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DOPIS DUCHOVNÍM, KAZATELŮM A PRACOVNÍKŮM CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ K 8. LEDNU 2010
Vážený bratře, vážená sestro,
za krátkou dobu si připomeneme
zrod Církve československé husitské
před 90 lety, který je spjatý s datem
8. ledna 1920. Toto symbolické datum dokládá odvahu víry modernistických kněží v čele s dr. Karlem Farským vstoupit do nejistoty, jejich naději a otevřenost pro nové a nezištné
úsilí lásky sloužit Bohu i lidem.
„Je potřebí přihlásit se k životu, nabídnout svoji součinnost tam, kde je
života nedostatek, kde je ohrožen neumělostí, nedostatkem, bídou, ne-mocí,
zlobou, nespravedlností, útlakem a
podobně, a tak oslavit velké zmrtvýchvstání Ježíšovo v sobě. Probuzení
náboženské, jaké prodělává dnešní
naše společnost, jest takovým zmrtvýchvstáním. Nyní jest soud tohoto
světa; nyní je kníže tohoto světa, tj.
sobectví a zloba, odmítán. Ale jednotlivci potřebujeme se nechat přitáhnout Ježíšem ukřižovaným, jít za ním
ve šlépějích jeho dobrosrdečnosti,
laskavosti, nezištnosti, jít po hlasu jeho srdce, ale také žít radostně a všude
pomáhat žít“ (Karel Farský, Naše
postily. cit. s. 91).
„Kdykoliv v dějinách křesťanství byla
víra živá, budila v lidech nadšení,
nového ducha a nový život. Také při
vzniku československé církve se projevilo vanutí Božího Ducha a všude
vyvolávalo nový, lepší život víry,
naděje a bratrské lásky. Kéž nás Duch
Boží naplní, zapálí a roznítí! Doba
toho potřebuje právě tak jako v počátcích církve“ (František Kovář, Símě
království Božího, cit. s. 72).
Svou účastí na bohoslužbě 8. ledna
2010 v památném chrámu máme příležitost vyjádřit sounáležitost se
svou církví, v níž působíme jako duchovní, kazatelé nebo její pracovníci. I přes zjevnou lidskou nedokonalost našeho společenství a organizace setkáváme se v Církvi československé husitské od počátku s hodnotami Božího království, které vstupuje s Ježíšem Kristem do našeho
světa. Také Církev československá
husitská je pod Boží milostí a jako

taková se stává prostorem naší společné víry, lásky a naděje.
Při bohoslužbě 8. ledna 2010 se
předpokládá účast duchovních a kazatelů v bohoslužebném oděvu. Naše víra bude vyznávána zpívaným
Velkým vyznáním víry (Zpěvník
CČSH, č. 1). Připravte si proto společné části, které budou zpívány duchovenským sborem. Je třeba přijít
půl hodiny před začátkem bohoslužby i kvůli přípravě společně zpívaných částí kréda.
Akce v Karolinu, která bude bezprostředně navazovat, je spojena s prezentací publikace "90 let Církve československé husitské". Podílela se
na ní řada našich autorů. Publikace
bude předána do knihovny každé náboženské obce. Další výtisky budou
k dispozici k zakoupení. Jubilejní
kniha je vhodná i jako dar členům
církve.
Při nedělní liturgii 10. ledna 2010
v náboženských obcích a bohoslužebných střediscích budeme děkovat
Bohu za svou církev a prosit o jeho
požehnání, Kristovo vedení a obdarování duchovními dary a jejich rozvíjení. K této příležitosti je připravena modlitba, kterou ať se společenství modlí. Další varianty vhodných
modliteb naleznete v Kalendáři Blahoslav - "Modlitba za církev" (s. 4)
nebo "K jubileu církve" od bratra
biskupa Petra Šandery (s. 8). Zařazení v Liturgii je buď v části "Modlitby" po "Tužbách" nebo v závěru
před "Požehnáním". Modlitbu se
může modlit jednotlivec i celé společenství. Proto je vhodné, aby text
měli k dispozici všichni účastníci
shromáždění.
Děkuji vám, že těmto informacím a
pokynům k celocírkevním shromážděním věnujete náležitou pozornost,
abychom mohli se společnou modlitbou vstoupit do jubilejního roku
2010.
S přáním Kristovy milosti a posily
pro vaši službu
Tomáš Butta
patriarcha

JAKÉ CÍLE MÁ NAŠE CÍRKEV

IRSKÉ POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU

Usmířiti člověka nábožensky
s vlastním svědomím a přesvědčením. To vyžaduje určité konsolidace
názoru světového a jistého zpravdivění pojmů a úkonů náboženských.
Usmířiti jednu církev s druhou,
jedno vyznání s druhým, jednu duši s druhou tak, aby majíce své
v úctě vážily si i druhých a svorně
pracocaly na nábožensko-mravní
výchově své i bližních svých. Toto
vypovězení boje všelikému násilnictví je jedním z největších úkolů
našich.
Usmířiti život církevní s životem
národním. Náboženství odpolitizovati, ale politiku proniknouti duchem
uznalosti, opravdové zásadovosti a
poctivosti.
Usmířiti národy různých vyznání
vzájemnou dohodou. Veliký úkol
nastává tu Církvi československé

Modlitba za Církev československou husitskou
v čase 90. výročí
K tobě se modlíme, Bože Otče. Ty jsi veliký, tvoji velikost nelze vyzpytovat (Ž 145,3). Ty jsi
mocný, tvoje myšlení nelze obsáhnout (Ž 147,5). Ty jsi spravedlivý, miluješ vše, co je spravedlivé, a tvoje tvář pohlíží na spravedlivého (Ž 147,5). Ty jsi milosrdný, milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá tě lítost nad každým zlem (Jl 2,13). Buď požehnáno tvé
jméno, jediný věčný a živý Bože, od věků na věky.
Bože Otče, děkujeme ti za církev, která je tvým domem (Žd 3,6), sloupem a oporou pravdy
(1 Tm 3,15), která je Kristovým tělem (Ko 1,18). Děkujeme ti za všechny její služebníky známé
i neznámé, žijící v minulosti i současnosti. Děkujeme ti za odkaz zakladatelské generace novodobé husitské církve, za dílo dr. Karla Farského a mnohých dalších bratří a sester. Ty jsi byl a
zůstáváš jejich Bohem, jsi i naším Bohem. Nechceme v tomto čase jen vzpomínat, ale toužíme
nechat se trvale inspirovat jejich odkazem živé víry, služebné lásky a vytrvalé naděje.
Bože Otče, prosíme tě, ať se Církev československá husitská, která je součástí jediné Kristovy
církve, stává i v přítomnosti duchovním domovem pro mnohé. Prosíme tě v pokoře o tvého
svatého Ducha. Bože, posvěcuj, posiluj a povzbuzuj nás svým Duchem k hlubšímu a plnějšímu
životu s Ježíšem Kristem, tvým Synem, který vede naši víru od počátku až do cíle (Žd 12,2).
Tobě buď, Otče, námi vzdávána čest i sláva skrze Krista v Duchu svatém, jediný Bože od věků
na věky. Amen.

