Slovo pro vánoční čas
„David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit
mými řády …Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Můj příbytek bude nad nimi, já jim budu
Bohem a oni budou mým lidem.“
Ezechiel 37,24.26
Sestry a bratři,
zdravím vás ve vánočním čase, kdy můžeme slyšet evangelium: „Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově !“
V biblickém příběhu podle evangelisty Lukáše je zdůrazněno místo Ježíšova narození.
Tím je malé městečko Betlém. Je označováno jako město Davidovo (L 2,2.11). V tomto
městečku se narodil jeden z nejvýznamnějších židovských králů – David. Jestliže lidé znají
nějaký příběh z Bible, tak je to právě vyprávění o statečném Davidovi a obru Goliášovi. Zcela
mladý hoch, pastýř ovcí, byl později vyvolen a prorokem Samuelem pomazán za panovníka
nad Izraelem (1S 16. kap.). Stalo se to právě v Betlémě. Přešla staletí a najednou se Betlém
dostává opět do centra pozornosti. Když zpíváme ve známé vánoční písni „z života čistého,
z rodu královského, nám, nám narodil se“, pak se myslí v případě Ježíše na rodovou linii
židovských králů. David byl prapředkem Ježíše a nacházíme ho v jeho rodokmenu (Mt 1,6; L
3,31).
O příchodu nového krále z davidovského rodu vyslovovali několik staletí před tím
proroci svá zaslíbení. U proroka Ezechiele slyšíme: „David, můj služebník, bude nad nimi
králem a jediným pastýřem všech.“ Prorok Ezechiel nemá na mysli přímo krále Davida jako
takového, ale nového krále – potomka z jeho rodu. Vždyť král David byl i přes svou pevnou
víru a zbožnost jen lidským vládcem, na kterého se nedalo vždy stoprocentně spolehnout.
Neplnil za všech okolností Boží vůli, i on v některém případě selhal a byl mužem boje a
zbraní. A po jeho smrti přišli jiní králové, kteří nevedli lid vždy nejlépe, jak se o tom
dovídáme ve Starém zákoně v Královských knihách. Došlo k rozdělení království a nakonec
k jeho zániku. Mnozí obyvatelé země byli přesídleni a odvlečeni do zajetí. V této těžké době
působil právě prorok Ezechiel. Mluví o jediném vládci, o jediném pastýři, o Ježíši Kristu,
který se narodí pro všechny lidi. Jeho vláda není založena na intrikách a násilí, ale na poznání
Boží vůle a Božího řádu. „Budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich“ (v. 24). Bible
připomíná všem vládcům, duchovním pastýřům, politickým vůdcům, že nad nimi je ještě jiný
vládce – přesněji řečeno služebník. Jestliže moc všech lidských vládců je dočasná, Kristova
moc trvá věčně. „Můj služebník bude jejich knížetem na věky“ (v. 25), tlumočí Boží vzkaz
prorok Ezechiel.
Všichni lidští pastýři a vládcové se mají sklonit před tímto jediným Pastýřem a
Králem. Do Betléma proto přicházejí nejen skuteční pastýři – pasoucí stáda ovcí – ale i
obrazně míněno pastýři jako králové tohoto světa. V některých betlémech najdeme mezi
postavami králů konkrétní vladaře, například Karla IV., ve sboru v Praze – Holešovicích
husitského krále Jiřího z Poděbrad. Ježíšova vláda nemá původ v žádné politické moci a
pozemském kralování, ale přímo v Bohu.
To je poselství Vánoc, že Boží Syn – vládce nebeského království vstupuje do našeho
světa. Přichází v nenápadnosti a zastřenosti. - Je to jako když jedna slavná herečka přešla
hranice do jiné země a tam ji nikdo neznal. Rázem se stala obyčejnou ženou. Nikdo si ji ani
nevšiml, protože ji neznali, a přece to byla významná a skvělá herečka. – Ježíš přichází ve
své neokázalosti do našeho světa. Boží Syn přebývající od věčnosti v Otcově slávě se stává
člověkem, malým bezmocným dítětem, položeným do jeslí. Poznává, jaké to je, být
člověkem.

