Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

POSELSTVÍ

PRO ADVENTNÍ ČAS

„Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy
jeho jménu,
upravujte cestu tomu, který jede
pustinami.“
Žalm 68,5
Sestry a bratři,
opět je zde předvánoční atmosféra.
Na náměstích našich měst se vztyčují stromy. Všude je plno světel, ozdob, hudby a vůní. To je jedna stránka předvánočního času. Dovedou to
ocenit a prožívat zejména děti. Na
nás dospělé se v tomto čase přilepí
snadno nervozita. Znepokojuje nás
všechno to, co do svátků a do konce
roku se nám nepodaří stihnout. To je
ta druhá stránka této doby. Může se
stát, že Vánoce se změní přesně
v pravý opak toho, čím mají být svátky zklidnění, rozjímání, radosti a
dobrých vztahů. Aby nedošlo ke
ztrátě smyslu Vánoc, musíme tomu
čelit. Zabránit tomu můžeme tím, že
budeme skutečně prožívat advent
jako čas vnitřní přípravy.
"Adventus", advent znamená přicházení, příchod. S adventem je spojena
biblická postava Jana Křtitele. On je
tím, kdo upozorňuje, že někdo přichází. Říká: "Za mnou přichází někdo, kdo je silnější než já" (Mk 1,7).
Za Křtitelem přichází ten, který je
mocný a svatý. Prorok Jan oznamuje, že do světa vstupuje Král, kterým
není nikdo jiný než samotný Bůh
v Ježíši Kristu. Jak slyšíme v Žalmu
68.: „Upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno“ (v. 5). I když již přišel do našeho
světa před dvěma tisíci lety jako bezbranné dítě a trpící služebník, víra
vidí jeho moc a slávu, která bude
teprve v plnosti odhalena a poznána

PAMĚŤ

v budoucnosti. O to jde v adventní
době i dnes, připravit se na příchod
Krále, jak nás k tomu vybízí Jan
Křtitel.
Výrazem této přípravy na příchod
Božího království byl v Janově době
křest. Jan se jmenuje doslova Ponořovatel, protože úkon jeho křtu měl
podobu ponoření celého člověka a
procházení řekou. Lidé za Janem
chodili, aby přijali tuto očistnou koupel. „Celá judská krajina i všichni
z Jeruzaléma vycházeli k němu ... a
dávali se od něho křtít v řece Jordánu“ (Mk 1,5). Křesťanská církev
zřejmě přejala křest od Jana a z židovských očistných rituálů, a křest
se stal jednou ze svátostí. Posvátné
obmytí činí člověka novým, znovuzrozeným. Ale už v době Jana Křtitele vidíme nebezpečí formálně přijímaného křtu. O tom nám podává
svědectví evangelista Matouš (3,7nn).
K řece Jordánu nepřicházeli jen ti
lidé, kteří toužili po Bohu, kteří
upřímně chtěli změnit svůj dosavadní život a učinit jej kvalitnějším a
smysluplným. Ke křtu přicházeli
také někteří sebeuspokojení farizeové, o nichž víme, že jejich zbožnost
byla znehodnocována pokrytectvím.
Mysleli si, že když se nechají od
Jana v řece Jordánu pokřtít, tak že
automaticky již mají pojištěný vstup
do Božího království. Ale to je velké
zjednodušení. Farizeové se mýlili,
když si to mysleli. A klamou se i
všichni ti, kteří si myslí, že stačí přijmout křest a tím se stane člověk
automaticky dobrým křesťanem.
Dítě je přineseno ke křtu, je pokřtěno
a tím jakoby to skončilo. Náboženská a společenská povinnost je spl-

kolikaleté spolupráce novinářského
občanského sdružení Post Bellum a
Českého rozhlasu, kdy tým lidí
z Post Bellum navštěvoval jednotlivé pamětníky, zaznamenával jejich
autentická svědectví a následně je
podle zásad orální historie zpracovával. Díky Českému rozhlasu se
pak mohou posluchači již několik
let seznamovat s jednotlivými příběhy v pravidelném pondělním vysílání pořadu Příběhy 20. století,
který je kromě autentických výpovědí pamětníků doplněn i odbornými komentáři historiků. Letos
vstoupil do projektu Paměť národa i
Ústav pro studium totalitních režimů a významné podpory se mu dostalo i od Úřadu vlády ČR.
K oficiálnímu spuštění portálu Paměť národa se ve Strakově akademii
konala 27. října tisková konference,
která byla v přímém přenosu přenášena stanicí ČT 24. Za jednotlivé
participující instituce se tiskové
konference zúčastnil vícepremiér
pro evropské záležitosti Alexandr
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něna. Kolik bylo a je takto formálně
přijatých křtů! Ale v Novém zákoně
se jasně ukazuje, že se v případě křtu
jednalo o vědomou víru. V čase Jana
i později v prvokřesťanské církvi přijímali křest dospělí. Jestliže v křesťanské církvi jsou křtěny děti, pak je
třeba zdůraznit, že k tomu patří
výchova, vyučování a vedení k víře.
Křest je záležitostí celého života a
jeho směřování. Milost křtu je veliká, ale mohla by být bez života z víry
promarněna. Proto je advent vhodnou dobou zamyslet se také nad tím,
jak je to s naším křtem, který jsme
přijali již dávno nebo před krátkým

NÁRODA A NAŠE CÍRKEV

Při příležitosti připomenutí devadesátého výročí založení Československa byl 28. října 2008 spuštěn
internetový portál Paměť národa.
Široká veřejnost, badatelé i historici
se na stránkách www.pametnaroda.cz a rovněž na www.memoryofnation.cz mohou seznámit se stovkami autentických svědectví pamětníků, kteří na vlastní kůži pocítili
perzekuci a represivní metody nacistické a komunistické totality ve
dvacátém století v Československu.
Celý projekt zároveň zprostředkovává i postoje a stanoviska politických elit a příslušníků jednotlivých
represivních složek komunistického
režimu, kteří byli ochotni podat
svůj pohled na období let 19481989. Kromě autentických zvukových nahrávek se návštěvníci portálu mohou seznámit i s archivními
materiály a fotodokumentací k jednotlivým příběhům, které jsou rovněž doplněny životopisy příslušných aktérů.
Projekt Paměť národa vzešel z ně-