v rodině národů slovanských. Slibné
začátky úspěchů budoucích ukazují se
už dnes. Porozumění začíná se ujímati na místech nejkompetentnějších. Že
druhé národy nebudeme pokládati za
neschopné ideálního všelidského
sbratření, rozumí se v důsledku našich
zásad samo sebou. Budeť to jen
v zájmu užších cílů našich.
Základem veškerého tohoto díla
obrody národní i všelidské ovšem
musí býti převýchova jednotlivce
v charakter, vyčištění staré přetvářky, posílení odvahy k vlastnímu sebepoznání a sebepřiznání a
posílení vůle k dobrému tak mocné, že by člověk i jednotlivec dovedl vzdorovati nátlaku na dobré
přesvědčení jeho činěnému, buď si
on jakýkoliv.
Srovnáme-li s tímto úkolem nynější
stav otupeného vědomí jednotlivcova i celých vrstev, které dovedou žíti
např. s římským vyznáním v rozporu,
ale nemají odvahy z něho se odhlásiti, vidíme úžasné břímě práce, které
položeno Prozřetelností církvi československé za úkol.
Namítne se tomuto vytčenému úkolu
Církve československé nedostatek
zření k životu záhrobnímu, k blaženosti posmrtné. Neprávem. My jsme
si až příliš dobře vědomi, že žádný
člověk, ani biskup, ani papež, ani církevní sněm náš nedisponuje a nemůže disponovati soudy Božími. "Já
odplatím," praví Pán. A povinností
církve jest vésti lidi k mravnosti,
která je cestou k věčné spáse nejjistější.
Dr. Karel Farský
Český zápas, 2. dubna 1920

* Najdi si čas k práci
– to je cesta k úspěchu
* Najdi si čas
k přemýšlení –
to je pramen poznání
* Najdi si čas k zábavě –
to je tajemství věčného
mládí
* Najdi si čas ke čtení –
to je základ moudrosti
* Najdi si čas k přátelství
– to je cesta ke štěstí
* Najdi si čas ke snění
– vede tvé kroky
ke hvězdám
* Najdi si čas milovat
a být milován
- přiblížíš se lásce Boží
* Najdi si čas
rozhlédnout se
- den je příliš krátký,
abys myslel jen na sebe
* Najdi si čas ke smíchu
– rozezní ty nejhezčí
struny tvé duše.

Z časopisu Briefe
přeložili
J. a M. Bednaříkovi
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Vztah k církvi
Před krátkým časem jsem na internetu mohl nahlédnout do bakalářské práce z Masarykovy univerzity v Brně, jejímž tématem byla pro mě,
coby člena Církve československé husitské, citlivá skutečnost setrvalého trendu zmenšování se tohoto společenství. Moji pozornost vzbudily
mapky znázorňující trend úbytku členů církve geograficky. První co mi
při prohlížení oněch mapek přišlo na mysl bylo, že jádro, k němuž se
ubýváním členů postupně mizející předpolí stahuje, je položeno ve Východočeském kraji. Je to prostor, kde v dobách pronásledování přežívala stará Jednota bratrská. Vrátíme-li se do doby husitství, existovala
tam nepřehlédnutelná skupina husitských vojsk Orebité.
Zároveň při pohledu na šířící se bílá místa na mapce se potvrzuje, že
mnoho našich bratří a sester žije svoji víru v diaspoře. O to větší roli
v jejich každodennosti hraje schopnost modlitby a touha otvírat Písma
svatá, číst v nich a rozvažovat nad nimi. Jakoby nás čekal v nějaké, byť
určitě ne tak dramatické, podobě úděl staré Jednoty bratrské, když její
biskup Jan Amos Komenský tu skutečnost svým Kšaftem vlastně akceptoval s tím, že navzdory tomu neztratil víru ve smysluplnost její
dosavadní existence.
Vznik naší církve nese punc lidského počínání a rozhodování, přesto
věřím se Základy víry, že to není proti Boží vůli. Vztáhnu-li to na sebe
sama, pak určitě byla a doufám, že stále ještě je, součástí díla spásy, jak
je proklamuje apoštol v jeho známém výroku, že je vůlí Boží, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy. Církev československá husitská, její existence a služba to byla, co zapříčinilo, že jsem křesťan, že
věřím v Ježíše Krista přišlého od Otce, když je to Duch svatý od nich
vycházející, kdo posvětil i kazatelskou službu tehdejší ledečské farářky
Marie Tiché tak, že v mém srdci se tato víra rozhořela. Ta víra stále trvá
navzdory i tomu nepovzbuzujícímu a spíš zarmucujícímu, do čeho
jsem v církvi v osobních vztazích jejích služebníků v průběhu desítek
let nahlédl. Má podobu onoho vyznání Petrova k Pánu Ježíši: „Kam
bychom šli, vždyť ty máš slovo života.“ Takový je můj vztah k husitské
církvi navzdory tomu, že jsem dnes a denně konfrontován i s neutěšenou skutečností téměř prázdných sborových lavic, v nichž se ztrácí několik jednotlivců.
Při četbě zmiňované bakalářské práce jsem si znovu uvědomil to jedno
důležité, co má pro můj vztah k husitské církvi klíčový význam, totiž
osobní svobodu. V této skutečnosti rozeznávám cosi vskutku Kristovského. Vždyť náš Pán nezaujímal vůči svým učedníkům a vůči lidem,
kteří se kolem něho shromažďovali, jiný postoj. A to, alespoň pro mě,
vystihuje ona situace, kdy mnozí z těch, kteří s ním chodili, jej pro řeč
jež jim byla nepřijatelná, opouštěli, a on na to jen k těm, kteří zůstali,
řekl: „I vy chcete odejít?“ Dobrovolně ze svobodné vůle, ale také pro
ono poznání, které vyznal svému Pánu Petr, toužíme být Krista, navzdory své slabosti a porušenosti, poslušní.
V tomhle pokladu dobrovolné poslušnosti a kázně spatřuji prubířský
test pro služebníky církve a nakonec i pro její příslušníky. Máme svobodu nahlížet a zkoumat a poznávat teologii i jiných denominací, přitom poznáváme, jak pevně jsme zakotveni ve spiritualitě vlastní církve.
Rozumím tomuto zkoumání jako příležitosti obohatit svou osobní spiritualitu, protože věřím ve smysl existence husitské církve tak, jak o
Boží církvi a našem náležení do ní mluví naše Základy víry.
Ještě jedna skutečnost mě v oné práci zaujala, totiž autorovo poukázání na to, co v myšlení naší teologie a posléze nauky nazývá kognitivní
smlouvání. Myslím, že tady je důležitá vnitřní motivace, která za tímto,
jak on říká, intelektuálním počínáním stojí, čím je nesena. Obávám se,
že onou motivací bylo a je nadbíhání lidským touhám a přáním, která
však podléhají častým proměnám a módním trendům. Je nesena více
honbou za úspěchem (ve smyslu myšlení světa) a dosažením kvantity,
aby nás bylo víc (zase ve smyslu světa). Zapomíná, že tím jediným motivem by měla být síla a moc přítomnosti obětující se lásky, Kristus v nás.
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
2. neděle po narození Páně
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J 1,14)
První čtení Písma: 2 Pt 3,8–9; Ž 72,1b–2.11
Tužby:
2. Abychom všichni prožili tento rok, který se před námi otevírá, ve světle
věčného Dobra, Pravdy a Krásy, modleme se k Hospodinu.
3. Aby skutečným štěstím a pravou radostí tohoto roku bylo naše připojení se k Ježíši Kristu, který je Pánem pánů a Králem králů, modleme se
k Hospodinu.
Modlitba
Pane, převzal jsi soudy Hospodinovy a vykonáváš Boží spravedlnost. Tvé
slovo má moc. Mluv k nám neustále, aby se tvé slovo k tobě nevracelo
prázdné, ale abychom všichni oslavovali tebe, který na věky žiješ a kraluješ s nebeským Otcem v moci Ducha svatého. Amen. (Srv. Ž 72)
Druhé čtení Písma: 1 J 1,1–4
Evangelium: J 1,14–18
Čtení Písma k obětování: Tt 1,15–16
Čtení Písma k požehnání: 1 Tm 6,11–16
Vhodné písně: 226 nebo 317, 231, 210

