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NAŠE

SBORY SLOUŽÍ NEJEN ČLENŮM CÍRKVE ALE I VEŘEJNOSTI

Když naši předkové před téměř devadesáti lety pokládali základní kameny ke stavbám našich sborů, měli
v úmyslu postavit je tak, aby nesloužily jen bohoslužebným účelům, ale aby byly otevřené i pro veřejnost, která
se už v té době stavěla k církvím velice rezervovaně.
Naše církev pak byla ostatními církvemi kritizována za
to, že pořádá divadelní představení, přednášky, nejrůznější akce... a není tedy dost „křesťanská“. Tento způsob
misie však k nám přivedl téměř milion lidí. V letech totality se naše sbory začaly vyprazdňovat právě proto, že
v nich byly povoleny pouze bohoslužby a „vlažní“ věřící
ztratili důvod do nich chodit. Dnes se k tradici jen těžko
vracíme. Stále však jsou mezi námi aktivní duchovní a
členové církve, kteří pomáhají prázdné sbory oživit. Patří mezi ně i bratr farář Lubomír Pliska z Kvasic.
Na začátku loňského roku 2008 byla
oficiálně zahájena činnost Pastoračního a vzdělávacího střediska náboženské obce v Kvasicích. Otevření předcházely dva roky plánování, běhání
po úřadech a rozsáhlých stavebních
prací v Husově sboru.
„Zcela na počátku ležel před námi
ještě jeden velký problém,“ uvádí
bratr farář Lubomír Pliska. „ Aby se
pro různé volnočasové aktivity připravily nejen vyhovující místnosti,
ale i sociální zařízení, bylo zapotřebí
sehnat nějaké peníze. Pokusili jsme se
proto získat finanční obnos z fondů
EU. Jelikož to však je nejistý běh na
dlouhou trať, bylo navrženo jiné řešení: neudělat všechno hned, nýbrž alespoň něco, aby se mohlo začít co nejdříve.“
A tak v roce 2006 podala rada starších
žádost na Obec Kvasice o finanční
pomoc, která byla zastupitelstvem
schválena ve výši 250 000 Kč. Po
schválení dotace rada starších prošla
již dříve zhotovenou projektovou
dokumentaci na vnitřní úpravy Husova sboru a stanovila, aby byla nejen
dopracována, ale aby byl zvlášť vypracován i projekt na přípojku pitné
vody a kanalizace pro Husův sbor.
V dubnu 2007 byla projektová dokumentace hotova a začalo se vyřizovat
územní rozhodnutí a stavební povolení na vnitřní úpravy Husova sboru
včetně sociálního zařízení a přípojky
vody a kanalizace.
Podle této dokumentace bylo sociální
zařízení navrženo do věže Husova
sboru namísto ocelového schodiště, a
to jak v přízemí vedle místnosti rady
starších, tak i v prvním patře v sousedství varhanního kůru a místností
za ním. Nové schodiště na kůr pak
mělo být postaveno v hlavní lodi
Husova sboru.
Novotou měla zazářit především zrekonstruovaná místnost v průčelí Husova sboru (za varhanním kůrem),
která předtím sloužila jako skladiště,
kam se 40 let dávalo všechno, co by
se mohlo někdy hodit a co se stejně
nikdy na nic nehodilo. Tato místnost
nyní slouží k výuce angličtiny, pro
předškolní i starší děti, k dětskému
divadlu, videoprojekcím, odborným
přednáškám, ale i jako zázemí pro
Mateřské centrum Kalíšek a různé
pěvecké i folklorní soubory, které pře-

devším o adventu v Husově sboru vystupují.
Pro výuku anglického jazyka dospělých a k výkladům Bible měla být na
úkor vstupní chodby do Husova sboru
zvětšena místnost rady starších.
Do konce roku 2007 se zásluhou různých zedníků, elektrikářů, sádrokartonářů, truhlářů, stolařů a instalatérů podařilo kompletně dokončit místnost
za varhanním kůrem, elektroinstalaci,
sádrokartonové stropy, nové dubové
schodiště s ocelovou konstrukcí, dřevěnou podlahu na kůru, sociální zařízení, kanalizaci a rozvody kanalizačního i vodovodního potrubí a vodovodní přípojku.
„Na tomto místě je třeba poznamenat,
že z finančních důvodů jsme chtěli
některé stavební práce načas odložit,“
uvádí bratr farář. „Díky půjčce z náboženské obce ve Zlíně i půjčkám od
dalších členů naší církve a především
díky Boží pomoci jsme vše nutné
zvládli, a to i přesto, že celková částka za rekonstrukci se vyšplhala až na
947487,60 Kč.“
Dne 15. ledna 2008 obdržela náboženská obec kolaudační souhlas, a tak
Pastorační a vzdělávací středisko
mohlo konečně zahájit svou činnost.
Husův sbor se tak mohl stát místem
setkávání pro všechny občany. Po
více než roce se ukázalo, že bude
lepší zaregistrovat pastorační středisko jako občanské sdružení, což přináDokončení na str. 3

Z loňské slavnosti v Ostravě

Taizé setkání v Děčíně
7. června se na děčínském zámku konalo ekumenické setkání, inspirované spiritualitou komunity z Taizé. V nádherných prostorách zámku, který má více než tisícileté dějiny, zazněly v kapli svatého Jiří společné zpěvy a modlitby, ke kterým se věřící z mnoha církví sešli v Děčíně již počtvrté. Je možná zajímavé, že tato ekumenická událost byla v novodobé historii zámku vůbec první duchovní akcí.
Vladimír Volráb,
náboženská obec Děčín