Ročník 88

Vondra, ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a
ředitel občanského sdružení Post
Bellum Mikuláš Kroupa. Ten v závěru tiskové konference zmínil spolupráci s asi patnácti zahraničními
institucemi zabývajícími se orální
historií, čímž celý projekt nabývá
evropských rozměrů. Mikuláš Kroupa rovněž podotkl, že na spuštění
projektu Paměť národa se podílel
tým asi sedmdesáti lidí. A to je
právě okamžik, kdy do hry vstupuje
i Církev československá husitská.
Naše církev totiž prostřednictvím
Archivu pražské diecéze přispěla
svojí troškou ke spuštění celého projektu a mezi pamětníky se tak prezentuje i několik osobností z řad Církve československé husitské. Patří
mezi ně mnohým čtenářům Českého
zápasu již známá sestra Miluška
Havlůjová, jejíž příběh byl před nedávnem rovněž odvysílán i ve zmiňovaném pořadu Příběhy 20. stoleDokončení na str. 3

časem anebo teprve o něm uvažujeme. Je to příležitost zamyslet se nad
tím, jak je to se křtem našich dětí.
Zda naplňujeme to, co jsme slíbili
v křestním slibu, a nezabraňujeme
dětem v setkání s duchovními hodnotami.
V Janově době předcházela křtu touha po proměně. O lidech, kteří přišli
k Jordánu, je řečeno: „Vyznávali své
hříchy“ (Mt 3,6). Jestliže křest je
jedinečným, neopakovatelným jednáním a znamením, pak touha po
proměňování života má být neustálá.
Apoštol Pavel nás vyzývá: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž
proměňujte se obnovou své mysli“
(Ř 12,2). Proto nás adventní doba
přivádí k zamyšlení nad sebou. Patří
k ní pokání společné i osobní. Máme
se pokusit vidět sebe tak, jak nás vidí
druzí a jak nás vidí Bůh. Máme si
uvědomovat a rozpoznávat to, čím
druhým znepříjemňujeme život. Jsou
to možná maličkosti, ale z nich se
život skládá. Třeba si již uvědomujeme, že bychom něco měli ve svém
životě změnit a zlepšit, ale nemáme
k tomu sílu. Prosme za to Boha, aby

nám tuto sílu dal.
Jaká bude letos naše adventní příprava, jak prožijeme čas před Vánocemi
i během nich? Najdeme si čas na
psaní vánočních přání lidem, které
by to potěšilo? Nebo si řekneme:
„Na to letos nemám čas a také stojí
to moc peněz“? Najdeme si čas pro
blízké z rodiny i pro sestry a bratry
z církve? Dokážeme vytvořit dobrou
atmosféru ve svých domovech a ve
svých sborech nasloucháním druhým, vyprávěním, zpěvem a hudbou? Nezapomeneme na osamocené? Najdeme si ve svém svátečním
programu dostatek času pro shromáždění církve, kde zaznívá vánoční
evangelium a nabízí se nám Ježíšova
blízkost ve svátosti a společenství
věřících sester a bratří? Je advent.
Kéž využijeme tento zvláštní a jedinečný čas k vnitřní duchovní obnově
nás duchovních i laiků v husitské
církvi, vždyť Boží spravedlnost i milost přicházející k nám v Ježíši Kristu je blízko (Fp 4,5).
Listopad 2008
Tomáš Butta
bratr patriarcha

USEBRÁNÍ
V jedné ze svých úvah jsem si kdysi
za leitmotiv zvolil téma připravenosti. Zamýšlel jsem se nad tím, jak
jsme, tak říkajíc, neustále "na příjmu" tím, že nevypínáme téměř nikde
své mobily, dokonce ani v divadle či
v kostele, ale nemáme připraveny
přijímače daleko důležitější – svá
srdce. Že je nemáme připravena ke
slyšení hlasu, který nás volá – sice
tiše, ale naléhavě a neustále. Na toto
téma zajisté zaznělo již nemálo úvah
a zamyšlení, ale kromě toho mám
ještě jedno téma, které nosím v hlavě

již delší dobu a ke kterému se stále
vracím: To téma má krásný český
název – "usebrání". Taky se dá říci –
"jít do sebe". Jdeme-li totiž tak zvaně
"do sebe", nestačíme se kolikrát divit, co všechno tam nalezneme.
Usebrání – to však není pouhý špacír
kolem našeho ega, je nejen hlubokým ponořením se do vlastního nitra,
ale především hledáním všeho, co
jsme na svých cestách všedního pinožení poztráceli, odložili a co nám
dnes – přiznejme si to – často velice
Dokončení na str. 3
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Úvaha nad texty Knihy 8
Hle, povoláš pronárod, který neznáš,
pronárod, který tě nezná,
přiběhne k tobě kvůli Hospodinu,
tvému Bohu (Izajáš 55,5).
Ježíš řekl: „S královstvím Božím je to tak,
jako když člověk vhodí semeno do země;
ať spí či bdí, v noci i ve dne,
semeno vzchází a roste,
on ani neví jak (Marek 4,26.27)."
Filemonovi 1-16
Jeremjáš 2,1-13
Opakovaně slýchám nářky nad tím, že se nás ve
sboru schází jen hrstečka. Ani mně to není lhostejné. Když čteme v Písmech sv., zjišťujeme, že nejde
o nic neobvyklého. Slyšíme z nich lamentace proroků i slovo samotného Pána Ježíše, když v případě
uzdravených deseti malomocných se, tváří v tvář
tomu jedinému (cizinci Samařanovi), který přišel
poděkovat, ptá: „Kde je těch ostatních devět?“
A kdo by měl více důvodů být rozmrzelý a zklamaný, než sám Hospodin? O kolika jeho zklamáních
vyprávějí Písma sv., a přesto nezatrpkl a neodvrátil
se od člověka, od svého lidu.
Z této skutečnosti můžeme rozpoznat, že Hospodin
své stvoření, a člověka zvlášť, miluje věrnou a obětující se láskou. V příběhu Ježíše Krista se Boží věrnost stala navýsost zřejmou. Je to on, Ježíš, kdo byl
Hospodinem dán za svědka národům, za vůdce a
zákonodárce, který až dosud povolává cizí a vzdálené, aby přišli k němu, svatému Bohu, nebeskému
Otci. Právě on, Ježíš, protože je hodnověrný a stále
týž, je Božím semenem v srdcích a myslích lidí, kde
koná vytrvale, a někdy předlouho, dílo spásy, dílo
jejich záchrany, sice ve skrytosti, mocí Ducha svatého, leč jistě. A protože ctí svobodu člověka, platí
paradoxně, že záleží na každém jednotlivě, osobně,
zda umožní zasetému semeni Boží lásky ve svém
bytí vzrůst, či je nechá zajít.
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Téma: Milost Pána Ježíše Krista
Počátek nového církevního roku má dva rozměry, jednak představuje kající
pohled zpět, jednak se v tomto čase otevírá šance v podobě nadějeplného výhledu vpřed. Je za námi nejen to, čím bychom se mohli pochlubit a co je ve skutečnosti samozřejmé, ale i to, zač je třeba se stydět. Písmo svaté nemluví jen o
našem hříchu, ale i o trestu za něj. Vejdeme-li do vánočního času po mostě
adventního pokání, pak máme před sebou vzácný čas milosti. Od času Jana
Křtitele je hlásán příchod Ježíše jako Božího Syna, jako Krista Krále. Jeho
budoucímu soudu předchází královská milost odpuštění a obnovy. Přes kající
obsah adventu však zakoušíme Boží lásku, která na pokání odpovídá milostí
odpuštění. Proto je milost zvěstována i úvodním liturgickým pozdravem.
Vstup: Iz 49,8-10
Tužby:
2. Abychom všichni příchod svého Pána jako bdělí a věrní služebníci očekávali...
3. Aby všechno, co je v našich životech rozkolísané, mocí svou zpevnil a
víru v Boží zaslíbení obnovil...
Epištola: 2 Pt 2,4-9 nebo Ř 5,19-21
Evangelium: J 1,15-18
K obětování: 2 K 13,13
K požehnání: Ž 119,29
Modlitba:
Děkujeme, Spasiteli náš, že přicházíš k nám v čase milosti jako do
Jeruzaléma a chceš tento dům modlitby i domov každého z nás učinit
místem pokoje. Prosíme, abys svým Duchem posvěcoval naši adventní
přípravu. Vychovej si v nás poslušné služebníky, kteří žijí v pevné naději,
že to, co jsi na této Zemi započal, jednou také slavně dokonáš. Amen.
Vhodné písně: 203; 31 nebo 204; 158