Kdo nejlépe pozná, jaké to je být člověkem, než člověk sám? Jaké je to být člověkem?
Odpověď Bible zní: Je to dobré. Hned na samém počátku Písma svatého v knize Genesis
čteme o stvoření světa a člověka. V případě stvoření skutečností našeho světa jako je světlo,
rostliny a zvířata je řečeno, že je to dobré (Gn 1,4.12.25). A v případě stvoření člověka je
dokonce uvedeno, že to bylo „velmi dobré“ (Gn 1,31). Ale někdo může odporovat: Není ta
zas až tak dobré. Co třeba klečící a žebrající člověk skloněný tváří k zemi v rušné ulici
velkoměsta, kolem kterého přecházejí nevšímavě kolemjdoucí ? A člověk, který nikoho nemá
a je sám ? Člověk, který je v této chvíli ve vězení ? Člověk, který leží v nemocnici a nemá
příliš naděje, že se jeho zdravotní stav zlepší ? Jaké je to být člověkem ?
To dobré v lidském životě je někdy hodně hluboko skryto. Musí se k tomu člověk
těžce propracovat. Přesto Boží vůle je dobro a pokoj pro člověka. To je poselství Vánoc
uprostřed tmavé a chladné noci, když se krajinou rozeznívá zpráva o Ježíšově narození. Toto
Boží zaslíbení zaznělo z úst proroka Ezechiele: „Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Můj příbytek
bude nad nimi, já jim budu Bohem a oni budou mým lidem.“ Chce s námi být ten, kdo přijal a
prožil naše lidství a dává mu nový, věčný rozměr. O Vánocích slyšíme: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení“ (L 2,14). Pokoj v biblickém
významu znamená plnost života, dobro, blaho, zdar, harmonii. Pokoj lidem, pokoj mezi lidmi,
pokoj každému neklidnému srdci! Proto přichází Ježíš, aby nám dal zakusit něco ze svého
pokoje, kterému se často vyhýbáme a uzavíráme se mu. Přichází v nenápadnosti jako dítě
uprostřed noci skryt zrakům lidí, které zaslepila moc a bohatství světa. A dává se poznat jen
těm, kteří mají otevřený zrak víry a čisté srdce. Ať v tomto Kristem darovaném pokoji
můžeme prožívat čas letošních vánočních svátků.
Tomáš Butta,
patriarcha Církve československé husitské

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo
Sestry a bratři, předkládám zprávu týkající se celku naší církve. (O své
činnosti podávám pravidelně zprávu ústřední radě). V této své zprávě nejprve
uvádím některé údaje o náboženské činnosti, pak se zaměřuji na působení
církve ve společnosti a v závěru naznačím výhledy a připravované akce.
1. Některé údaje o náboženské činnosti
Východiskem církve je náboženská obec jako společenství věřících, které
se shromažďuje v konkrétním místě (Ústava CČSH čl. 6 odst. 1). Naše církev je
budována zdola od místní obce. Současně každá náboženská obec je součástí
celku církve. Křesťanskou obcí se stává a je takové organizované společenství
věřících, kde je slavena bohoslužba, kde je dosvědčováno evangelium a jsou
vysluhovány svátosti a kde se uskutečňuje diakonická činnost – služba
potřebným. K 1. 1. 2008 měla naše církev celkem 293 náboženských obcí, z toho
106 administrovaných. Dosud jsem navštívil 103 náboženských obcí, například
při výročí sboru, ale i dalších příležitostech. V některých náboženských obcích
jsem byl vícekrát.
K duchovnímu základu náboženské obce patří pravidelné konání
bohoslužeb – slavení liturgie podle dr. Karla Farského. O pravidelném a
příležitostném konání bohoslužeb v náboženských obcích a střediscích naší
církve podle dotazníků jsem podrobněji informoval na jarním zastupitelstvu. Po
doplnění a upřesnění některých údajů byla církevní veřejnost seznámena
s vybranými zjištěnými údaji v Českém zápase (Údaje o konání bohoslužeb podle
průzkumu. Český zápas 2008, č. 36). Bohoslužby se konají pravidelně každou
neděli ve 207 náboženských obcích, čtrnáctidenně na 43 místech, v 18 jednou za
měsíc a příležitostně v 9 obcích. Náboženských obcí bez bohoslužeb bylo
uvedeno 9. Bohoslužebných středisek je 251.
Podrobnější dotazník o duchovní péči je zpracováván v současnosti I.
odborem úřadu ústřední rady, konkrétně referentkou sestrou Mgr. Vladimírou
Mrákotovou.
Ministerstvo kultury si od nás vyžádalo přehledy počtu duchovních od
počátku naší církve do roku 1990. Z přehledů zpracovaných personálním
odborem ve spolupráci s archivem vyplynulo, že jsme v roce 1932 měli 442
duchovních. Nejvyšší počet dosáhl v roce 1953, kdy v církvi působilo 490
duchovních. V následujících letech docházelo ke snižování počtu. Nejmenší
počet byl v roce 1989 - celkem 241 duchovních. V roce 2000 jsme měli 252
duchovních a v roce 2004 jejich počet činil 374 v souvislosti s přijetím Ústavy, kde
jsou uvedeni pastorační asistenti jako nově se rozvíjející služba církve.
V současnosti činí celkový počet duchovních cca 400 úvazků, z toho duchovních
kněží a jáhnů je 241 a 185 kazatelů a pastoračních asistentů.
Stále trvá potřeba odborně připravených kvalifikovaných duchovních a
církevních pracovníků. Zastupitelstvo schválilo v roce 2007 normy, které platí od
1. března 2008 (O povolání a přípravě duchovních a církevních pracovníků.
Praha 2008). V nich je také uveden požadavek složení zkoušky před církevní
zkušební komisí (tamtéž, s. 9 a s. 12). Členy komise jsou: předseda br.
patriarcha ThDr. Tomáš Butta, br. biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., br. děkan prof.
ThDr. Jan Blahoslav Lášek, prof. ThDr. Zdeněk Kučera, br. biskup ThDr. David