CYRIL, METODĚJ A JAN HUS
NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ 2009
Lidovou slavnost "Cyril, Metoděj a
Mistr Jan Hus na Slezskoostravském
hradě" uspořádá 4. července pro širokou veřejnost již potřetí ostravská
ekumena pod záštitou primátora statutárního města Ostravy ing. Petra
Kajnara (ČSSD). Organizací akce je
pověřena naše náboženská obec
v Moravské a Slezské Ostravě a pravidelně se účastní olomoucká biskupka Jana Šilerová.
„ Rádi bychom zábavnou formou při-

pomněli široké veřejnosti města
Ostravy odkaz těchto tří nepřehlédnutelných postav naší historie. Letos
jsme se rozhodli pro speciální variantu vstupného pro rodiny s dětmi, protože právě dětem a mladým lidem
bychom chtěli věnovat největší pozornost a aktivně je do programu
zapojit,“ uvádí sestra jáhenka Karin
Šilerová, hlavní koordinátorka projektu a dodává: „Během celodenního
programu budou připravena vystoupení hudebních skupin různých
žánrů, hry a soutěže pro děti o ceny.
Návštěvníci uvidí představení historických tanců, šermíře, divadlo a
mnoho dalšího. Na své si opravdu
přijdou i ti nejmenší účastníci. Ostravská ekumena pro ně připravila
mnoho soutěží, her a neobvyklých
atrakcí, mezi nimiž nebude chybět
ani historický kolotoč.“
„Nejmladšími účinkujícími budou
děti pěveckého souboru Jitřenka a
všichni malí návštěvníci budou během nejrůznějších Pohádkových
putování za dobrodružstvím vtahováni přímo do děje za pomoci her a
soutěží,“ doplňuje tisková mluvčí
projektu, Kateřina Vadinská, studentka Ostravské univerzity.
Během bohatého programu, na kterém se podílejí i studenti Ostravské
univerzity, si přijdou na své i dospělí.

Na hradě je potěší například Tomáš
Kočko s etnofolkovou skupinou, inspirovanou lidovou hudbou z Moravy a zazní zde i originální bigbít skupiny Ave!Band.
„Vrcholem programu pak bude pražské vokální Kvarteto svatého Vavřince, které v roce 2005 koncertovalo
i v slavné newyorské Carnegie Hall.
Slezskoostravský hrad poctí premiérou svých originálních husitských
chorálů, která bude zakončena slavnostním zapálením hranice,“ říká studentka Ostravské univerzity Renata
Platošová, asistentka propagace.
Celým programem bude návštěvníky
provázet moderátor a herec Národního divadla moravskoslezského
Vladimír Polák. Po celou dobu slavnosti budou všem plně k dispozici
prostory hradu, jako meditační místnost, stánky s občerstvením a hradní
galerie s výtvarnou expozicí prací
žáků základních uměleckých škol.
„Ráda bych podotkla, že velkou
pomocí k uskutečnění celého projektu nám byl grant Pro radost a vzdělání, který jsme získali od Nadace
OKD. Také bychom rádi vyjádřili
své díky i dalším sponzorům, bez
jejichž pomoci by nebylo možné celý
program takto zpestřit,“ uzavírá
Karin Šilerová.
(red)
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Úvaha nad texty knihy
Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin,
váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo
(Dt 5,32).
Ježíš odpověděl:
„První je toto:
Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán;
miluj jej z celého svého srdce,
z celé své mysli a z celé své síly!
Druhé pak je toto:
Miluj bližního svého jako sám sebe!
Většího přikázání nad tato dvě není .“
(Mk 12,29-31).
Matouš 6,25-34
1. Petrův 5,5c-11
Žalm 127
Kdo z lidí může říci, že žije své dny zcela bez starostí? O starosti a starání se mluví i Pán Ježíš. Jeho řeč má podobu
výzev jako: „Nemějte starost o to, co budete jíst, co budete mít na sebe". V prvé řadě chce takto člověku sdělit, že ví,
co lidi v jejich každodenním uvažování nejvíce zatěžuje.
Dobře ví, že člověk, aby žil fyzicky i duchovně, musí jíst, pít
a oblékat se. Když o těchto záležitostech života mluví
s důrazem, pak proto, aby posluchače přivedl k rovnováze
a vyrovnanosti života.
V evangeliu podle Lukáše je zaznamenán tuto lidskou situaci dobře vystihující příběh o dvou ženách, sestrách Marii a
Martě. Zmiňuje se o nich i evangelista Jan. Z obou vyprávění je zřejmé, že Pán Ježíš nebyl vzdálen od reality života a
dobře ji znal. I proto ví, co je v životě člověka potřebné
k tomu, aby naplňoval řád života daný Bohem v jeho přikázáních.
Ve zkratce to vystihuje Ježíšův výrok o tom, že nejen chlebem ale i slovem Božím živ jest člověk. Celý člověk byl
Bohem stvořen jako tělo i duch. Obojí proto potřebuje to
své, aby člověk naplňoval vůli Boží, hledáním jeho království a spravedlnosti a to už tady a teď.
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
3. neděle po svátcích svatodušních
Téma: Amen
Modlitební i kazatelská koncovka přešla z církevního života do obecného
jazyka ve významu: konec. I když se i v Písmu i v bohoslužebném životě
vyskytuje zpravidla na tom či onom závěru, neznamená jen konec, ale i
počátek. Slyšeli jsme Slovo, a protože je to Slovo Pravdy, nelze říci nic
jiného než "Staň se tak!" Amen je náš souhlas i naše touha. Naše pochopení i naše odhodlání. Náš Pán tímto slovem slavnostně začíná své výroky
autoritativní Pravdy, která se nemění a je realizovatelná právě jen v něm a
skrze něho. Proto je sám nazýván Amen, které je na počátku i na konci, alfa
i omega, A i Z. Bez něho nelze nic úspěšného ani prospěšného začít, ani
dokončit. Je-li přečtené Písmo v Duchu svatém programem, následuje
"amen". Je zcela samozřejmé, neboť "beze mne nic nemůžete učinit".
"Amen" má své místo po kázání, neboť není tečkou za proslovem, ale dvojtečkou za vyřízením Božího vzkazu pro důstojný život na této Zemi i život
věčný. "Amen" vyjadřuje proměnu obřadu ve svátost po slovech zpřítomnění, aby z dějství sakramentálního se stalo dějství životné.
Vstup:

Zj 3,12-20

Tužby:
2. Abychom všichni svým ochotným souhlasem na výzvy Páně odpovídali a proměňovali je ve skutky milosrdenství, pokoje a lásky…
3. Za potěšení každého z nás v Ježíši Kristu, jímž bychom pak sami se
svým bližním potěšením stali…
Epištola:
Evangelium:
K obětování:
K požehnání:

2 K 1,1-8
J 1,43-51
Zj 1,8
Zj 22,20-21

Modlitba:
S tebou, Pane Ježíši Kriste, jsme se setkali a s tebou chceme i odejít z tohoto místa modlitby. Řekli jsme své amen na tvá potěšení i na tvá pověření
apoštolskými úkoly. Posvěť nás svým svatým Duchem a ke každému dobrému dílu dej své požehnání. Amen.
Vhodné písně: 143 nebo 10; 105 nebo 117; 198 nebo 308

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)
V jeruzalémském chrámu vidíme
krále Chizkijáše, jak rozložil před
Hospodinem dopisy poslů asyrského
krále. Hrozily zkázou obleženému
městu. Chizkijáš se modlil: „Hospodine, Bože náš, zachraň nás z jeho
rukou, ať poznají všechna království
země, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty
sám!“
2 Kr 19. kap., zejména verš 19
Podobně se modlí žalmista v myšlenkách na nepřátele.
Ž 83, zejména verš 19
Pyšný babylónský král Nebúkadnesar se má na vlastní kůži přesvědčit, že Nejvyšší má moc nad lidským
královstvím – to poznají všichni živí.
Da 4,14
Prorok Izajáš ve své vizi šťastného
návratu rozptýleného lidu vidí jeho
nové blaho a spásu. „I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem
tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův.“
Iz 49. kap.,
zejména verše 23 a 26
Když navrátilci přes zastrašování nepřátel dostavěli jeruzalémské hradby
– pohané zmalomyslněli, protože poznali, že toto dílo bylo vykonané
s pomocí Boha Hospodina.
Neh 6. kap., zejména verš 16

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.

Nechtějí znát Boha
Poznat Boha – to je okamžitý děj,
zážitek. Znát Boha - to znamená žít
vědomě s tímto poznáním, a to se
všemi důsledky. V tom lidé selhávají.
A v určitých obdobích selhával také
lid Izraele.
Podle proroka Izajáše stěžuje si
Hospodin takto: „Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, mne
však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“ (Z tohoto textu se dostala tato
dvě zvířata do betlémských jesliček.)
Iz 1,3
Z přírody vzal své přirovnání také
prorok Jeremjáš: „Čáp na nebi zná
svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb
dodržují čas svého příletu, ale můj
lid nezná Hospodinovy řády.“
Jr 8,7
Je zlé, když lidé nechtějí znát Boha a
nechtějí uznat, že je to on, kdo je
uzdravuje. Hospodin volá k soudu
kněze, kteří se zpronevěřili svému
poslání.
Oz 4,1.6; 11,3

To je situace dnešního světa a našeho národa. Co v tom můžeme dělat?
Zjevení Boha ve stvoření lidem
nestačí. O zjevení Boží v dějinách
Izraele se nezajímají. Ale je tu ještě
jedna možnost: Ukázat na zjevení

Boží v člověku – v osobnosti Ježíše
Krista.
***
Nový zákon
Nový zákon přichází se zvěstí, že
zvláštní poznání Boha je umožněno
novou smlouvou v Kristu, a že toto
poznání má svůj základ v Duchu
svatém.
L 22,20; 1 K 11,25; 1 K 12,8
Podle apoštola Pavla základní poznání Boha je lidem přístupné ve
stvoření a ve svědomí. Kdo je neuzná, dostane se na scestí. Ale toto
poznání je jen začátek.
Ř 1,18-32
Vrcholné poznání Boha se děje
v osobě Ježíše Krista. Nikdo nezná
Boha tak jako jeho Syn – Ježíš, a ten,
komu to Syn zjeví. Ježíš řekl: „Já
znám Otce.“
Mt 11,27; J 17,3.25; J 10,15
Učedníci to tajemství poznali, protože byli v osobním kontaktu s pozemským Kristem. Šimon Petr vyznal:
„My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi
ten Svatý Boží (Kristus, Syn Boha
živého).“
Mt 13,11; Mk 4,11;
L 8,10; J 6,69
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

ŽIVOT JAKO RYBKA V ŘECE
Náš lidský život nám nabízí spoustu
cest. Spoustu možností. A my se do
něho vrháme po hlavě a chceme ho
vychutnávat plnými doušky tak dlouho, jak budeme moct. Většinou se
nestíháme v tom běhu života dívat
nalevo ani napravo. Ženeme se dopředu s vidinou "lepších zítřků". Jen málokdy si všimneme, jakým tempem
nám život ubíhá a většina našeho
života nám jen tak proklouzne mezi
prsty jako rybka v řece. Stačíme ji jen
letmo pohladit a už je pryč.
Snad mnohem více žijeme budoucností než přítomností. Mnohem víc se
zabýváme svými sny a nesplněnými
přáními, než abychom se zastavili a
rozhlédli kolem sebe. Toužíme vidět
do své budoucnosti, toužíme odhalit
Boží záměry a plány. Tak, abychom se
mohli na ně připravit, abychom se
zajistili. Často to činíme s nesmírnou
zbrklostí, urputností a netrpělivostí.
Leckdy nám připadá, že jsme to my,
kdo určuje směr života i jeho náplň.
Nechceme počítat s tím, že by náš
život ovlivňoval někdo jiný. Vždyť
každý má přece právo žít si svůj život
tak, jak chce, svobodně, podle svých
představ a přání, a nesmí být nikdo,
kdo by si na náš život činil nárok.
S tímto přístupem k životu ale člověk
jednoho dne dojde do slepé uličky.
Nelze si donekonečna myslet, že jsme
vládci svého života, a zkušenost víry
nám v tom dává za pravdu. I když
nedokážeme pochopit Boží vůli, přesto je to právě ona, která určuje směr
našeho života.
A tak v životě přicházejí mnohé ra-