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)

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.
Jr 17,14; Ž 30,3

Nemoc ve Starém zákoně 2

Uzdravování v Novém zákoně

Za odpadnutí trestá Hospodin svůj lid
tím, že na něj pošle nepřítele. Např.
babylónské zajetí je otevřenou ranou.
Když se lid k Bohu navrátí, Bůh vyléčí rány, které mu pro jeho nepravosti
zasadil.
Iz 30,26; 57,17-18;
Oz 14,5(4) – 8(7);
Jr 3,19-23; 30,10-24; 33,6-9
Také Boží tresty na jiných národech
jsou přirovnávány k poranění – např.
Boží soud nad Ninive nebo nad
Egyptem.
Na 3,19; Jr 46,11;
Ez 30,21-22
Příčinná souvislost mezi hříchem a
trestem je zřejmá i v osobním životě.
Když prosí žalmista o uzdravení,
prosí zároveň o odpuštění.
Ž 31,11; 41,2-5; 103,1-5
Hospodin stvořil léčivé byliny, stvořil
také lékaře a daroval mu schopnost
léčit. Lékaři vzdávej patřičnou úctu,
protože léčí. Ale ten, kdo uzdravuje,
je Bůh. Toho máš prosit.
Sírachovec 38,1-15
Na psychosomatické vztahy ukazuje
kniha Přísloví – řeč vlídná vede
k uzdravení, radostné srdce hojí rány,
toho, kdo má zatvrzelé srdce, nezahojí nikdo.
Př 16,24; 17,22; 29,1
Blaze člověku, jehož Bůh trestá. Kázeň Všemocného neodmítej! On působí bolest, ale též obváže rány, co
rozdrtí, vyléčí svou rukou.
Jb 5,17-18; Ž 147,3
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv,
spas mě a budu spasen, nebo ty jsi
můj chvalozpěv!

Ústřední postavou všech novozákonních knih je Pán Ježíš jako ten,
v němž se naplnilo očekávání Starého zákona: on je Mesiáš, zakladatel nového věku. On učí, káže a
uzdravuje.
Výhled k budoucnosti Božího království kreslil nebeské město, ve kterém
nebude ani smrti, ani žalu, ani nářku,
ani bolesti. Znamením příchodu Božího království bude nejen vítězství
Hospodinovo nad nepřáteli, ale také
radost lidu: bude mu odpuštěna nepravost a nikdo z obyvatel neřekne
„Jsem nemocen.“ Mesiáš vezme na
sebe naše bolesti, naše nemoci.
Zj 21,1-4; Iz 33,24; Iz 53,4
Pán Ježíš vědomě plnil toto mesiášské poslání. Když Jan Křtitel k němu
poslal dva ze svých učedníků s dotazem, zda Ježíš je Mesiášem nebo zda
mají čekat někoho jiného, Pán Ježíš –
který v tu hodinu uzdravil mnoho
nemocných – odpověděl: „Zvěstujte
Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí
vidí, chromí chodí, malomocní jsou
očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a
chudým se zvěstuje evangelium.“
L 7,18-23
Evangelista vidí Ježíšovo působení
jako naplnění Izajášova proroctví o
Mesiáši: On slabosti a nemoci naše na
sebe vzal.
Mt 8,16-17
V osobnosti Ježíšově se přiblížilo
Boží kralování, kde byl on, tam bylo
blízko.
Mt 4,17; Mk 1,15
Když si vezmeme mapu a budeme
podle evangelií sledovat cestování

Pána Ježíše po Palestině, uvidíme,
že svým působením chtěl záměrně
zasáhnout celou zemi. A vždycky
jeho slovo učitelské a kazatelské
bylo provázeno uzdravováním. Začínáme na severu země:
Chodil po celé Galileji… a uzdravoval každou nemoc a chorobu.
Mt 4,23
Pověst o něm se roznesla po celé
Sýrii; přinášeli k němu všechny postižené různými neduhy a trápením,
náměsíčné a ochrnuté a on je uzdravoval.
Mt 4,24
Obcházel všechna města i vesnice,
učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a chorobu.
Mt 9,35
On všechny nemocné uzdravil.
Mt 12,15
Kamkoli vcházel do vesnic, měst i
dvorců, kladli nemocné na tržiště a
prosili, aby se směli dotknout aspoň
třásní jeho roucha. A kdo se ho dotkl,
byl uzdraven.
Mk 6,53-56
V Kafarnaum, před domem Šimona
Petra, přinesli k němu mnoho posedlých a on všechny nemocné uzdravil.
Celé město se shromáždilo u dveří.
Mt 8,16; Mk 1,32-34
Když s lodí přistál s učedníky na
břehu jezera u Genezaretu, lidé sběhali celou tu krajinu, nosili nemocné
na nosítkách na každé místo, kde
právě byl.
Mt 14,34-36
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