Tonzar, Th.D., br. biskup Mgr. Michael Moc, a vždy jeden zástupce z ústřední
rady (Usnesení církevního zastupitelstva ze dne 7. 6. 2008). Zkoušku mají
povinnost složit všichni, kteří jsou přijímáni do služebního poměru, je prodlužován
jejich služební poměr z doby určité na dobu neurčitou, před přijetím svátosti
svěcení kněžstva a před pověřením do služeb, včetně externích. Tato zkouška
nemá souborný encyklopedický charakter. Smyslem je prokázat schopnost
představit a charakterizovat naši církev, znát její historii i teologické důrazy,
prokázat profesní způsobilost pro službu kněžskou, kazatelskou nebo pastorační.
A k tomu přistupuje též potřebná znalost Ústavy a dalších řádů.
Naše církev zřídila v roce 1998 rozhodnutím zastupitelstva Bohosloveckou
kolej dr. Karla Farského v Praze 6 – Dejvicích (viz Organizační řád Bohoslovecké
koleje ThDr. Karla Farského novelizovaný dne 13. října 2007). Celkem je v koleji
ubytováno 15 studentů. Spirituálem koleje je br. vikář Mgr. Daniel Majer, který se
studentům věnuje po duchovní stránce. Kolejní bohoslužby se konají v Husově
sboru v Praze – Vinohradech. Tento spirituální program se však vztahuje jen
k omezenému počtu studujících na Husitské teologické fakultě UK. Dosud není
ustanoven spirituál pro Husitskou teologickou fakultu UK. Podle informace ze
studijního oddělení v současnosti studuje na HTF UK celkem 138 studentů
jednooborovou husitskou teologii. K aktuálním tématům naší církve i tohoto
jednání zastupitelstva patří duchovní formace bohoslovců – studujících na
Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, příprava církevních pracovníků na
Husově institutu teologických studií a další vzdělávání duchovních.
2. Působení církve ve společnosti
Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. písm. a) až f) o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) je Církev
československá husitská jako registrovaná církev v České republice oprávněna
k výkonu všech uvedených zvláštních práv. O svém působení ve veřejné sféře
musí předkládat zprávy na ministerstvo kultury. Vypracoval jsem na základě
dostupných podkladů z diecézí výroční zprávy za rok 2006 (č.j.: 2345/08-1453/p)
a 2007 (č.j.: 2346/08-1454/p), které byly předány na ministerstvo kultury a
umístěny na naše webové stránky.
Ke zvláštním právům patří výuka náboženství na státních školách. V roce
2007 se výuka náboženství konala na 37 státních školách, a to buď formou
nepovinného předmětu při splnění podmínky přihlášení nejméně sedmi žáků
nebo jako zájmový kroužek.
Další oblastí je duchovní vojenská služba. Naše církev je od roku 2005
členem Svazu církví – Vojenská duchovní služba, který byl zřízen na podporu
činnosti vojenských duchovních. Duchovní naší církve bratr Mgr. Jan Kozler byl
ustanoven v roce 2006 do funkce hlavního vojenského kaplana a zastává
hodnost podplukovníka. V současnosti má z celkového počtu 20 kaplanů naše
církev 3 duchovní vyslané do vojenské služby v Armádě České republiky, nově se
v letoším roce stal vojenským kaplanem bratr Mgr. David Tomčík. Nadporučík
bratr Mgr. Petr Němec působí v současnosti v misi v Afganistanu. Připomínám, že
naše církev přijala na červnovém zasedání církevního zastupitelstva usnesení, ve
kterém se zavazuje zvýšit počet duchovních v armádě do roku 2011 (Usnesení ze
dne 7. 6. 2008 č. 22). Zúčastnil jsem se 3. 6. 2008 ekumenické bohoslužby ve

vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech a
slavnostního předávání vyznamenání u příležitosti 10. výročí vzniku duchovní
služby v armádě. Také jsem se podílel dne 25. 6. 2008 na obřadu požehnání
nové vojenské kaple v Žatci.
Ve vězeňské duchovní péči vykonává činnost 1 kaplan ve věznici Valdice –
Mgr. Aleš Jaluška. Získal ocenění - medaili vězeňské služby ČR za věrnou službu
III. stupně u příležitosti 10. výročí. Shromáždění v evangelickém kostele U
Martina ve zdi dne 12. 11. 2008 jsem se také zúčastnil. Bratr Jaluška působí též
jako asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede
seminář „Pastorační péče o vězně“. Kolem 15 duchovních z naší církve vykonává
ve věznicích pastorační činnost externě. Ve Výchovném ústavu Husův dům ve
Dvoře Králové nad Labem působí duchovní Mgr. Jan Votava, který je současně
ředitelem tohoto zařízení.
Jestliže je služba v armádě a ve vězeňství velmi specifická, pak se v širším
měřítku nabízejí možnosti pastorační práce ve zdravotnictví. Je to v současnosti
velmi živé téma v Ekumenické radě církví v České republice. Zúčastnil jsem se
dne 9. 10. 2008 modlitebního shromáždění s prosbami za požehnání práce
nemocničních kaplanů v prostoru ticha v nemocnici Motol v Praze. Dohoda o
duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a
Ekumenickou radou církví byla uzavřena dne 20. listopadu 2006. Záměrem je
působení duchovních v nemocnicích v co nejširší míře. Například ve Velké
Británii je na 50 miliónů obyvatelstva 3 500 placených kaplanů, z toho 400 na plný
úvazek, 3 100 na částečný úvazek a 10 500 dobrovolníků. Církev
římskokatolická, českobratrská evangelická i další církve mají své duchovní jako
nemocniční kaplany. Z naší církve je již jedna duchovní zaměstnána na poloviční
úvazek ve fakultní nemocnici v Praze na Bulovce – Mgr. Eva Matulová a další
duchovní přijala pověření k činnosti v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích
- Mgr. Barbara Bláhová.
Naše církev kladla od počátku důraz na sociální práci. V informacích o naší
církvi z doby jejího počátku je řečeno, že sociální péče bude hlavním úkolem
církve (Farský, K.: CČS. Stručné informace o náboženských názorech, úkolech a
organisaci církve československé. Praha 1929, s. 28). Těžiště činnosti spočívalo
v odborech sociální práce v náboženských obcích. V té době také měla naše
církev Dětský domov v Jílovém, domovy důchodců v Chudenicích a Všestudech a
zotavovny - Čertova Rokle, Heřmanovy Sejfy, Hošťálkovy u Krnova Jablonná u
Neveklova, Jívová, Nová Ves nad Nisou (tři budovy) a v Železné Rudě
s celkovým počtem 678 lůžek (Sociální práce československé církve. Výroční
zpráva Ústředí sociální práce církve československé. Praha 1950, s. 26-29).
V současnosti má naše církev tato diakonická zařízení: Domov u Spasitele pro
seniory a handicapované ve Frýdlantě v Čechách, chráněné dílny pro pracovníky
s různým postižením Domeček v Trhových Svinech a Nazaret v Borovanech,
penzion pro seniory Horizont v Praze – Suchdole.
3. Výhledy a připravované akce
V roce 2010 si bude naše církev připomínat 90. výročí svého vzniku. Na
toto výročí je potřebné se v předstihu připravovat. V letošním roce si připomněla
sesterská Českobratrská církev evangelická své 90. výročí bohatým programem.
Konaly se bohoslužby, koncerty, vědecká konference o Bibli na Evangelické