dosti, které nás činí šťastnými a spokojenými, ale také mnohá trápení a
bolesti, přinášející pochyby, úzkost a
strach. To vše patří k životu a nelze nic
z toho vynechat. Stejně tak, jak píše
apoštol Pavel v listě do Korintu:
„V hojnosti na nás přicházejí utrpení i
útěcha.“ I když nám dar víry nedokáže a ani nesmí odhalit všechna Boží
tajemství, přesto nám alespoň dává
poznat, že Bůh není diktátorem, který
by rozhodoval o našem bytí či nebytí.
Bůh je otec. Otec milosrdenství. Nenechává nás v životních zkouškách
ani v radostech osamocené a bloudící,
ale velmi jemně, tiše a trpělivě nás
provází v každém dni našeho života.
Oslovuje nás různými způsoby a čeká
na naši odpověď. Čeká, zda zůstaneme vlažní nebo se necháme jeho duchem roznítit k opravdu "horkým"
skutkům. Čeká na naše rozhodnutí,
zda ho budeme následovat, tak jak ho
v pozemském životě následoval Filip,
zda se osobně přesvědčíme, tak jako
Natanael.
Může nám připadat, že před 2000 lety
to bylo jednodušší. Ježíš procházel
celou Palestinou a získával si učedníky. Neměl nikde svůj domov. Byl
stále na cestě. Každý ho mohl osobně
poznat a následovat. Nyní je někde
daleko, nepoznatelný, nedosažitelný
v Božím království.
To si ale může myslet pouze ten, kdo
se nedívá kolem sebe. Kristus ve své
cestě neustává. Stále putuje po celé
zemi, získává si další učedníky. Prochází zavřenými dveřmi lidských domovů, klepe na lidská srdce a přebývá

J 1,43-51
v nich. A záleží na nás, zda zaslechneme jeho hlas a otevřeme.
Pokud ano, tak víme, že ve svém životě, ať už je jakýkoliv, nebudeme nikdy
osamělí, a že se nikdy nedostaneme
do bezvýchodné slepé uličky, že před
námi bude výhled stále otevřený.
Vždy před námi bude zářit nebeský
Jeruzalém, budoucnost Božího království, kterou nám svým křížem a
vzkříšením Kristus trvale otevřel.
I když přijde chvíle těžké zkoušky,
přijde také on – a brzy. Tak brzy, že je
třeba usilovat o to nejdůležitější:
zachovat věrnost, která bude odměněna věncem vítězů. Ale nejen tím. Vítěz se nad to stane pevným a spolehlivým sloupem v Božím chrámu, ponese Boží jméno a jméno jeho města
nového Jeruzaléma. Kdo má uši k slyšení, slyš, co nám duch praví. Amen.
Lenka Vávrová
Milosrdný Bože,
děkujeme ti
za tvou nevýslovnou
trpělivost a lásku.
Prosíme tě,
abys nás posiloval
svým Duchem tak,
abychom dokázali
proplout tímto životem
a vydržet všechny
peřeje a vodopády,
abychom se neztratili
v proudech tohoto světa.
Dej, ať jednou naše duše
spočine v moři tvé lásky.
Amen.
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KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY - K DISKUSI VI
Pokračování z minulého čísla

JEŽÍŠŮV LIDSKÝ PŮVOD
(Stručný komentář IV.6)
Text Základů víry:
134. Co soudíme o Ježíšově lidském
původu?
O Ježíšově lidském původu soudíme,
že Ježíš byl synem Josefovým a Mariiným.
Mt 13,55-56; Mk 6,3; L 4,22; J 1,45;
J 6,42
135. Jakou zvěst přináší evangelní vyprávění o Kristově zrození
z Panny?
Evangelní vyprávění o Kristově zrození z Panny přináší zvěst, že Bůh si

HÁZEJME

Mesiáše svého království formoval
od jeho vstupu do tohoto světa v dokonalé jednotě s ním.
Mt 1,1-25; L 1,5 - 2,20
Komentář:
Základy víry stejně jako celá tradice
Církve československé husitské vycházejí z tzv. christologie zdola, tj.
začínají setkáním s Bohem v člověku
Ježíši. V této souvislosti je třeba chápat i výpověď čl. 134. Toto vyjádření
odráží především právní stav. Pro své
okolí byl Ježíš prostě synem tesaře
Josefa. Vycházel z rodiny Josefa a
Marie z Nazareta (Mt 13,55-56). Současně však Písmo hovoří i o tom, že
nejvlastnější Ježíšův původ je v Otci
(viz např. Jan 7, 27nn).

Vyjádření tohoto článku Základů víry
nelze chápat jako popření biblické
zvěsti o Ježíšově početí z Ducha svatého a podivuhodném narození z Marie. Ježíšův lidský původ je jedinečným způsobem spjat s Boží mocí
v Duchu svatém. Nejedná se tu o
mytologické plození, nýbrž o znamení nového počátku v hříšném lidstvu
vycházejícího čistě z iniciativy Boží
a přijímaného vírou konkrétního člověka. Maria tu zosobňuje a zastupuje věrný ostatek Božího lidu očekávajícího a přijímajícího naplnění Božích zaslíbení.
Je nám tu zvěstováno jedinečné tajemství, které ve víře vděčně přijímáme.
Pokračování příště