VĚDOMÍ BOŽÍ MILOSTI POSILUJE J 1,16-17
Tvrdě a nesmlouvavě zní nad námi
příkazy: „Musíš! Nesmíš!“ Jsou
nám protivné. Žijeme pod Zákonem. Každý den jsme vystaveni
jeho nárokům. Mluví-li Bible o Zákonu, má na mysli především Desatero Božích přikázání. „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše.“ Jím
Pán Bůh zjevil svou jasnou, k poslušnosti zavazující vůli. Jím je nám
sděleno, co je dobré a co od nás Pán
Bůh očekává jako odpověď. Jednoznačně jsou jím dána měřítka
našeho jednání.
V tom však spočívá naše bída: při
plnění tohoto Zákona troskotáme.
Selháváme na celé čáře. To je bolestná zkušenost všech, kdo se snažíme brát Boží požadavky opravdu
vážně. Útočiště nacházíme ve slovech: „Milost a pravda se stala
skrze Ježíše Krista.“
Slyším-li slovo "milost", hned vím,
co je jím míněno: Boží přívětivost,
jež se ujímá ztraceného syna, jež
ospravedlňuje celníka a zločinci na
kříži Golgoty otevírá bránu věčnosti. V něm se s námi setkává Boží
dobrotivost a věrnost.
V Kristu nastává konec Zákona.
Tím není řečeno, že Boží vůle přestává být pro nás závazná. Je tím

řečeno, že v Ježíši Kristu přišlo to
naprosto nové, skutečně osvobozující: Ježíš zcela naplnil Boží Zákon,
neboť jeho vrcholem je láska.
Bohu dík, že taková milost spočívá
i na našem životě. Nevěděl bych,
jak bych měl najít pro svůj život
skutečný, trvalý smysl, kdyby neplatilo slovo "z pouhé milosti".
Poněvadž Ježíš mi celým svým
životem dal slib, že Pán Bůh je
dobrý ke mně, poněvadž Ježíš ten
svůj slib podepřel svou smrtí a protože Pán Bůh se k tomu Ježíšovu
slibu přiznává vzkříšením Ježíše
z mrtvých, proto mohu na této milosti pevně stavět.
Pak se přece jen vynoří otázky: není
to s tou milostí příliš jednoduché,
příliš "laciné"? Skutečně je milost
možné chápat falešně a falešně ji
využívat v tom smyslu, že touto
milostí není vychováván celý člověk. Kdo jednou zakusí Boží milost, ten už nemůže zůstat takovým
člověkem, jakým byl předtím. Musí
odhodit všechno, co v jeho životě
učinila Boží milost nevěrohodným.
Musíme ve svém životě udělat
místo, aby stíny našeho starého lidství milost nezastínily, nezakryly.
Vědomí Boží milosti nám dává sílu

a rozhodnost ke zřeknutí se starého
způsobu života a pomáhá nám
v tomto světě k docela novému způsobu života. Boží milost nám nezavírá oči před skutečností, realitou
tohoto světa. Vidíme svět takový,
jaký je. Teď se nám však rozbřesklo
v mnohém, v čem jsme ještě včera
naprosto tápali a čemu jsme vůbec
nerozuměli. Teď už nejsou "všechny
kočky černé". Teď už vidíme všechny temné skvrny na sobě i kolem
sebe. A teď začínáme zápasit. Co
vyšlo ve světle Boží milosti v našem životě najevo? Začali jsme už
vážně zápasit s hříchem v sobě i
kolem sebe v jakékoliv podobě? A
bude stále jasněji, dokud nepřijde
ten, z jehož milosti dnes žijeme.
Josef Špak

Pane,
víš jak často
se proviňujeme vůči
tvé vůli.
Odpusť nám!
Dopřej nám žít
z moci své milosti.
Amen.
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NÁRODA A NAŠE CÍRKEV

Dokončení ze str. 1
tí, bratr farář Mgr. Jindřich Hanuš,
bratr ing. Karel Metyš nebo sestra
Eva Soukalová. V nejbližší době
rozšíří na portálu řady příslušníků
naší církve i JUDr. Jan Mečíř.
Účastí na pamětnickém internetovém portálu se Archiv pražské diecéze během necelého roku zapojil
již do třetího významného projektu
připomínajícího naši novodobou
historii. První akcí byl projekt společnosti Člověk v tísni nazvaný Příběhy bezpráví, který probíhal v listopadu minulého roku a měl podobu výstavy na pražském Václavském náměstí a stejnojmenné publikace, ve které se stejně jako na vý-

stavě objevily tři osobnosti z naší
církve: Metoděj Cyril Metelka, Ladislav Král a Miluška Havlůjová.
Druhým projektem, který vznikal
ve spolupráci Národního archivu
ČR, Konfederace politických vězňů
ČR a Muzea třetího odboje v Příbrami, byla nově instalovaná expozice v premonstrátském klášteře
v Teplé, nazvaná Perzekuce církví
1948-1989. Berounský farář naší
církve Ladislav Král zastupuje jako
jediný v této expozici perzekvované
a vězněné faráře a farářky nekatolických církví v Československu.
V prostorách otlučené a pobytem
vojska zdevastované řeholní cely
premonstrátského kláštera se ná-