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)
Duch svatý je známkou nového stvoření Božího, nového lidství – viz Ježíšova rozmluva s Nikodémem, viz
epištoly.
J 3,1-8; srv. J 1,12-13; 1 J 3,9;
2 K 5,17; Zj 21,5
Odkud přichází Duch svatý? Od nebeského Otce a od vzkříšeného Krista. Duchem svým vzkřísil Bůh Ježíše
a obživí i naše smrtelná těla. Ti, kdo
se dají vést Duchem Božím, jsou
synové a dcery Boží.
J 14,15-17.26; 15,26;
Ř 8,11; 8,14-16
Duch svatý se v prvotní církvi předával vzkládáním rukou. Tím první
křesťané navazovali na starozákonní
tradici – viz Jákob žehnající synům
Josefovým Manasesovi a Efraimovi,
viz Mojžíš vzkládající ruce na Jozua,
viz Izraelci vzkládající ruce na lévijce.
Gn 48. kap.; Nu 8,9-10; Dt 34,9
Pokud jde o vzkládání rukou, byl tu i
příklad Pána Ježíše: vzkládal ruce na
nemocné v Nazaretě a Kafarnaum, a
uzdravil je. Pán Ježíš vzkládal ruce na
děti, objímal je, žehnal jim a modlil se
za ně.
Mk 6,5; 10,13-16; L 4,40; Mt 19,13-15

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.

Po volbě sedmi jáhnů (diakonů)
apoštolové na jáhny při modlitbě vložili ruce, a tak je uvedli do
služby.
Sk 6,1-6
Petr a Jan byli vysláni do Samařska,
zde vložili ruce na první věřící a oni
přijali Ducha svatého. Šimon černokněžník – Ducha svatého nelze koupit
za peníze.
Sk 8,14-17; 8,9-24
Na Timotea vložili ruce starší, a
také apoštol Pavel. Tak se mladíkovi dostalo Ducha svatého – ohně
Božího daru pro zvěstování evangelia.
1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6
Vzkládání rukou patřilo do základních článků křesťanského učení. Také
dnes jsou ve všech církvích vzkládány ruce na ty bratry a sestry, kteří jsou
vysíláni do služby při svěcení, při ordinaci.
Žd 6,1-2
Apoštol Pavel napomínal Timotea,
aby na nikoho nevzkládal ruce ukvapeně – tak by v církvi mohli být ustanovováni lidé, kteří by si to nezasloužili, kteří by pro tu službu nebyli zralí,
případně by do církve mohli vnést

hříchy a světské zvyklosti. Totéž platí
aktuálně i v dnešní církvi!
1 Tm 5,17-22
Rozmanité duchovní dary pro službu
v církvi, které dává Duch svatý, jsou
popsány v 1. listě do Korinta.
1 K 12,4-13
Duch svatý sestupoval a také dnes
může sestupovat na lidi bez rozdílu,
tehdy na Židy a pohany, dnes na věřící i nevěrce. Viz Petr v domě důstojníka Kornélia.
Sk 10,44-48; Ef 2,18
O Duchu svatém se píše jako o duchu
Syna Božího, o duchu Páně, o duchu
Ježíše Krista.
Ga 4,6; 2 K 3,17-18; Fp 1,19;
Ř 8,9; 1 Pt 1,11
Duch svatý řídil církev – příkladem je
vyslání Barnabáše a Saula na misii,
jednání v Jeruzalémě o křesťanech
z pohanů; Duch svatý, Duch Ježíšův
směroval misijní cesty Pavla a Sílase
po provincii Asii, Frygii, Galacii, Bithynii a Mysii.
Sk 13,1-4; 15,1-28; 16,6-8
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