PO SOBĚ VAJÍČKA

Sestry a bratři,
uleví se nám, slunce nebude zapadat
nad hněvivostí naší a také budeme mít
možnost si alespoň odpouštět. Svátost
pokání bude mít větší procento účinnosti a alespoň uvidíme, kdo má jaké
názory...
Každá politická strana má svého
Paroubka, Topolánka či Bursíka, i
jiné. Každá církev má "svého" milého
biskupa, faráře či předsedu nebo patriarchu. Ach, mít ta vajíčka na sněmech
a synodách, na jednání různých
úzkých rad, ústředních rad, rad starších, prezidií a jiných vážených institucí.
Každý z nás má svého nepřítele, člověka, který s námi nekonvenuje, co
kdybychom mu to dali najevo? Ježíš
mluví o hříších v oblasti myšlenek,
"Kdo z vás pohledí na ženu se žádostí,
již s ní zcizoložil ve svém srdci", kdo
řekne svému bratru "rácha", blázne, je
vlastně vrah. Mít v rukou dříve meč,
dnes samopal, už by byl mrtvý...
Vajíčko je sympatičtější, nezabíjí, jen
nás potřísní, nebo z druhé strany, vyjá-

dříme svůj názor, hněv, naštvání,
pohrdání. Kupme si vajíčka nebo vajíčko (pro ty útlocitnější) a nosme jej
při ruce, ono se bude hodit!
Zákoníci a farizeové chtěli ženu přistiženou při cizoložství ukamenovat.
Pán Ježíš jim říká, kdo je bez hříchu,
hoď po ní kamenem. A všichni se
rozešli. Ty kameny jsou moc ostré,
těžké, a především zabíjejí. Vajíčka
nezabíjejí, jsou symbolem života,
darem Božím, musíme je lehce nést,
aby předčasně nepraskla, také se musíme naučit dobře strefit cíl. To by
nám asi šlo, že?
Moji milí. Každý má svého Paroubka,
každý má svou tchýni, každý má svou
učitelku, každý má svého faráře a
každý farář má svou "oblíbenou ovečku". Že nás to dřív nenapadlo! Ale
přece jsou tací, co svého faráře mají
rádi, co se za svou problémovou
"ovečku" modlí, co rádi vzpomínají
na svého tehdy přísného učitele, dnes
milovaného a vzpomínaného, nakonec bratra Paroubka mají také někteří
lidé rádi. I Topolánky, Bursíky, Klau-

se, Železné, zelené, rudé, modré,
oranžové, i ty cikány a Romy, Vietnamce, muslimy, jehovisty, mormony,
dokonce katolíky a dokonce letniční.
Ach jo, koho mám já rád, koho nemám? Musím si ty kameny co nosím
po kapsách, vyměnit za plata s vajíčky
anebo spíš se modlit, aby mne Hospodin naučil již v mysli ta vajíčka a
kameny odstraňovat.
Je-li to na vás, říká Pavel, s každým
pokoj mějte. Obnovte se proměněním
své mysli (Ř 12,2), abyste poznali, co
je vůle Boží - co vlastně Pán Bůh
chce, jak toho dotyčného vidí, abychom rozpoznali,co je dobré...
Já dodávám, když to neumíte, noste si
v batůžku vajíčka. Ona se budou hodit, i když je po někom "nehodíte".
Večer si uděláme omeletu. A slunce
nebude zapadat nad naším hněvem...
Já mám vajíčka rád. Vy také? ( Někdy
je mám víc rád, než některého člověka. Chyba. Modlím se, ať mne Pán
změní... )
Petr Mečkovský

NAŠE SBORY SLOUŽÍ NEJEN ČLENŮM CÍRKVE...
Dokončení ze str. 1
ší i snadnější přístup k různým účelově zaměřeným grantům a dotacím.
Občanské sdružení nese název Rodinné centrum Kalíšek. Proč zrovna
Kalíšek? „Kalich je symbolem české
reformace, k jejímuž odkazu se naše
církev hlásí,“ vysvětlil bratr farář. „A
jelikož mateřské centrum a další volnočasové aktivity byly původně urče-

ny pro ty nejmenší, jevilo se nám jako
vhodné malinko zdrobnit tento symbol, aby byl přístupný dětskému myšlení. Myslíme si, že je to daleko výstižnější jméno pro naše rodinné centrum, které vzniklo na půdě naší náboženské obce, než např. Sluníčko, Beruška, Klokánek apod.“
Registrací Rodinného centra Kalíšek
však současně došlo i k formálnímu

Z Rodinného centra Kalíšek v Kvasicích

oddělení od náboženské obce v Kvasicích, což by s sebou mělo přinést i
několik kladných stránek. Rodinné
centrum Kalíšek bude vést své vlastní
účetnictví, a proto nemůže dojít k tomu, že by dary dárců určené pro
"Kalíšek" končily na účtu církve, a
naopak členové církve se zase nemusí
obávat, že z jejich církevních příspěvků a darů je také financována činnost
centra. Navíc bylo dohodnuto, že Rodinné centrum Kalíšek bude platit
náboženské obci stanovené nájemné.
I přes toto formální oddělení ovšem
zůstává cíl činnosti centra naprosto
shodný s cílem dosavadního Pastoračního a vzdělávacího střediska, tedy
napomáhat Církvi československé husitské v organizování a podpoře různých mimoškolních vzdělávacích a
volnočasových aktivit pro všechny
věkové a sociální skupiny občanů ČR.
Hlavními aktivitami jsou výuka cizích
jazyků, především jazyka anglického,
zřizování a vedení mateřských center,
kurzy obsluhy a práce na PC, zřizování a vedení výtvarných, sportovních a
dalších zájmových kroužků, zřizování
dětských hřišť a dětských koutků. Mimo tyto hlavní aktivity může také Ro-