USEBRÁNÍ
Dokončení ze str. 1
schází. Usebrání - to je i (někdy bolestné) poznávání sama sebe, přiznání si svých chyb a nedostatků, ale
také: přijetí odpovědnosti. A to nejen
za sebe, ale především za svět kolem
nás. Nevím, zda vůbec jsme schopni
a hlavně ochotni k takovémuto kroku. Ono to totiž dost bolí, takové hluboké usebrání, jaké například procítil
Kristus před svým zatčením v zahradě Getsemane. Jsme vůbec schopni,
jako on, takové hluboké usebrání
zakončit právě tou jedinou větou:
„Otče, chceš-li, odejmi ode mne ten
kalich bolesti, ale ne má – nýbrž tvá
vůle se staň…?“
Vždyť vzpomeňme každý sám, jaké
krtiny malicherností nás dokáží vyvést z rovnováhy, protože je vidíme
jako velehory obtíží a prvoplánově
podlehneme tomuto dojmu. Než pochopíme a přijmeme moudrý výrok
rabína Löwyho, že "všechno je jinak". Vždyť jaký to musel být v první
chvíli obrovský šok pro Josefa, když
mu Maria sdělila, že je v jiném stavu,
a on bezpečně věděl, že to není jeho
zásluhou. Kdyby prvoplánově podlehl svým pocitům – zklamání, hněvu,
kdyby dodržel tehdejší tradici, která
velela takovou ženu zapudit… těžko
domyslit. Avšak Josef – jak dosvědčuje i Písmo, muž spravedlivý, byl
také muž moudrý, a proto ve svém
usebrání byl schopen uslyšet hlas
anděla Páně: „Josefe, synu Davidův,
neboj se přijmout Marii, svou manželku...“ Jakého usebrání, ponoření
se do sebe, byl schopen Josef, kolik
síly musel mít…
Vím, že tím, co uvedu dále, se budu
tak trochu opakovat. Ale opakování
je nejen matkou moudrosti, ale i
cesta k pochopení a přijetí pochopeného. Zmiňuji-li se totiž o usebrání,
nemohu opomenout ty z nás, kteří
jsou takového počinu nejvíce schopni – děti, dítě. Jen dítě je totiž schopno tak hlubokého zaujetí, ponoření se
do své dušičky, svého dětského světa,
usebrání. I v Novém zákoně stojí dítě
v samém centru dění, vždyť malým
Ježíšem se počínají dějiny spásy.
Tím Ježíšem, který nám vzkazuje:
„Kdo se pokoří a bude jako toto dítě,
ten je největší v království nebeském…“ Otisk dítěte v nás je, přátelé,
nesmírně důležitý – má auru lásky,
umí si nazout střevíce Štěstěny a
radosti a díky své fantazii a vcítění
dokáže nahlížet pod povrch skrytého.

Jinými slovy - „Nebudeme-li jako
děti – bezelstní, otevření, nepředpojatí, plni důvěry jako pacholátka, pak
jsme sešli z cesty, kterou nám otevírá
a na kterou nás zve právě to dítě,
jehož narození si v těchto prosincových dnech připomínáme. Jsme připraveni na cestu za ním, k němu? Ale
jak? Jak jsme připraveni? Míváme
zapnuté mobily, které nám zazvoní
nejen v divadle, ale třeba i při bohoslužbě. Míváme zapnuté mobily, připraveni na zavolání kohokoliv kdykoliv. Bojím se však, že zdaleka nejsme připraveni na zavolání toho,
kdo je – nebo by měl být – nám nejbližší: Božího Syna. Máme připraveny své mobily, ale jak je to s naší
duší, naším srdcem – máme i je připraveny?
Být připraven – v čem je obsah těchto slov, v čem je jejich naplnění?
Mimo jiné například nikdy nečekat
na vděk a žít s pocitem, že patrně
nebudeme mít možnost opravy. Ano,
žít s vědomím, že nemusíme mít
nikdy možnost opravy svých chybných kroků, svých odbočení z vytčené cesty, jež má být cestou spravedlivého, nikoliv cestou svévolníků těch, co prosazují svou vůli i navzdory vůli Hospodinově. A co je k tomu
potřeba zejména? Odpověď nám
dává Jakub, řečený "bratr Páně".
Dává nám ponaučení, které je přímočaře drsné, s prorockou razancí:
"...být rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý ke hněvu..."
Nebo snad doufáme, myslíme si, že
je povinností Hospodinovou prominout nám vždy to špatné a zlé, co
nám slina přinese na jazyk? Cesta,
kterou se vyhneme takovýmto úskalím, je cestou pokory, cestou dítěte.
Ježíš říká: „Kdo se pokoří a bude
jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“
Je to tak, sestry a bratří – nebudemeli jako děti, které jsou většinou bezelstné, nebudeme-li nepředpojatí,
otevření a plní důvěry jako pacholátka, pak jsme sešli z cesty, která vede
k Hospodinu. Jako dítě bychom měli
odložit staré návyky, představy, konvenci. Dítě je otevřená perspektiva –
a proto bychom měli být jako dítě
schopni údivu a úžasu. Miroslav
Horníček řekl, že „...dokud jsme
schopni tajit dech a nenalézat slov, je
to s námi dobré…“ Jinými slovy
totéž před Horníčkem napsal Gilbert
Chesterton: „Tento svět nikdy neza-

vštěvníci mohou seznámit s dokumenty a uměleckými díly logicky
připomínajícími především pronásledování kněží, řeholníků a řeholnic Římskokatolické církve.
V závěru bych se rád obrátil na všechny bratry a sestry naší církve nebo na
jejich rodinné příslušníky, kteří rovněž
na vlastní kůži zažili pronásledování
fašistického a komunistického totalitního režimu, aby mne kontaktovali a
pomohli tak prostřednictvím vydaného svědectví vyvrátit někdy zjednodušeně uplatňovaný pohled na naši církev. Děkuji.
Martin Jindra
(tel.: 731 743 788)
(mail: martinusjindrus@seznam.cz)
hyne na nedostatek divů. Jen na
nedostatek údivu.“ Olga Nytrová ve
svém eseji "Pacholátka mají ustláno
na růžích s trny" píše: „Ježíš, který
postavil děcko do kruhu vážných a
zbožných lidí, zároveň naznačuje –
‚Hledíte-li na toto pacholátko, hledíte na mne. Nejenže jsem se narodil
jako dítě židovským rodičům za dramatických okolností, já jsem a zůstal
jsem dítětem, které se narodilo vám.“
Tady by mohla být tečka. Říci
"amen" – to značí: "jisto a pravda
jest". Ale vrátím se ještě na začátek:
ten, kdo má neustále kdekoliv připravený mobil a čeká na zavolání kohokoliv, je v nebezpečí, že patrně přeslechne zavolání, pozvání na cestu od
toho, o kom zde byla řeč. Přeslechne
výzvu „...připravte cestu Páně...“
Jan Křtitel tím zcela jistě myslel i
cestu Páně do našich srdcí. Ti, kdo
mají na zavolání připravena svá
srdce, nemohou přeslechnout hlas
Dítěte, které se narodilo židovským
rodičům za dramatických okolností,
ale především se narodilo pro nás.
Stanislav Kubín