JIŽ VÍME, JAKÝ JE BŮH
Sestry a bratři,
zdravím vás od Aše až po Košice a
třeba až po Vídeň. To proto, že zde
žijeme my, kteří jsme spojeni vírou
v Pána Ježíše, kterého našim dědům,
otcům, ale i nám ze svých kazatelen
zvěstuje "naše" jubilující Církev československá husitská.
Co všechno by chtěl člověk sdělit
svým spolubratřím a spolusestrám na
počátku nového roku či v čase tříkrálovém, který pro nás letos vyústí
v den, kdy před devadesáti lety nová
křesťanská církev oslovila náš národ.
Kolik oslovených uslyšelo Kristův
hlas a šlo za ním a to proto, že byli
osloveni ve své mateřštině, ale také
věrohodně a přesvědčivě. Ale já teď,
když čtete mé neumělé řádky, vám
chci vyřídit to, co říká biblické poselství mně samotnému. Co všechno se
stalo, když Jan Křtitel zvěstoval světu
- přišel mezi nás ten, na kterého čekáme. V něm Bůh v lidském těle přebývá mezi námi.
Jan Křtitel byl velikou duchovní autoritou. Mnozí jeho současníci v něm
dokonce viděli svého zachránce. Proto také vážili i dalekou cestu k Jordánu, aby se jím dali pokřtít na znamení pokání a odpuštění hříchů. Velikost Ježíšovu Jan vyjádřil slovy: „Ač
přichází za mnou, byl zde dříve než já
a já mu nejsem hoden ani rozvázat
řemínek u jeho sandálů.“ Ač byl tím
posledním v řadě proroků, dostalo se
mu té výsady a směl říci: Spasitel je už
tu. Přestože i on o Ježíšovi v jednu
chvíli zapochyboval, svoji službu
Kristu ale i světu splnil na sto procent.
Dal nám svým konáním poučení.
Jaké? Naznačil, že víra nezaručuje
lehký život těm, co jsou v Boží službě.
Ale být v této službě je největším lidským posláním.

Před příchodem Ježíšovým bylo lidské poznání Boha jen částečné. Kristus nám na sobě zjevil Boha v lidské
podobě. V lidském těle vstoupil mezi
nás. Skrze Mojžíše byl dán světu Zákon, ale skrze Krista se nám dostaly
Boží milost a pokoj.
K víře patří nejedno tajemství, ale to
hlavní nám o Bohu řekl Ježíš. Jej
nelze poměřit s nikým, kdo byl zde na
světě. On je nesouměřitelný a pro nás
lidi nikým nenapodobitelný. Je tím,
kterému na nás lidech stále záleží, a ač
jsme dnes slyšeli, že je v náruči Otcově, je zároveň u něj naším přímluvcem. Už lidé starozákonní doby o něm
věřili, že až přijde, budou se mu národy nejen klanět, ale také mu sloužit.
Ale já se v této chvíli ptám sám sebe,
zda to, co jsem do této chvíle vyznal,
nejsou jen slova, ale zda se také
s vyznáním Jana Křtitele ztotožňuji.
Ani na chvíli se s ním nemůžu poměřovat, ale kladu si otázku, zda to má
dopad na můj každodenní život. Slyšeli jsme, že Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Přebývá také ve
mně, v mém životě, v životě mojí
církve?
V liturgii říkáme: Kristus prostřed nás
a hned si odpovíme, že s námi je a
povždy bude. Jsou to velká slova. Ona
ale nechtějí být jen vyznáním našich
úst, ale součástí našeho života. Nás,
kteří právě v těchto dnech děkujeme
za devadesát let církve, která se nám
stala duchovním domovem, a to ať
žijeme ve kterékoli náboženské obci.
Nelze si více přát a za co se modlit než
za to, aby Kristus přebýval mezi námi
a nejen jako host, ale natrvalo. Jen
jeho stálá přítomnost mezi námi může
způsobit, že budeme společenstvím,
ve kterém je povědomí, že je to právě
on, kdo nás spojuje v jednotu Božího

