ve škole
náboženství.
Srdečně zvou k účasti FÚ a MŠ a ZŠ
ve Studnici.
(zk)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 24. 11. – 20 h
koncert
Bach, Orff, Liszt, Widor
Prague Brass Ensemble
Aleš Bárta – varhany
* 27. 11. – 14 h
Benefiční koncert
* 28. 11. – 10 h
Benefiční koncert
* 28. 11. – 20 h
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek – trubka
* 29. 11. – 9 h
Benefiční koncert
* 29. 11. – 14 h
Benefiční koncert
* 29. 11. – 20 h
Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek – trubka
* 30. 11. – 14 h
Benefiční koncert
* 30. 11. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – baroque violin

KALENDARIUM - LISTOPAD
25. 11. 1853 - Narodil se v Potoku Jozef Škultéty (+ 19. 1. 1948 v Martine) slovenský novinář, literární kritik a historik, jazykovědec a překladatel, který už
od gymnazijních studií uveřejňoval ve slovenských časopisech povídky s historickou a vlasteneckou tematikou. Spolu s Vajanským vytvářel během 80. a 90.
let program slovenského národního hnutí. Po něm převzal v roce 1890 redigování časopisu Slovenské pohľady, kolem kterého soustředil všechny slovenské
literární talenty, historiky a jazykovědce a vytvořil reprezentativní orgán slovenské kultury. Uprostřed neúnavné organizátorské a novinářské činnosti vyrostl v předního slovenského literárního kritika, historika a jazykovědce. Výborné byly i jeho překlady děl ruských realistických spisovatelů.
25. 11. 1873 - 28 mladočeských poslanců (sdruženi v Národním klubu, mezi
nimi K. Sladkovský, A. P. Trojan, E. a J. Grégrové, M. Tyrš) vypracovalo veřejné "osvědčení", v němž demonstrativně vrátili své mandáty s odůvodněním, že
byli zvoleni, aby šli do sněmu. Vedení národní strany v čele s F. L. Riegrem
v prohlášení z 28. listopadu označilo tento čin za rozkol ve straně s tím, že již
nebudou moci za tuto stranu kandidovat, a čtyři z nich dokonce vyloučilo ze
svého středu.
26. 11. 1948 - Zformulován byl tzv. pamětní spis vlády ČSR vládě SSSR,
v němž byly konkretizovány požadavky československé vlády (zvýšení dodávek surovin a investičních zařízení, dlouhodobá půjčka zlata ve výši 200 milionů dolarů); slib Moskvy mohl překlenout narůstající hospodářské potíže,
nemohl však nahradit neposkytnutý úvěr ze Západu ani dovoz jeho moderních
strojů a zařízení. Znamenal posun československé ekonomiky k SSSR.
27. 11. 1918 - Zemřel v Praze Bohumil Kubišta (* 21. 8. 1884 ve Vlčkovicích
u Hradce Králové) - malíř, grafik a teoretik umění.
28. 11. 1498 - Slezské stavy obdržely od krále Vladislava v Budíně "velké privilegium", podle něhož: 1. Vrchním hejtmanem (zástupcem českého krále nad
všemi slezskými knížectvími) měl být některý slezský kníže; 2. Všechny spory
mezi knížaty nebo i mezi nimi a králem měl soudit královský dvůr ve Vratislavi;
3. Vojenskou povinnost měli Slezané jen v rámci své země; 4. Přísahu věrnosti
českému králi skládaly stavy ve Vratislavi (s výjimkou knížectví svídnického a
javorského). Na nátlak českých stavů (viděly v tom porušení práv České koruny a ohrožení její celistvosti) bylo slezské privilegium po 12 letech králem zrušeno, spor však trval až do roku 1522. Ve Slezsku se ještě nevytvořila zemská
správa jako v Čechách a na Moravě.
29. 11. 1378 - Kolem sedmé hodiny večer zemřel ve věku šedesáti dvou a půl
roku na Pražském hradě český král a římskoněmecký císař Karel IV. (* 14. 5.
1316 v Praze), který sehrál v našich dějinách nesporně významnou a pozitivní
roli. Byl státníkem mimořádného vzdělání, celoevropského rozhledu a rafinované diplomatické obratnosti, který udivoval organizačními schopnostmi. Povznesl český stát na vrchol jeho života politického, sociálního i kulturního. Již
nad rakví jej označil kazatel a přední český učenec světového jména M. Vojtěch
Raňkův z Ježova (ve shodě se středověkými zvyklostmi) za Otce vlasti (Pater
patriae).
29. 11. 1918 - Vojenským obsazením Mostu začala likvidace sudetoněmeckých
provincií; 8. prosince obsazeny Mariánské Lázně, o den později Teplice, 12.
prosince padlo Ústí nad Labem, 14. prosince Liberec, 16. prosince Znojmo a o
dva dny později Opava. Do konce prosince podléhalo pražské vládě celé historické území.
29. 11. 1968 - Zemřel v New Yorku Jozef Lettrich (* 17. 6. 1905 v Turčianských Teplicích-Diviakach) - slovenský právník, československý politik a publicista. Za první republiky byl jedním z představitelů mladé slovenské agrární
inteligence. V období Slovenského státu patřil k občanskému křídlu protifašistického odboje. Proto se za Slovenského národního povstání roku 1944 stal členem předsednictva Slovenské národní rady a pověřencem školství a osvěty.
Spolu s J. Ursínym stál u zrodu Demokratické strany. Na jaře 1946 uzavřeli tito
dva evangelíci dohodu s představiteli slovenského politického katolicismu (tzv.
dubnová dohoda), která se stala základem volebního vítězství Demokratické
strany na Slovensku v květnu 1946. A také podnětem k úsilí o omezení pravomoci slovenských národních orgánů, v němž se spojí čeští politici od komunistů až po lidovce. 26. února 1948 rezignoval na funkci předsedy Slovenské
národní rady a záhy nato emigroval do USA. Tam pracoval v Radě svobodného Československa a věnoval se publicistice. Roku 1955 vyšla jeho monografie History of Modern Slovakia.
30. 11. 1393 - Zemřel v Praze Matěj z Janova (* asi 1350) - náboženský reformátor - viz i str. 3.
30. 11. 1378 - Samostatné vlády v českém státě a v Říši se ujal sedmnáctiletý
Václav IV. [1378-1419], osobnost značně rozporuplná, mnohdy až chaotická,
bez jasné koncepce vlády v době krajně nevhodné mezinárodní i vnitropolitické situace. Arcibiskup pražský Jan Očko z Vlašimi (18. září t. r. jmenován papežem Urbanem VI. kardinálem) se zřekl svého úřadu.
30. 11. 1633 - Část Valdštejnova vojska (nedokonale zásobovaná a vyzbrojená)
pod velením Ottavia Piccolominiho překročila česko-bavorskou hranici s cílem
provést rychlou operaci proti Švédům; zastavila se ve Fürthu. Už 3. prosince
však nastal ústup tohoto jízdního sboru zpět do Čech. Ve Vídni nastalo zděšení.
30. 11. 1938 - Novým prezidentem byl (jako nezávislá osobnost) zvolen Emil
Hácha [funkční období 1938-1939, 1939-1945 tzv. státní prezident], bývalý
první prezident Nejvyššího správního soudu; Hácha dostal 272 hlasů z 312.
(red)
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