Nedožité osmdesátiny Karla Pecky
Literární dílo K. Pecky je tak jako u málokterého českého prozaika pevně spjato s autorovým životním osudem, s jeho mládím prožitým v stalinských lágrech
50. let a z toho plynoucím vědomím nutnosti podat o tomto ponížení člověka
svědectví. Peckův literární význam je proto více než v samotné umělecké stránce jeho próz spíš v jeho etickém imperativu: psát pravdu. V roce 1949 byl totiž
zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen na 11 let do vězení (nejprve Jáchymov,
pak od roku 1956 Bytíz u Příbrami) a svými zásadovými, pro někoho až radikálními postoji k věcem morálky a politiky - podobně jako například pravopisu - se netajil ani po roce 1989. Po znemožnění svobodného publikování poskytl jako vůbec jeden z prvních českých literátů svůj rukopis nově vznikajícímu
nakladatelství Škvoreckých 68 Publishers v Torontu. Tam v roce 1974 vyšel
román Štěpení, jehož látkou je autobiografický osud spisovatele, jenž řeší v roce
1968 klíčovou otázku emigrace. Následoval pak ambiciózní pokus o románové
podobenství Pasáž (1976, Toronto) a po něm jedno z klíčových děl - svědectví
české literatury 70. let: Motáky nezvěstnému (1980, Toronto), které je cenné i
pro dokumentární hodnotu románu, díky níž je označován za "českého Solženicyna". Je autorem povídkového cyklu, navazujícího svým žánrem na Jana
Nerudu, Malostranské humoresky (Toronto, 1985), který byl zfilmován.
(red)

BRATR VĚROSLAV PTAŠEK
Ti, kdo skládají naději
v Hospodina,
nabývají nové síly,
vznášejí se jak orlové,
běží bez únavy, jdou bez umdlení.
Izajáš 40,31
Tato slova proroka Izajáše bez výhrad platila pro bratra Věroslava Ptaška. Až do 28. října 2008, kdy podlehl nemocem, které se na něj v posledních týdnech života nahrnuly.
Narodil se 15. 5. 1924 v Rychvaldu
v hornické rodině. Na své první pracovní místo nastoupil na katastrálním úřadě v Opavě a zůstal mu věrný až do odchodu do důchodu. Měl
to štěstí, že práce se mu stala zároveň koníčkem a také jeho velkou
sběratelskou vášní byly mapy – ve
svých mapách dokázal najít každé
místečko na zeměkouli.
V Opavě se seznámil s Jarmilou Žurkovou a – jak sám přiznával – když
zjistil, že i ona je členkou naší církve,
věděl, že to je ta pravá. Oženil se s ní
a vychovali spolu dceru a dva syny.
Dočkali se šesti vnoučat a šesti pravnoučat. Rodina byla pro něj vším –
prožíval intenzivně všechny radosti a
starosti svých potomků a nevynechal
žádné narozeniny, promoce ani svatby svých blízkých.
Bůh dopřál bratru Ptaškovi požehna-

ných 84 let prožitých v plné síle, ale
kdybychom chtěli jen zmínit všechny
jeho aktivity, nestačila by nám hodina vyměřeného času. Zmiňme se jen
o těch největších. V mládí byl aktivním Sokolem, zpíval ve sboru v opavském divadle, se kterým dokonce
vystupoval v Národním divadle, byl
přísedícím u okresního soudu, aktivním členem Matice slezské, studoval
v posledních letech universitu 3. věku a až do konce zpíval ve sboru
Křížkovský, s nimiž jezdil na zájezdy
i koncerty.
Nezanedbával ani rodinu, s manželkou rádi jezdili na dovolenou po
republice, ať už na motorce nebo na
rekreace. Na jedné zimní rekreaci
se dokonce jako lyžař dostal do

komparsu ve známém filmu pro
pamětníky Anděl na horách.
Více než 9 let vykonával funkci
předsedy rady starších v náboženské obci v Opavě, měl i jiné funkce
v církvi. Byl delegátem na církevní
sněm, navštěvoval různé celocírkevní akce, kurzy, setkání. Svou
církev miloval, stejně tak jako byl
velkým vlastencem. Těšil se na letošní 90. výročí vzniku ČSR – rád
připomínal o bohoslužbách slavné
kapitoly z našich dějin, a tak je pro
něj vlastně příznačné, že odešel
z tohoto života právě 28. října.
Obdivovali jsme jeho nadšení, vitalitu, aktivity, nápady – mnohdy
jsme ani my mladší nestačili jeho
tempu, a tak je těžké uvěřit, že už
žádný z tolika plánů, které měl, neuskuteční.
Bůh mu dopřál 84 let aktivního života, z něhož nepromarnil ani den.
Bude nám chybět o bohoslužbách jeho zvučný tenor. Dopřejme mu spočinutí v milující Boží náruči – bratr
Věroslav Ptašek zůstane krásnou
vzpomínkou a příkladem věrnosti a
lásky pro všechny, kteří ho znali. Jen
nás předešel na cestě životem tam,
kde se jednou setkáme i my.
Ladislava Svobodová
Opava
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ZPRÁVY
Adventní koncert
Náboženská obec Praha 8-Karlín
srdečně zve na adventní koncert
s představením varhan, obnovených
po katastrofální povodni, konaný
v úterý 9. prosince ve sboru naší církve, Vítkova 13, pod záštitou starosty
městské části Praha 8 Josefa Noska
s úvodním slovem biskupa pražského
ThDr. Davida Tonzara, ThD.
Účinkují: Ilona Satylovová - mezzosoprán, prof. Bohumír Rabas - varhany, Miroslav Košař - housle.
(jv)

*
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žen v depozitáři Památníku národního
písemnictví. Žlutický muzejní spolek
nechal vyhotovit šestnáct barevných
reprodukcí ve skutečné velikosti, které byly spolu s vysvětlujícími popisy
Ph Dr. Květoslavy Haubertové vystaveny ve žlutické galerii.
Tuto unikátní výstavu se nám podařilo získat pro město Tachov. Výstava
bude k zhlédnutí v Husitském centru
setkávání, Hradební 580 od 28. listopadu do 18. ledna 2009.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
28. listopadu v 17 hodin.
Návštěvu výstavy je možné domluvit
na telefonních číslech 736 285 946
nebo 374 720 067.
(zk)

Koncerty v Táboře
Breviář myšlenek

Náboženská obec Tábor srdečně zve
na adventní koncerty, které se konají
ve Sboru Božích bojovníků, Farského
1960/7, vždy v 17 hodin:
* 30. 11. – pěvecký sbor Hlahol
* 7. 12. – Zdeněk Plech, sólista Národního divadla v Praze s hosty
* 14. 12. – Jaroslav Svěcený, houslista
* 19. 12. – výjimečný koncert pěveckého sboru Hlahol a cimbálové muziky z Moravy.
* 21. 12. – Eva a Ludmila Peřinová
s žáky.
Těšíme se na vás a přejeme pohodový
advent i svátky zrození Krista.
(rst)