J 1,14-18
lidu. Tato sounáležitost vycházející
z víry je nám moc potřebná. Dohlédnout za hranice vlastní náboženské
obce, vikariátu, vlastní diecéze, je teprve důkazem Kristova přebývání
mezi námi. Vzájemnou sounáležitost
bych moc přál sobě i své církvi. Ona
je potvrzením, že Kristus je skutečně
s námi. Prosme za to, abychom v celé
církvi do této podoby dorostli. Za tohoto předpokladu můžeme hledět do
budoucnosti s důvěrou. Pak bude Bůh
s námi tak, jako byl s těmi, kteří naše
společenství z Boží vůle zakládali.
My zde nejsme jen z vůle lidské, ale
z rozhodnutí Božího. Kdyby tomu tak
nebylo, už dávno bychom zde nebyli.
Bohu tedy v těchto dnech patří náš
vděk, jen on je naší jistotou.
René Hradský
Tobě, Pane, patří dík
za náš duchovní domov,
který nazýváme Církví
československou husitskou.
Děkujeme za to,
že v ní jsme se
setkali s tebou.
Ať si v církvi uvědomujeme,
že počítat s tebou
lze jen tam,
kde jsme tě poslušní,
kde se ptáme po tvé vůli
a kde v nás existuje touha
jednat tak,
jak bys na našem místě
se rozhodoval ty.
Ať tvůj Duch probudí
naše zemdlené obce
a my znovu ožijeme
a to nejen za pomoci
lidských aktivit,
ale s tvou přítomností
mezi námi.
Za to dnes
společně prosíme.
Amen.
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KOMORNÍ SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
SLAVIL 10. VÝROČÍ!
Deset vystoupení a koncertů k 10. výročí Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra uskutečňuje o letošním
podzimu a zimě pěvecký sbor, který
založila sbormistryně Mgr. Hana Tonzarová, Th. D. v době, kdy působila se
svým dědečkem farářem Mgr. Františkem Božovským jako duchovní
v příbramské obci Církve československé husitské. Podle názvu tamního
sboru v Příbrami na Březových Horách, jenž nese od svého postavení v r.
1936, byl i pěvecký sbor pojmenován
podle slavného reformátora a zastánce
laického kalicha. Praxi přijímání podobojí v době husitské i na počátku
20. století v novodobé husitské církvi
viditelně připomínají dva reliéfy
umístěné v přední části sboru, kde komorní pěvecký sbor pořádá od svého
vzniku i své velikonoční a vánoční
koncerty.
S výjevem dvojreliéfu koresponduje i
repertoár pěveckého sboru. Stále častěji totiž přináší sbor na koncertech
svým posluchačům spojení té nejstarší a soudobé duchovní hudby. Zaměřuje se od počátku především na husitské a bratrské chorály, záhy však připojil úpravy i původní skladby současných autorů (P. Ebena, Zd. Lukáše, V. Kubičky, E. Eguiara, V. Grajdiana). Zpestřením koncertů zůstávají od
počátku i spirituály a písně z Taizé.
Od sklonku roku 1999, kdy komorní
sbor vznikl, prošlo tímto tělesem již
téměř padesát členů různých povolání: lékaři, učitelé, zdravotní sestry,
účetní, konzervatoristé, úředníci, důchodci i studenti. Sbor čítá s průběžnými obměnami 20 členů, kteří se
obětavě účastní každotýdenních zkoušek a příležitostných soustředění ve
snaze o co nejlepší provedení skladeb
a předání radosti z nich na koncertech
svým věrným i novým posluchačům.
Interpretační, technické i pěvecké
dovednosti sboru se od počátku snaží
společně se zpěváky zdokonalovat
jeho sbormistryně Hana Tonzarová.
Za svými "Jakoubky", jak je sbor sebou samým i mnohými zkráceně oslovován, nepřestala dojíždět ani poté, co
krátce po založení sboru začala působit v Praze. Společným úsilím tak
dosáhli "Jakoubci" již mnoha úspěchů
doma i v zahraničí. Sbormistryně
sama prošla - kromě teologického
vzdělání - hudební formací a to již od
svého raného dětství (od 4 let hrála na
klavír, v jeho oboru úspěšně ukončila
oba cykly v příbramské LŠU, byla
členkou Příbramského dětského sboru
a v dobách gymnaziálních i Komorního smíšeného sboru pod vedením
Dr. Vl. Vepřeka, v době vysokoškolských studií na UK HTF i po nich
působila v pražském komorním sboru
En arché i jako jeho sólistka, sólovému zpěvu se věnovala několik let též
pod vedením prof. Vrchotové–Pátové. V současnosti se vedle své duchovenské a pedagogické činnosti věnuje
sbormistrovství a nadále v různých
projektech i sólovému zpěvu).
Za dobu svého působení nastudoval
sbor již téměř na dvě sta písní a uskutečnil již na stovku koncertů. Vedle
tradičních koncertů ve sboru v Příbrami na Březových Horách se od svého vzniku pravidelně účastní Festivalu duchovní hudby v chrámu sv.

Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze, kde vystupoval i při 2. premiéře později oceněného oratoria
Mistr Jan Hus skladatele a zpěváka R.
Pachmana. V loňském i letošním roce
(10. 12.) sbor vystoupil jako host též
při jeho Adventním koncertu v mikulášském chrámu. Již podruhé měl sbor
tu čest vystoupit v tomto roce i v Betlémské kapli v Praze při slavnostní
bohoslužbě k uctění památky Mistra
Jana Husa, jež byla i za účasti prezidenta republiky a předsedy vlády ČR
tradičně přenášena v přímém přenosu
Českou televizí a Českým rozhlasem.
S M. J. Husem jsou svázána i některá
další vystoupení, ať již kupř. při 10.
husovských slavnostech loni ve
Slaném, či ve třech po sobě jdoucích
letech v Kostnici, kde sbor zpíval na
pozvání německo - českého spolku za
podpory města Příbram v kostnické
katedrále. V říjnu t. r. účinkovali "Jakoubci" společně se studenty Hu-sitské teologické fakulty UK v režii doc.
PhDr. Evy Melmukové-Šašecí i v pásmu o Betlémské kapli, jež zde zaznělo v obnovené premiéře po 50 letech a
nadchlo znovu mnoho posluchačů.
V domovské Příbrami uspořádali členové sboru za podpory města Příbram
a Středočeského kraje letos již pošesté
Festival pěveckých sborů. Účast na
něm přijímají nejen domácí pěvecká
tělesa včetně dětských sborů, ale i
sbory z dalších míst naší republiky.
Hostem byli již i zpěváci ze zahraničí.
Před pěti lety inicioval sbor též první
společné provedení České mše vánoční J. J. Ryby za účasti všech příbramských pěveckých sborů v příbramském divadle A. Dvořáka.
V letošním roce se sboru dostalo nové
zkušenosti v rámci dvou koncertů ve

spolupráci se Středočeským symfonickým orchestrem, s jehož kvartetem
zazpíval (4. 12.) ve sboru domovské
n. o. v Příbrami na Březových Horách
pásmo koled Adama Michny z Otradovic. Tamtéž pak 16. 12. uvedl s tímto orchestrem v jeho již dvacetičlenném obsazení pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Mgr. Jiřího Jakeše i
Rybovu Českou mši vánoční. S vděčností přijal sbor pozvání teplické
náboženské obce k Adventnímu koncertu v prostorách tamní konzervatoře
(18. 12.) a od organizátorů vánočních
trhů též pozvání k vystoupení (19. 12.)
na otevřeném pódiu (kolem 19. h) na
Staroměstském náměstí v Praze. Tradiční Vánoční koncert 26. 12. v 17 h
na svátek jáhna Štěpána ve Sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami
na Březových Horách, kde proběhl
22. 11. i koncert k 10. výročí Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, zakončil loňskou sezónu sboru.
Děkujeme všem, kteří nás podporují,
výslovně náboženské obci. Příbram –
Březové Hory, v jejíchž prostorách
sbor tč. zkouší a v jejímž stejnojmenném sboru od počátku svého působení
též koncertuje, městu Příbram, které
přispívá na činnost sboru, Středočeskému kraji, jenž společně s městem
Příbram podporuje Festival pěveckých
sborů Příbram, který sbor pořádá, organizátorům z řad naší církve i mimo
ni, kteří sbor zvou k vystoupením, a
konečně všem posluchačům, kteří přicházejí na koncerty. Kéž i v nadcházejícím čase mohou "Jakoubci" přinášet
svým zpěvem mnohým radost, potěšení i pozdvižení ducha!
Více na www.jakoubci.blogspot.com
Hana Tonzarová