Ctibor Tovačovský z Cimburka předává Jiřímu z Poděbrad svůj spis

515 let od úmrtí
Ctibora Tovačovského z Cimburka
Celá kulturní Evropa vzpomene 26. června 515. výročí úmrtí významného
státníka mezinárodního formátu a spisovatele – Ctibora Tovačovského z Cimburka (1437-1494), který pocházel z moravského města Tovačova z rodiny
zemského moravského hejtmana a přítele Jiřího z Poděbrad. Toto prostředí ho
ovlivnilo natolik, že ve svém životě i díle hájil královu osobu a jeho politiku,
a to i se zbraní v ruce, když 1466 a 1467 bojoval ve Slezsku. Po svém otci
převzal funkci nejvyššího moravského hejtmana, působil jako dvorský sudí i
nejvyšší kancléř.
Z titulu moravského hejtmana přispěl po smrti Jiřího k rozřešení politické
situace v zemi vzniklé nárokem dvou kandidátů, Vladislava Jagellonského a
Matyáše Korvína, na český trůn.
Jeho prostřednictvím bylo v roce 1478 v Brně dojednáno příměří a pak potvrzeny dohody, podle kterých byla Vladislavovi přiznána vláda nad Čechami a
Matyášovi svrchovaná moc nad Moravou, Slezskem a Lužicemi.
V roce 1480 nechal zavést do moravských zemských desek a do soudního
řízení místo dosud používané latiny češtinu.
Ctibor Tovačovský je kromě toho autorem dvou spisů: Hádání Pravdy a Lži
o kněžském zboží a panování jich (z roku 1467, ale známý až z vydání tiskem
roku 1539), které připsal králi Jiřímu, kde Pravda je alegorií kališnické církve, Lež církve římské. Celé dílo je pojato jako jednání na moravském soudu.
Ve spise se projevují Tovačovského mravní názory i postoj ke králi Jiřímu,
kterého autor ctí a vyzdvihuje jeho lidské i vladařské schopnosti.
Druhý spis Paměť obyčejů, zvyklostí starodávných a řízení práva v markrabství moravském (první díl dokončen roku 1482, druhý v letech 1486-90) nastiňuje systém moravského práva a rozdělení společnosti a byl podle svého
autora nazýván Knihou tovačovskou.
Svou dobu předběhl Ctibor Tovačovský i svými renesančními názory. Když
přestavoval tovačovský zámek, který se stal centrem kontaktů nejvyšších
představitelů moravského markrabství, zvolil pro jeho vnější vzhled nejmodernější soudobý stavební sloh. Dodnes tak vévodí celému kraji překrásná
"sličná věž" (turris formosa)! K ní se řadí portál nad vnitřní vstupní branou
(v přízemí věže) z roku 1492. Je to nejstarší renesanční stavební památka
severně od Itálie v ostatní Evropě, o dva roky starší než renesanční okna na
Pražském hradě.
(red)
dinné centrum Kalíšek organizovat a
pořádat různé společenské akce (např.
dětský den, lampiónový průvod, karneval atd.) a kulturní akce (hudebního, dramatického i výtvarného charakteru), včetně akcí zaměřených především na děti a mládež, při kterých
se snaží seznamovat mladou generaci
se zásadami křesťanské etiky, prohlubovat vztah ke kulturním hodnotám a
k přírodě.
Jak můžeme vidět, plánovaných aktivit Rodinného centra Kalíšek není
zrovna málo. Zatím se během šestnáctiměsíčního působení Pastoračního a
vzdělávacího střediska podařilo na
velice slušné úrovni rozjet mateřské
centrum a výuku angličtiny, která je
schopna konkurence i jiným institucím, zabývajícím se výukou tohoto
jazyka. Jako novinku se podařilo realizovat kurz obsluhy a práce na PC.
Mezi další novinky patří i dětský biblický kroužek, ve kterém se děti zábavnou formou seznamují s biblickými událostmi a příběhy. Zde je třeba
upozornit, že nejde o kroužek, v němž
by se scházely jen děti z naší církve,
ale právě naopak. Schází se celkem

deset dětí, které jsou členy i jiných
církví, především Římskokatolické
církve.
Po letních prázdninách by chtěli otevřít i další zájmové kroužky, jako je
např. výtvarný nebo tanečky. Velice
rádi by mezi sebou přivítali i další
spolupracovníky, kteří by se chtěli
podílet na přípravě, organizaci a realizaci různých aktivit pro děti, mládež,
ale i dospělé a seniory.
„Poslední věcí, o které bych se chtěl
ještě zmínit,“ uvedl bratr farář, „je
úprava parčíku u Husova sboru.
Máme totiž v plánu využít tyto prostory jednak k odpočinku, ale také
k výstavbě dětského hřiště. Proto
jsme si nechali zpracovat projekt na
vytvoření parčíku s lavičkami a dětským koutkem, kde by mohli lidé
všech generací vydechnout od každodenní práce i povinností a za smíchu
šťastných a spokojených dětí aspoň na
chvíli zapomenout na všechny ty starosti, jichž máme plnou hlavu.“
Podle materiálů bratra faráře
Mgr. Lubomíra Plisky
(red)
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ZPRÁVY
Pouť na Sázavu
Devátý ročník Pouti na Sázavu se
koná 27. června.
* Dopolední blok (9 - 12 h)
Sbor CČSH Opata Prokopa
9 h - zahájení
9.30 h - pouť ze sboru Opata Prokopa
do Sázavského kláštera
Severní zahrada
9.45 h - bohoslužba pod širým nebem
pod vedením patriarchy a pražského
biskupa, kázání církevního prezidenta
evangelické církve v Anhaltu
Severní zahrada a vstup do kláštera
od 12 h - Kavárna Fairtrade
Pouť na Sázavu v retrospekci
Povídání s historikem dr. Hobzou o
Sázavském klášteře, Cyrilovi a Metodějovi, opatu Prokopovi ad.
U vstupu kláštera prodej výrobků
Fairtrade a informace o spravedlivém
obchodě.
* Odpolední blok (14 - 18 h)
Severní zahrada
14 h - Divadlo Apropo: Dvě pohádky
se zvířátky
15-18 h - hry a workshopy pro děti i
rodiče
Rajský dvůr
15 h - literárně dramatický klub Dialog na cestě
16 h - Tandem + (Martin Chrenčík a
Jirka Milota, latino-jazz kytary)
Krypta kláštera
17 h - závěrečná modlitba
18 h - ukončení programu.
Od 12 hodin možnost komentované
prohlídky Sázavského kláštera s průvodci, poslední prohlídka v 17 hodin.
Po celý den občerstvení a možnost
koupě kávy, čaje a čokolády Fairtrade a dalších výrobků Fairtrade.
V případě deště se program uskuteční
ve sboru Opata Prokopa.
Pouť pořádá Církev československá
husitská ve spolupráci se správou
Sázavského kláštera, Středočeským
krajem, městem Sázava a za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a