teologické fakultě UK, byla uspořádána výstava, vyšlo několik publikací. Měl jsem
možnost dne 22. 11. 2008 shromáždění v kostele u Salvátora jako host pozdravit.
Českobratrská církev evangelická reprezentující světový protestantismus a
domácí reformační tradice se definuje v našem prostředí jako menšinová církev,
která má však značný společenský vliv. I v Římskokatolické církvi, která je
nejpočetnější církví v našem prostředí, se vyskytují prognózy týkající se budoucí
podoby církve. Objevují se názory, že její budoucnost nebude zajištěna kvantitou
členů, ale kvalitou víry, naděje a lásky křesťanů, kteří budou vytvářet spíše malá
společenství. Církev se však nesmí stát ghettem (Dolista, J.: Perspektivy církve.
Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří 2000, s. 108). Na konferenci
konané 13. září 2008 v Brně na Lipové jsme otevřeli diskusi o ideovém
směřování, podobě a ekonomickém zajištění naší církve, ve které je třeba
pokračovat. A to i bez ohledu na stav projednávání návrhu zákona o nápravě
některých majetkových křivd a narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Naše
církev prochází proměnami. V roce 1930, kdy měla cca 793.000 členů, byla
považována za církev podle věkového průměru mladou. Nejstarší ročníky byly
v církvi zastoupeny slaběji, než byl průměr obyvatelstva (srov. Církev
československá v životě národa, Praha 1946 s. 13 – 15). Naproti tomu má nyní
naše církev podle statistiky z roku 2004 nejvyšší věkový průměr – 61,9 let. Pro
srovnání má Českobratrská církev evangelická věkový průměr 53,4 let a
Římskokatolická církev 48,8 let. Křesťanské společenství a Apoštolská církev
mají průměrný věk svých členů 33 let (Brotánková, H.: Religiozita v ČR
v církevních statistikách. Teologické texty, 2004, č. 5, s. 197). V roce 2011 bude
při sčítání obyvatel uváděno pravděpodobně opět náboženské vyznání. Při
sčítání obyvatel v roce 1991 a 2001 bylo patrné zmenšování členské základny
naší církve ze 178.036 na 99.356 členů, kteří uvedli své vyznání. Tento trend
snižování počtu členů se dá očekávat i nadále. Je možné tomu nějakým
způsobem čelit? Měli bychom využít jubilejní rok k vnitřní obnově duchovního
života v náboženských obcích a k větší prezentaci naší církve ve veřejnosti.
Výročí by se nemělo omezit jen na jednu akci, ale mělo by být pořádáno více
rozmanitých akcí v průběhu celého roku. Na jubilejní rok je také plánováno 6.
zasedání sněmu. K tomuto roku by měla být vydávána literatura představující
naši církev, například také publikace o našich sborech, které jsou kulturními
památkami. Rok 2009 je časem k promýšlení a zahájení příprav na jubilejní rok
naší církve 2010.
Chtěl bych poděkovat všem sestrám a bratřím ve společné službě
evangeliu, všem duchovním a aktivním členům naší církve a všem pracovníkům
úřadu ústřední rady. Ať již v náboženských obcích, ať již v diecézích nebo
v ústředí církve máme mít shodné vědomí, že pracujeme pro společnou věc.
Svou zprávu zakončuji biblickou výzvou apoštola Pavla z listu Římanům: „Bůh
trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu
Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše
Krista“ (15,5-6).
3. 12. 2008

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Srdečně vás zveme na

bohoslužbu při příležitosti 89. výročí zrodu Církve československé husitské
do chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí,
která se bude konat v neděli 11. ledna od 15 hodin
za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty, biskupského sboru a duchovních.
Kázáním poslouží pražský biskup ThDr. David Tonzar, Th.D.
Při této bohoslužbě bude vysluhována svátost svěcení kněžstva.
Zazní duchovní hudba a bude připomenut dokument „Provolání“,
kterým byla v tomto chrámu vyhlášena novodobá husitská církev v roce 1920.
Pořadatelem je Ústřední rada CČSH společně s Náboženskou obcí CČSH Praha 1 – Staré
Město

Přehled zasedání ÚR v ČR – rok 2009
Zasedání – zahájení v 9.00 hodin.

Leden

10. 1.

Uzávěrka podkladů pro 86. zasedání – 31. 12. 08

Únor

Materiály pro II. odbor do 29. 12. 08

7. 2.

Uzávěrka podkladů pro 87. zasedání – 29. 1.

Březen

Materiály pro II. odbor do 27. 1.

7. 3.

Uzávěrka podkladů pro 88. zasedání – 26. 2.

Duben

Materiály pro II. odbor do 24. 2.

4. 4.

Uzávěrka podkladů pro 89. zasedání – 2. 4.