V sobotu 5. prosince pořádala náboženská obec Praha 1-Staré Město
v chrámu sv. Mikuláše mikulášskou nadílku pro děti z náboženských obcí naší
církve z celé Prahy. Se svými rodiči a prarodiči sem přišlo asi 250 dětí, kostel
byl zcela zaplněn.
V rámci bohatého programu, v němž vystoupily dětské soubory Hvězdičky,
Prážata, baletní škola Jany Eriksson Tomanové a Baletní škola při Státní opeře
Praha, byla uvedena Dětská mše vánoční. Dětem naděloval Mikuláš a jeho
andělští asistenti hned dvakrát. Kromě balíčku sladkých dobrot ještě u východu
z chrámu dostalo každé dítě papírové vystřihovánky betléma, školáci navrch
soupravu malířských potřeb. Věříme, že i příští rok se zde sejdeme v takovém
počtu.
Petra Štěpánová

V lednu připomínáme
1. ledna - 110. výročí vzniku má naše měnová jednotka - koruna, která začala
platit jako výhradní platidlo.
6. ledna - uplyne 180 let od narození slavného malíře Adolfa Kosárka (zemřel
3. 10. 1859 v Praze).
6. ledna - uplyne 160 let od narození slavného dramatika, prvního dramaturga
Národního divadla Ladislava Stroupežnického (zemřel 11. 8. 1892 v Praze).
8. ledna - před 90 lety se zrodila naše církev.
9. ledna - uplyne 120 let od narození slavného spisovatele Karla Čapka (zemřel 25. 12. 1938 v Praze).
10. ledna - uplyne 955 let od úmrtí "českého Achilla" knížete Břetislava I. syna knížete Oldřicha a Boženy.
11. ledna - před 500 lety vydal král Vladislav majestát, v němž slíbil českým
stavům, že žádné odumřelé slezské knížectví ani statky nemají už být propůjčovány v léno, ale že jich má užívat výlučně sám český král.
13. ledna - před 1165 lety bylo
v Řezně na dvoře Ludvíka Němce
hromadně pokřtěno 14 českých knížat i s jejich družinami.
13. ledna - před 550 lety uznal německý patriciát ve Vratislavi volbu
člověk sám. Kdo je? Je opravdu
krále Jiříka z Poděbrad - země Korutím, koho zamýšlel jeho Stvořitel?
ny české tak byly opět sjednoceny.
Jaký spolu mají vztah? Je připra14. ledna - uplyne 630 let od úmrtí
ven vstoupit do svého naplnění
Jana Očka z Vlašimi - prvního českév Boží, někdy tak palčivé blízkosho kardinála.
ti? Díváme se s těmi starými lidmi
19. ledna - uplyne 100 let od úmrtí
navzájem do očí. Jsou to silné chvíestetika a hudebního vědce Otakara
le, kdy se nic nepředstírá, opravHostinského (narodil se 2. 1. 1847
du se otvírá okno do duše. A
v Martinovsi u Budyně).
všichni z mikulášského průvodu,
20. ledna - před 135 lety uspořádalo
nejen "anděl", se tak mnoho učí.
Nosticovo divadlo první české představení.
P. S.: Nemyslete, že u toho neuži29. ledna - před 570 lety se hlavní
jeme legrace - jak v broumovpolitická seskupení v zemi ("polská a
ském domově Naděje, tak v hrohabsburská" strana) dohodly na roznovské Justynce a občas i na jidělení moci a zároveň na způsobu
ných místech - v machovské škonové volby krále, která byla svěřena
le, v broumovském dětském dosboru 46 volitelů (18 pánů, 14 rytířů,
mově! Už po tři roky, kdy tahle
14 měšťanů). Tzv. Mírný list upravozáležitost hronovskou farářku
val také otázku Rokycanova arcibisOlgu Líbalovou napadla. Po dva
kupství a dodržování kompaktát.
roky k nám přijíždí Mikuláš pří31. ledna - před 700 lety se Jindřich
mo z ústředí církve (Jitka WendVII. Lucemburský zavázal zachoválíková s plnou výbavou včetně
vat práva a svobody Českého královskládací biskupské berly). A čerství, pokud si Čechové zvolí za krále
tík (přímo z našeho kouta) s pytosobu, kterou jim vybere.
lem přes rameno je skutečně pěk31. ledna - uplyne 225 let od narozeně černý, radost pohledět! Raní spisovatelky, národní buditelky a
dostný nový rok přeje účastnice,
slavné kuchařky Magdaleny Dobrov tom průvodu používající roucho
mily Rettigové (zemřela 5. 8. 1845
andělské (křídla přes rok zůstáv Litomyšli).
vají v Hronově na faře).
(noe)
Jana Wienerová

CO ZBÝVÁ ANEB ROZJÍMÁNÍ ANDĚLSKÉ
Jednou za rok s mikulášským
průvodem se dostanu v domovech
důchodců v Broumově a Hronově
úplně ke všem obyvatelům. Jindy
jsem v kontaktu jen s těmi, kdo
přicházejí na biblické hodiny, a
když mám čas, i s těmi, kdo mají
chuť na výtvarné dílny. Jenže svátek Mikuláše poskytne příležitost
obejít opravdu všechny, bez rozdílu vyznání či nevyznání. Mikuláš rozdává balíčky s připravenou
nadílkou, rozlišené stužkou na
běžné a "dia" (obvykle ovoce a
nějaké dobroty), a moudrá ponaučení. Čertík rozsvítí náladu
při nadílce humorem. Na andělu
je promluvit s každým z očí do
očí, přeptat se, jak se vede, a popřát něco osobního. Tak dojde na
přání Boží pomoci i těm, kdo ji
v životě ignorovali a spoléhali
hlavně na sebe sama, na vliv a
peníze (divili byste se, kolik jich
ve věku přes 80 let je!). Je na
nich, co přijmou, o co stojí. Jsou
ovšem chvíle, kdy průvod pokorně ztichne. To když v pokoji pro
ležáky v odpověď na otázku, jak
se daří, zazní, že dobře, a nadto i
poděkování a chvála. To si "anděl" zas znovu vzpomene na návštěvu u sestry A. M. (přes deva-