Srdečně vás zveme na prezentaci
knihy Breviář myšlenek Jana Amose
Komenského, která se koná v neděli
30. listopadu od 18 h v sále Pražské
komorní filharmonie, Krocínova 1,
Praha 1. Večerem provází Adolf Inneman. Knihu představí Artur Zatloukal
a Jiří Gottweiss. Součástí knihy je CD
ve formátu mp3 s namluvenými texty,
kterým propůjčili svůj hlas Gabriela
Filippi, Otakar Brousek, Milan Friedl,
Rudolf Pelar, Alfred Strejček a Jiří
Zapletal. Varhanní doprovod Petr
Tvrdek.
(red)

Mikuláš u sv. Mikuláše

Vánoční čas v Michli

Náboženská obec Praha 1-Staré
Město srdečně zve na mikuláškou
besídku, která se koná v sobotu 6. prosince v 15 h v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze.
(rst)

Náboženská obec Praha 4-Michle
srdečně zve na adventní a vánoční
akce:
* 8. 12., pondělí, v 19 h – Juraj Dovala, Ticho (literárně-hudební pásmo,
představení nové knihy úsměvných
meditací prokládaných vlastní hudební tvorbou)
* 13. 12., sobota, ve 14 h – Eliška
Peroutková – autorka Betlému, který
byl již v loňském roce vytištěn, bude
si o něm s dětmi i dospělými vyprávět
a názorně ukáže, jak jej vystřihnout a
sestavit. Možnost si také zakoupit svůj
a připravit tak i vlastní domov na
Vánoce.
* 15. 12., pondělí, v 19 h – Lukáš
Mikulecký zahraje na kytaru a zazpívá svou vlastní písňovou tvorbu inspi-

Unikátní výstava v Tachově
Náboženská obec v Tachově a Společnost Chebského soudce vás srdečně zvou na výstavu "450 let žlutického kancionálu". Kancionál je významnou památkou českého husitského písemnictví, který si objednali žlutičtí měšťané v pražské iluminátorské
dílně Jana Táborského.
Město Žlutice uspořádalo letos v červnu slavnost, na které byl vystaven
originál kancionálu, který je jinak ulo-

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PŘICHÁZÍ ZA MNOU, ALE JE VĚTŠÍ
Milé děti, jistě snadno uhodnete, jak se jmenuje biblická postava, kterou se
vám nyní pokusím stručně popsat:
Jeho rodiče se jmenovali Alžběta a Zachariáš. Zachariáš byl kněz. Oba byli
velmi zbožní a bezúhonní, neměli však dlouho děti. Byli již staří. Když
anděl Zachariášovi oznámil, že se mu narodí syn, nevěřil. Proto nesměl až
do narození syna promluvit. Anděl mu také řekl, jak se bude chlapec jmenovat.
Když dospěl, odešel do pouště, kde kázal lidem, aby litovali svých hříchů
a na důkaz pokání se od něj nechali pokřtít v řece Jordánu. Žil zde jako
poustevník – oblékal se do velbloudí kůže a jedl kobylky. Připravoval lidi
na příchod Ježíše Krista.
Protože kritizoval krále Heroda za to, že žije s manželkou svého bratra,
nechal jej Herodes zabít.
Jsem si jistá, že již víte, jak se tento prorok jmenoval.
(Řešení z minulého čísla: koruna, mezera mezi větvemi, díra v kmenu, šlahoun, kořeny)
Jana Krajčiříková
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rovanou životním zápasem o víru
v Pána Boha.
* 22. 12., pondělí, v 19 h – Vernisáž
obrázků Elišky Peroutkové včetně
předvánoční "party". Eliška Peroutková je členkou náboženské obce a
jsme moc rádi, že můžeme vernisáž
uspořádat a potěšit jak ji samotnou tak
všechny návštěvníky. Výstavu budete
moci zhlédnout i po celý vánoční čas
v době úředních hodin (út 13-16 h, st
a pá 9-12 h a po bohoslužbách); také
si můžete předem návštěvu domluvit
na č. 728 047 030.
Bohoslužby:
24. prosince, středa, ve 23 h
25. prosince, čtvrtek, v 10 h
1. ledna, čtvrtek, v 17 h.
(rst)

Advent v Blansku
Zveme vás do dřevěného kostelíka
Husova sboru v Blansku.
Adventní bohoslužby:
1. neděle adventní - 30. 11. v 9 h
- přineste si domácí adventní věnec,
položte před oltář na požehnání
- adventní černošské spirituály
- společná zpověď a svátost pokání
2. neděle adventní - 7. 12. v 9 h
- návštěva Mikuláše s čerty a andělem
pro děti i dospělé
3. neděle adventní - 14. 12. v 9 h
- uslyšíme adventní písně od Adama
Michny z Otradovic
- navštíví nás svatá Lucie
4. neděle adventní - 21. 12. v 9 h
- uslyšíme adventní songy 20. století,
zpívá a hraje Ivana Kopecká
Ranní roráty:
Každou adventní sobotu od 6.30 h slavíme roráty dle starých obyčejů
s lampami. Po rorátech je v místnosti
pod kostelem připravena adventní snídaně.
(mk)

Rybova mše na Žižkově
Farní úřad nám. Barikád 1, Praha 3,
zve v neděli 14. prosince od 17 h na
Vánoční mši J. J. Ryby. Vstup volný.
Účinkují studenti a pedagogové pražských středních škol.
(jh)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 1. 12. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle
* 4. 12. – 11 h
Benefiční koncert
* 4. 12. – 14 h
Benefiční koncert
* 5. 12. – 19 h
Mozart, Schubert, Gounod
Bambini di Praga
sbormistr – dr. B. Kulínská
* 6. 12. – 19 h
Mozart, Schubert, Gounod
Bambini di Praga
sbormistr – dr. B. Kulínská
* 7. 12. – 10 h
Zpívání při bohoslužbě
* 7. 12. – 14 h
Benefiční koncert
* 7. 12. – 19 h
Bach, Händel, Orff
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus – varhany