*
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KŘESŤANSKÁ TURISTICKÁ AGENTURA MESITES
již desátý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte
misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
info@mesites.cz
kata.mesites@seznam.cz
Skype: katadohnal
GSM +385915659536
dalších sponzorů s mediální podporou
Českého zápasu, časopisu pražské
diecéze Husita a Sázavských listů.
(ht)

Ekofestival Doteky
Srdečně zveme na 7. ročník hudebnědivadelního ekofestivalu DOTEKY,
který se začíná v sobotu 27. června od
10 h v areálu starého kostela a fary
v Horním Maršově songovou bohoslužbou Tomáše Molnára (ČCE).
V programu, zaměřeném pro všechny
věkové kategorie, vystoupí mj. Pavel
Lohonka Žalman, Vlastimil Třešňák
& band, Švihadlo, děti ZŠ a MŠ.
Do 16 h vstup zdarma, poté 180,- Kč.
Bližší informace:
www.sever.ekologickavychova.cz,
tel. 499 874 280, 739 203 205.
(dr)

Vzpomínka
na biskupa Gorazda
Shromáždění se vzpomínkou na biskupa Gorazda se uskuteční ve čtvrtek
dne 25. června ve sboru Církve československé husitské v Praze 20 - Horních Počernicích (Náchodská 382) od
16 hodin s tímto pořadem:
* Přivítání - patriarcha CČSH
* Přednáška o biskupovi Gorazdovi metropolita Kryštof
* Pobožnost
- píseň Hospodine, pomiluj nás (nej-

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JEŽÍŠ A NATANAEL
O setkání Ježíše s Natanaelem se dočteme v Janově evangeliu 1,43-51.
Tam si můžete ověřit, zda jste správně poznali, která z následujících
vět je pravdivá a která ne. Pokud jste se rozhodli dobře, vyjde vám i
tajenka.
1. Ježíš byl na cestě do Galileje.
ANO (A) NE (P)
2. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Počkej tu na mne.“
ANO (L) NE (M)
3. Filip pocházel z Betsaidy.
ANO (E) NE (O)
4. Ze stejného města byli i Ondřej a Petr.
ANO (N) NE (M)
5. Natanael vyhledal Filipa a vyptával se ho na Ježíše.
ANO (J) NE (P)
6. Filip mu nejprve nechtěl nic říct.
ANO (I) NE (R)
7. Řekl Natanaelovi: „Je to ten, o němž psal Mojžíš v Zákoně.“
ANO (A) NE (E)
8. Řekl mu také, že Ježíš je synem Josefa z Nazareta.
ANO (V) NE (B)
9. Natanael odpověděl: „Je z Nazareta? To je skvělé. Odtud pocházejí samí
významní lidé!“
ANO (V) NE (Í)
10. Filip mu na to řekl: „Ovšem ať tě ani nenapadne jít se na něj podívat!“
ANO (Ě) NE (M)
11. Natanael však šel za Ježíšem.
ANO (V) NE (A)
12. Ježíš mu řekl, že jej již dříve spatřil pod fíkem.
ANO (Á) NE (K)
13. Natanael uvěřil, že Ježíš je Syn Boží.
ANO (M) NE (Z)
(Řešení z minulého čísla: S námi je a povždy bude.)
Jana Krajčiříková
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starší česká duchovní píseň)
- čtení z Písma Mk 14,32-49
- modlitby
- požehnání.
* Položení květin u pamětní desky.
Setkání se koná v místech, kde byl
biskup Gorazd zatčen v roce 1942.
Pořádá Církev československá husitská a Pravoslavná církev v Českých
zemích.
(tb)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 22. 6. – 14 h
Benefiční koncert
American Trombone Choir
(USA)
* 22. 6. – 20 h
Bach, Händel, Mozart
Prague Brass Ensemble,
Aleš Bárta - varhany
* 23. 6. – 17 h
Bach, Franceschini, Purcell
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 24. 6. – 17 h
Händel, Telemann, Bach
Josef Prokop - varhany,
Miroslav Laštovka - trubka
* 25. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Bella Voce Girls Choir
* 25. 6. – 17 h
Haydn, Vranický, Mozart
STRING TRIO PRAGA
* 26. 6. – 17 h
Bach, Händel, Dvořák
Yvona Škvárová - mezosoprán,
Jan Kalfus - varhany
* 26. 6. – 20 h
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 27. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Saint Maur International School
(Japonsko)
* 27. 6. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
Zuzana Němečková - varhany,
Petr Přibyl - viola
* 27. 6. – 20 h
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Volánek - trubka
* 28. 6. – 14 h
Benefiční koncert
Wens (USA)
* 28. 6. – 17 h
Mozart, Beethoven, Bizet
PRAGUE WIND QUINTET
* 28. 6. – 20 h
Händel, Mozart, Bach, Vivaldi
A. Bárta - varhany,
Camerata Pragensia Orchestra