desát let), která nad svým koutkem v pokoji s lůžkem, nočním
stolkem a úzkou skříňkou řekla:
"To je všechno, co mám. A támhle na zdi obrázek Krista. Když
večer všechno zhasne a svítí jen
lampy z ulice, to se tak dívám a
my si povídáme. A tak nejsem
sama."
Co zbývá? Pramaloučko z majetku - jen co se vejde kolem lůžka.
Ale velmi mnoho z toho, čím člověk žil a žije vnitřně.
Slyšela jsem, že stáří není pro
sraby. Je to opravdu nesnadné životní období. Pokud si člověk na
zemi prodlouží život, znamená to
ponejvíce, že si prodlouží stáří. Je
to čas procházení dalších "komnat" života, kde je mnoho třeba
rozdat, ale zejména odevzdat.
Z člověka je navenek míň a míň.
I ta nejatraktivnější žena i ten
nejšaramantnější muž zpravidla
přestane být středem zájmu. I dosud dobré zdraví a síly člověka
přinejlepším pomalu opouštějí.
To, oč usiloval, se přesunulo do
vzpomínek. Co zbývá?
A přece to není čas, který by bylo
radno rezignovaně protlouci. Je
nám daný pro možná to nejdůležitější z celého života. Zůstává jen
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ZPRÁVY
K výročí církve
Důležité datum 8. leden 1920, kdy
došlo k rozhodnutí založit novou
církev, si připomeneme slavnostní
bohoslužbou v chrámu sv. Mikuláše
v Praze na Staroměstském náměstí
v pátek 8. ledna 2010. Začátek je ve
14 hodin.
Následovat bude setkání od 16.30 h
v malé aule Karolina, při kterém
bude prezentována nově vydaná
publikace k jubilejnímu roku.
Výročí naší církve bude propojeno
s výročím Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která bude mít v příštím roce za sebou již
dvacetileté období své činnosti.

Pozvánka do Blanska
V neděli 3. ledna se v Blansku sejdeme při bohoslužbách v 8 h v kapli
a v 9 h v kostele.Ve středu 6. ledna
v 16.30 h v kapli a v 17.30 h v kostele se koná slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Ve čtvrtek 7. ledna
v 17.30 h zveme na tříkrálový koncert
učitelů a žáků ZUŠ
(rst)

*

3. ledna 2009

(Český Brod), Namáter (Poděbrady) a
Čáslavská chrámová schola.
Program: Rybova mše vánoční, Karel
Stamic - Orchestrální kvartet F-dur.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
dětem Olivovy léčebny.
(km)

Cyklus setkávání
Ve sboru Církve československé husitské v Brně-Řečkovicích, Vážného 6,
se uskuteční Cyklus setkávání "Otázky, které nás zajímají". Všechna setkání se konají vždy v úterý od 18 hodin:
* 5. 1. - Evoluce nebo stvoření?
* 12. 1. - Blíží se konec světa?
* 19. 1. - Co je po smrti?
* 26. 1. - Otec nebo policajt?
* 2. 2. - Světová náboženství: jedna
nebo více cest k Bohu?
* 9. 2. - Finanční krize: volný trh nebo
sociální stát?
* 16. 2. - Má můj život smysl?
(dr)

Změna kontaktu
Náboženská obec v Hradci Králové,
oznamuje změnu telefonního čísla farního úřadu. Od 1. ledna bude pevná
linka 495 512 511 zrušena a nahradí ji
číslo 734 300 460.
(rst)

Tříkrálový koncert

Smutná zpráva

Náboženská obec v Kolíně a Olivova
nadace v Říčanech pořádají Tříkrálový koncert ve středu 6. ledna od 19 h
ve sboru naší církve v Kolíně na Husově nám. Účinkují: Vox Bohemica

Dne 14. prosince Pán církve povolal
sestru Zdenku Schubertovou ve věku
80 let. Sestra Zdenka Schubertová
působila jako farářka ve Vysokém
nad Jizerou a ve Zlaté Olešnici.

Se sestrou Schubertovou jsme se
naposledy rozloučili v pátek 18. prosince ve sboru Dr. Karla Farského
v Semilech.
(šk)

Přispějte na zvonohru
Náboženská obec v Hradci Králové
uskutečňuje projekt jedinečného hudebního nástroje - koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože.
Nad projektem převzal záštitu primátor města, královéhradecký hejtman
a bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
S vědomím, že se jedná o jedinečné
dílo, které přesahuje hranice náboženské obce a které dále rozvine a posílí
kulturní význam Hradce Králové,
Královéhradeckého kraje i celé České
republiky, vyhlásila náboženská obec
veřejnou sbírku na zvonohru.
K ní se můžete připojit i vy, a to buď
odesláním příspěvku na zvláštní k tomu zřízený transparentní účet Náboženské obce Církve československé
husitské v Hradci Králové

4862517001/5500,
variabilní symbol 329
u Raiffeisenbank, nebo odevzdáním
příspěvku a jeho zápisem na sběrací
listinu na farním úřadě v Ambrožově
ulici 729.
O průběžném stavu konta se můžete
přesvědčit na webových stránkách
Raiffeisenbank: http://www.rb.cz.
nebo obce: http://hradec.ccshhk.cz
(red)

NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ
Noc otevřených kostelů je duchovní
akce, která si za několik let svého
konání získala pevné místo v kalendáři církevních akcí. Koná se na
mnoha místech České republiky
v různý čas církevního roku. V Praze, na popud Ekumenické rady církví v ČR, vždy na počátku Týdne
modliteb za jednotu křesťanů. V roce 2010 to bude v pondělí 18. ledna.
Hlavní myšlenkou této akce je otevřít
kostely, synagogy a sbory lidem a
uspořádat program v čase, který není
pro život místního křesťanského společenství třeba úplně obvyklý. V rám-

ci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
se také často konají společné ekumenické bohoslužby nebo biblické hodiny, což je jedna z variant, jak se zapojit do Noci otevřených kostelů.
Mnoho lidí, i v našich sborech, je
v dnešní době velmi intenzivně zaměstnáno, a tak jim třeba mnohdy
nezbývá tolik času být s ostatními
bratry a sestrami ve společenství své
církve tak, jak by chtěli. Také mnozí
z těch, kteří do kostela o nedělích
nenajdou cestu, právě třeba kvůli
pracovním či rodinným povinnostem, by mohli být osloveni touto

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SPATŘILI JSME JEHO SLÁVU
Nahradíte-li symboly písmenky podle klíče, dozvíte se z tajenky,
k čemu došlo narozením Ježíše (J 1,14).