KALENDARIUM - PROSINEC
1. 12. 1898 - Zemřel v Praze Luděk Marold (* 7. 6. 1865 v Praze) - malíř a
grafik, kterému se už za života dostalo četných uznání, například obdržel zlatou medaili za ilustrace na mezinárodní výstavě v Mnichově (1892) a medaili
za soubor akvarelů zakoupených pruskou vládou v Berlíně (1898). Souborná
výstava jeho prací mu však byla v Čechách uspořádána až posmrtně (1899).
V povědomí většiny lidí zůstává především tvůrcem panoramatického historického obrazu Bitva u Lipan (1898) v pražské Stromovce.
1. 12. 1938 - Jmenována byla nová vláda v čele s R. Beranem. Současně byla
jmenována i druhá autonomní slovenská vláda v čele s J. Tisem a také vláda
Podkarpatské Rusi byla reorganizována (předsedou zůstal A. Vološin).
1. 12. 1948 - Přijaty byly zásady nové organizace SNB. O tři týdny později schválil parlament tzv. zjednodušený zákon 386/1948 Sb. o SNB (počet
příslušníků Bezpečnosti dosáhl 45 250 osob, ve Státní bezpečnosti jich
bylo 8130).
2. 12. 1848 - V arcibiskupské rezidenci v Olomouci abdikoval císař Ferdinand
I. (druhý a poslední Habsburk, který dobrovolně odstoupil, předtím v roce
1555 v Bruselu Karel V.) a na trůn dosedl jeho osmnáctiletý synovec, arcivévoda František Josef I. [1848-1916], jehož otec František Karel se zřekl
nástupnictví. Odstupující císař odjel téhož dne na Pražský hrad, který se stal po
dobu dalších 27 let jeho sídlem. Nový císař vládl rekordních 68 let; byla to
doba převratných společenských přeměn, zániku feudalismu a nástupu kapitalismu, dovršení průmyslové revoluce a nové vědecko-technické revoluce, prosazení parlamentarismu, ale také rostoucích národnostních antagonismů
v mnohonárodnostní monarchii.
2. 12. 1908 - V Praze a blízkém okolí došlo k vyhlášení stanného práva jako
reakce vlády na nacionalistické bouře, vyvolané podzimními událostmi na českém zemském sněmu. Zrušeno bylo 14. prosince t. r.
2. 12. 1928 - Konaly se volby do zemských zastupitelstev; strany vládní koalice získaly 47,7 % hlasů.
3.-5. 12. 1953 - Na zasedání ÚV KSČ zahájil jeho první tajemník A. Novotný
kampaň proti sociáldemokratismu a masarykismu. Následovala propagandistická akce proti T. G. Masarykovi, jemuž byla připisována protinárodní a protilidová politika; v té souvislosti byla zahájena likvidační vlna jeho pomníků.
Současně bylo uvězněno na 200 bývalých sociálních demokratů, z nichž 16
bylo postaveno před soud.
4. 12. 1268 - Mezi Přemyslem a Oldřichem Korutanským uzavřena tzv. poděbradská smlouva; vyhlašovala princip nástupnictví v Korutanech a dalších
sponnheimských državách: v případě úmrtí přenechával bezdětný Oldřich
vévodství Přemyslovi (byly však pominuty nároky Oldřichových sourozenců).
5. 12. 1848 - Vydán byl Prozatímní zákon odvodní, jímž vláda žádala nové
zvýšené odvody k vojsku, aby mohla doplnit a případně i zvýšit stavy armády,
bojující v Itálii a Uhrách; dosavadní úlevy studentů byly zrušeny. Na mnoha
místech došlo ke srážkám s vojskem (Chomutov, Žatec, Kraslice, Litomyšl).
5. 12. 1868 - V Rakousku zavedena novým branným zákonem všeobecná
branná povinnost; délka základní vojenské služby byla stanovena na 3 roky,
přičemž početní stav armády celé monarchie byl stanoven na 800 tisíc vojáků;
k novelizaci branného zákona došlo v letech 1879, 1886, 1889 a 1912.
5. 12. 1968 - Zemřel v Praze Vladimír Boudník (* 17. 3. 1924 v Praze) - malíř
a grafik, který je známý především jako hlavní hrdina prózy B. Hrabala Něžný
barbar. Byl však průkopníkem českého informelu. Vytvářel "explosionalistické akce", které vyžadují aktivní zapojení všech do vnímání hodnoty umění touto činností v podstatě předjímal happening. Poprvé vystavoval s Janem
Kotíkem na Expo 58 Brusel. V 60. letech vznikala díla, která jsou českou variantou strukturální abstrakce (Stopy materiálu, 1960; Derealizace, 1961) a
vytvořil nový typ negativní grafické asambláže. Souborem Dopisy z let 196567, rozpoznávajícím grafickou hodnotu písma, se přiblížil k lettrismu.
6. 12. 1928 - Narodil se v Kližské Nemé u Komárna Karel Pecka (+ 13. 3.
1997 v Praze) - spisovatel - viz i str. 3.
7. 12. 1383 - Zemřel nejmladší bratr Karla IV., vévoda lucemburský Václav
(narozen 25. února 1337), po němž se Lucembursko dostalo do držení Václava
IV. Ten je roku 1388 zastavil markraběti moravskému Joštovi (v témže roce
získal rovněž od Zikmunda Braniborsko za 50 tisíc kop pražských grošů - do
roku 1411).
7. 12. 1478 - Na radnici v Olomouci došlo za účasti plnomocníků obou stran
k vyhlášení smlouvy o příměří mezi Matyášem a Vladislavem Jagellonským byl uznán dosavadní stav roztržení Koruny české. Navíc smlouva stanovila, že
v případě, kdyby Vladislav zemřel bez dědiců a dříve než Matyáš, přičemž by
Matyáš nebo jeho nástupce byl zvolen českým králem, měly by vedlejší země
být bez výplaty spojeny opět s Čechami. V případě opačném mohly být vyplaceny jen po smrti Matyášově za 400 tisíc uherských zlatých. Navíc v Olomouci se Vladislav smířil s panskou jednotou, která podporovala Matyáše, a
byly zrušeny papežské klatby uvalené na Čechy. Zároveň s těmito smlouvami
byly provedeny změny v obsazení zemských úřadů, které znamenaly další
posílení panstva na úkor nižší šlechty (a také vedly k dalšímu omezení královské moci královskou radou, jež byla nástrojem panské oligarchie; tradovalo se,
že Vladislav na jednáních většinou spal a na všechno odpovídal slovem
"bene", odtud byl posměšně nazýván králem "Dobře"). Smlouvy obnovily
vnitřní mír.
(red)
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