Květen

Materiály pro II. odbor do 31. 3.

16. 5.

Uzávěrka podkladů pro 90. zasedání – 7. 5.

Červen

Materiály pro II.odbor do 6. 5.

5. 6.

Uzávěrka podkladů pro 91. zasedání – 28. 5.

Církevní zastupitelstvo

Materiály pro II. odbor do 26. 5.

6. 6.

Materiály do CZ 30. 4. 2009 – rozeslání 6. 5. 2009

Září

12. 9.
Uzávěrka podkladů pro 92. zasedání – 3. 9.

Říjen

Materiály pro II. odbor do 1. 9.

17. 10.

Uzávěrka podkladů pro 93. zasedání – 8. 10.

Listopad

Materiály pro II. odbor do 6. 10.

7. 11.

Uzávěrka podkladů pro 94. zasedání – 5. 11.

Prosinec

Materiály pro II. odbor do 3. 11.

4. 12.

Uzávěrka podkladů pro 95. zasedání – 26. 11.

Církevní zastupitelstvo

Materiály pro II. odbor do 24. 11.

5. 12.

Materiály do CZ 31. 10. 2009 – rozeslání 5. 11. 2009
Podklady pro II. odbor – PaM je nutné předložit nejpozději do úterý a ostatní podklady
do čtvrtka (12.00 hodin) v týdnu předcházejícím týdnu , ve kterém je zasedání ústřední rady.
Předkládané materiály musí být vždy dodány v kompletním složení.
Zpracovaný návrh referátníku je v elektronické podobě rozeslán druhý den (pátek) všem
členům ÚR a přizvaným na zasedání ÚR. V písemné podobě je zaslán těm,včetně příloh, kteří nemají email.Doplnění příloh se rozesílá v pondělí v týdnu zasedání ÚR.
V den zasedání je k dispozici 1 paré kompletního výtisku referátníku,včetně všech příloh
V mimořádném případě lze připravit návrh na
v písemné podobě.
doplnění referátníku v mezidobí od rozeslání návrhu programu zasedání ÚR do dne zasedání pouze se
souhlasem příslušného člena ÚR (podle jednotlivých referátů).

CELOCÍRKEVNÍ

1. Sbírka Dr.Karla Farského

SBÍRKY

2009

Hod Boží velikonoční
17. listopadu 2009

Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 8 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze

2. Sbírka Fond Škodějov a muzeum Dr. K. Farského
13. června 2009
Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 7 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze

3. Sbírka 6. července 2009 – svátek MJH
Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 9 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze

4. Sbírka na Diakonii a misii CČSH

6. prosince

Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 10 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze

5. Sbírka na opravu kostela v Liptovské Osadě
28. října
Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 6 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze

6. Sbírka na Sněm CČSH

8. ledna 2009

Účet sbírky: KB 43-570420277 / 0100 VS: 5 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze
Sbírka je vykonána při bohoslužbách v uvedený den nebo v nejbližší neděli k uvedenému dni.

Celocírkevní akce CČSH v roce 2009
1. Výročí CČSH – 8. leden

11. ledna 2009 chrám sv. Mikuláše Praha *
15.00 hodin

2.

Výročí TGM

7. března 2009 Parlament ČR *
16.00 hodin

3.

Výročí Dr. K. Farského

4. Pouť na Sázavu

13. června 2009 Škodějov **
10.00 hodin
(Královéhradecká diecéze)
27. června 2009 Sázava **
9.00 hodin
(Pražská diecéze )

5. Festival duchovní hudby
*

5. července 2009 chrám sv. Mikuláše Praha
17.00 hodin

6. Setkání mládeže CČSH
na Krakovci

7. – 9. srpna 2009 Rakovník ***

7. Bohoslužby MJH

6. července 2009 Betlémská kaple *
15.00 hodin

8. Kolokvium J. Žižka z Trocnova

9. října 2009 Liberec *
18.00 hodin

9. Pietní akt k úmrtí J. Žižky
Žižky *

10. října 2009 Sudoměř u památníku J.
13.30 hodin

10. Oslavy založení ČSR

28. října 2009 Hradec Králové **
15.00 hodin
(Královéhradecká diecéze)

11. Bohoslužby ke Dni veteránů

11. listopadu 2009 chrám sv. Mikuláše Praha
17.00 hodin

* - akci zajišťuje Kulturní rada ÚR v ČR
** - akci zajišťují diecéze
*** - akci zajišťuje Ústřední rada v ČR