KALENDARIUM - ČERVEN
23. 6. 1954 - Zemřel v Praze Václav Girsa (* 28. 11. 1875 v Šepetovce na
Ukrajině) - lékař, diplomat, účastník protirakouského a protinacistického odboje, který po vypuknutí 1. světové války začal organizovat čs. odboj v Rusku.
Jako jeden z nejlepších znalců místních poměrů vedl jednání s bolševickou vládou o transportu československých legií a poté zařizoval ve Vladivostoku jejich
další transport z Ruska do USA. Zde se také střetl s ambiciózním R. Gajdou,
kterému nakonec nařídil město opustit. V listopadu 1919 byl jmenován zástupcem československé vlády na Sibiři a pověřen úkolem dokončit pokud možno
bezkonfliktní odsun našich legií. Po návratu domů byl zástupcem ministra
zahraničí E. Beneše (1921-26). Po jeho abdikaci byl jedním z těch, s nimiž prezident před odletem do zahraničí vedl politická jednání. Po okupaci se zapojil
aktivně do odboje, spoluinicioval založení Politického ústředí. Jako jeden z mála unikl zatčení. Po 2. sv.válce se už neangažoval.
24. 6.-3. 7. 1434 - Zemský správce Aleš z Riesenburka svolal do Prahy valný
sněm (tzv. svatojánský) českých a moravských stavů, na němž bylo dohodnuto
nabídnout císaři Zikmundovi českou korunu (bylo vysláno poselstvo do Řezna). Zástupci táborského a sirotčího bratrstva byli nuceni se vzdát obnovy polních vojsk i svých mandátů a museli přijmout důsledky krajského zřízení (zřízena instituce krajských hejtmanů). Sněm vyhlásil roční příměří v zemi.
24. 6. 1609 - České stavy rozšířily svá jednání o získání pomoci na stavy moravské a slezské, zvolily si třicetičlennou vládu direktorů (po deseti z každého stavu - panského, rytířského a městského) a vyhlásily zemskou hotovost každého
pátého muže spolu s vypsáním nové berně na krytí válečných nákladů.
25. 6. 1609 - České stavy uzavřely se slezskými stavy konfederaci, jež navazovala na smlouvy uzavřené v roce 1608 v Prešpurku, Ivančicích a Štěrboholích.
25. 6. 1764 - Obnoven byl protireformační patent z 11. září 1749. Stát převzal
hlavní tíži boje proti nekatolíkům a současně usiloval o podřízení Římskokatolické církve státnímu dozoru.
26. 6. 1494 - Zemřel Ctibor Tovačovský z Cimburka (* asi kolem 1438
v Tovačově) - moravský šlechtic, právník a politik - viz i str. 3.
26. 6. 1849 - V českých zemích byla zřízena c.k. místodržitelství (v Praze a
Brně) a v Opavě zemské prezidium (jako nejvyšší zemské úřady), neboť spojení Slezska s Moravou bylo vyjma let 1860-1861 zrušeno. Místodržitelství začala fungovat od 1. ledna 1850, kdy vstoupila v platnost organizace státní správy
podléhající ministerstvu vnitra, jež vystřídalo dřívější dvorskou kancelář.
27. 6. 1849 - Vydáno bylo ministerské prováděcí nařízení pro Čechy a Moravu
(pro Slezsko 17. srpna t. r.) k zákonu o zrušení roboty: 161 paragrafů obsahovalo nezbytné, podrobné údaje a informace k vyvazování z roboty. V jednotlivých zemích byly zřizovány tzv. vyvazovací komise (1850-1853) a císařskými
patenty z 25. září 1850 a 11. dubna 1851 se vytvářely tzv. zemské vyvazovací
fondy (byly dlužníky bývalých vrchností a věřiteli bývalých poddaných).
28. 6. 1519 - Kancléř Ladislav ze Šternberka odevzdal český kurfiřtský hlas při
volbě nového císaře (Maxmilián 12. ledna 1519 zemřel) Karlovi, králi španělskému. Podle vídeňských úmluv z roku 1515 se však nástupcem Maxmiliána
měl stát král Ludvík Jagellonský, manžel jeho vnučky Marie.
28. 6. 1919 - V zrcadlové síni zámku ve Versailles byla podepsána hlavní mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a Německem (tzv. versailleská smlouva);
v platnost vstoupila po ratifikaci Německem 1. ledna 1920. Smlouva garantovala hranice Československa; Německo odstoupilo Hlučínsko (285 km2, 78 tisíc obyvatel) a zavazovalo se poskytnout ČSR na 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín.
29. 6. 1374 - Zemřel v Avignonu Jan Milič z Kroměříže (* po 1320 v Tečovicích na Moravě) - náboženský reformátor (podrobněji v příštím čísle).
29. 6. 1894 - Narodil se v Praze Karel Neubert (+ 4. 8. 1973 v Praze) - nakladatel a účastník protinacistického odboje. Tiskařská dynastie Neubertů vlastnila Grafické umělecké závody, které patřily za první republiky ke světové špičce polygrafického průmyslu. Karel se podílel na zmodernizování tiskárny zavedením hlubotisku a speciálních technik pro kartografii. Vydával i populární časopis Pestrý týden. Po nacistické okupaci se aktivně účastnil odboje.
29. 6. 1934 - Zemřel v Železné Rudě Adolf Kašpar (* 27. 12. 1877 v Bludově
u Šumperka) - malíř a ilustrátor, který proslul především ilustracemi Babičky od
B. Němcové.
29. 6. 1989 - Zveřejněn byl manifest Několik vět, žádající svobodu a demokracii. Petici podepsaly v krátké době tisíce občanů (do konce července na 12 tisíc
osob). Režim rozpoutal hysterickou kampaň proti signatářům (Rudé právo uveřejnilo 30. června t. r. článek Kdo seje vítr).
30. 6. 1364 - V Roudnici zemřel (byl pak převezen do Kladska) první pražský
arcibiskup Arnošt z Pardubic (* 25. 3. 1297 asi v Kladsku). Jeho nástupcem
byl zvolen 12. července t. r. Jan Očko z Vlašimi (od roku 1351 biskup olomoucký) - 18. září 1378 jej jmenoval papež Urban VI. (v Římě) jako prvního
z Čechů kardinálem. Nástupcem Jana Očka v Olomouci se stal biskup litomyšlský Jan ze Středy (pozvedl dále kult sv. Cyrila a Metoděje).
Karel IV. po složitých kombinacích získal (zakoupil) území Dolní Lužice
(inkorporační listinou v roce 1370 přivtělil toto území k českému státu).
30. 6. 1919 - V Bratislavě byla uzavřena tzv. Alžbětinská univerzita (zřízena
z dosavadní akademie, 1912) a současně byla zákonem zřízena státní univerzita (vládním nařízením z 11. listopadu t. r. nazvána Komenského), navazující na
tradice Akademie Istropolitany (1465).
(red)
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