(Řešení z minulého čísla:
Narození Ježíšovo - Veliká radost; Tři králové - C, F)
Jana Krajčiříková
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možností přijít do chrámů Páně ve
večerních hodinách, ať už na ekumenické bohoslužby či za programem
duchovním, kulturním, modlitebním.
V roce 2010 bychom rádi, oproti minulým letům, pořádání Noci otevřených kostelů v rámci Týdne modliteb
za jednotu křesťanů rozšířili i mimo
Prahu. Ekumenická rada církví nebude organizovat konkrétní program
v kostelích, jako tomu bylo v minulých letech (až na úvodní ekumenickou slavnost na počátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se
zúčastní zástupci členských církví
ERC). Naopak bychom rádi tímto
dopisem motivovali vás, faráře, duchovní, kazatele, pastorační asistenty
a další pracovníky církví k uspořádání vlastního, doslova na míru utvořeného programu pro váš sbor v místě
vašeho působení. Může se jednat o
ekumenickou bohoslužbu, ekumenickou biblickou hodinu, modlitební
setkání, koncert, evangelizační setkání apod.
Sekretariát Ekumenické rady církví
nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí 18. ledna 2010 zapojit do Noci
otevřených kostelů, své "know-how"
z minulých let, případně různé kontakty.
Kontaktujte nás na e-mailech:
info@ekumenickarada.cz nebo
erc@ekumenickarada.cz
Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci! V Kristu, za ERC v ČR
Mgr. Sandra Zálabová,
vedoucí tajemnice ERC v ČR

Z EKUMENY VE SVĚTĚ
V AUGSBURGU SI ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI A LUTHERÁNI PŘIPOMNĚLI
10. VÝROČÍ SPOLEČNÉ DEKLARACE
Koncem října loňského roku si při ekumenické bohoslužbě římští katolíci a lutheráni v Augsburgu připomněli 10. výročí podpisu deklarace o ospravedlnění,
kterou 31. října 1999 podepsali zástupci Světové lutherské federace a zástupci
Římskokatolické církve.V roce 2006 se k deklaraci připojila i Světová rada metodistů. Ve městě, které se stalo symbolem reformace, protože zde byly poprvé
v roce 1530 formulovány články vyznání víry, bylo tak téměř po pěti stech
letech dosaženo shody v jedné ze základních otázek (zda člověk může být spasen jen z víry nebo ze skutků). Modlitbu v augsburgském chrámu vedli kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady na podporu jednoty křesťanů a pastor Ishmael Noko, sekretář Světové lutherské federace. Právě tito dva církevní
představitelé před deseti lety v Augsburgu přelomový dokument podepsali. Ten
potvrdil společnou víru v otázce ospravedlnění - v teologickém slovníku se hovoří o tzv. "ospravedlnění" - hříšníka na základě jeho víry.
Metodisté, lutheráni a římští katolíci z celého světa podpis zásadní ekumenické
dohody považují za nejdůležitější událost od dob reformace. Tehdy obě církve
společně vyznaly: „Pouze skrze milost, ve víře v Kristovo spásné dílo a nikoli
za nějaké zásluhy z naší strany jsme Bohem přijati a dostáváme Ducha svatého,
který obnovuje naše srdce, když nás připravuje a povolává nás pro dobré dílo.“
Během ekumenické bohoslužby v Augsburgu v Německu představitel Římskokatolické církve, kardinál Walter Kaspar, řekl, že Deklarace o doktríně byla znamením práce Ducha svatého, a zdůraznil, že je to jen jeden krok na dlouhé cestě.
„Konečně, ekumenismus není konec sám o sobě; jeho cílem je jít ještě dál ke
smíření, jednotě a celosvětovému míru,“ řekl předseda Papežské rady pro prosazování jednoty křesťanů (PCPCU) ve svém kázání. Po něm si vzal slovo dr.
Ishmael Noko, generální tajemník Světové lutherské feredace, a hovořil o tom,
jak podíl na Boží misii skrze moc Ducha svatého umožňuje křesťanům "překonávat stále přítomné síly rozdělení v církvi a společnosti". „Pomáhá nám to hledat zodpovědné cesty k omezení nepřátelských obrazů, které izolují a oddělují
nás od daru společenství s Bohem a s ostatními,“ prohlásil.
Ačkoli zůstávají rozdíly v jazycích, zpracování teologie a zdůrazňování pochopení ospravedlnění s ohledem na tyto věci a dobré skutky, lutherské církve i
Římskokatolická církev říkají, že tyto rozdíly neničí shodu o základních pravdách křesťanských doktrín. Podle doktríny je ospravedlnění odpuštění hříchů,
osvobození od nadvlády hříchu a smrti a od prokletí zákona a je to přijetí do
společenství s Bohem – to vše je jen od Boha, pro Krista, skrze milost a víru
v evangelium o Božím Synu.
Tento dokument byl vyvrcholením dvou desetiletí trvajících dialogů mezi Římskokatolickou církví a Světovou lutherskou federací, která podle svého prohlášení zastupuje 66,7 ze 70,2 milionu lutheránů ve světě.
Světová rada metodistů, která reprezentuje asi 75 milionů lidí, zastřešuje většinu světových wesleyanských denominací.
www.krestandnes.cz

KNIHOVNA SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ MÁ NOVÉ JMÉNO
V pátek 27. listopadu 2009 byla knihovna Ekumenického centra Světové rady
církví ve švýcarské Ženevě přejmenována na Knihovnu Philipa A. Pottera, třetího generálního tajemníka WCC, který stál v čele této organizace v letech 1972
až 1984. Zúčastnil se jako jediný všech shromáždění Světové rady církví od
prvního roku 1948 až do devátého, které proběhlo roku 2006 v brazilském Porto
Alegre. V letech 1948 a 1954 sloužil jako mluvčí WCC, v letech 1960 až 1968
působil jako předseda Světové federace křesťanských studentů a v letech 1967
až 1972 zastával post ředitele odboru WCC pro misii a evangelizaci.
Osmaosmdesátiletý Philip A. Potter, který pochází z Dominikánské republiky,
žije se svou manželkou, lutherskou biskupkou Bärbel Wartenbergovou-Potterovou, v Německu. Knihy a knihovny jsou jeho celoživotní vášní a, jak řekla
jeho manželka, dnes má doma knihy v každém pokoji.
Knihovna Philipa A. Pottera vlastní na 120000 knih a 1300 specializovaných
periodik. Rovněž je zde umístěno na 12000 kartonů, obsahujících více než
20 miliónů unikátních dokumentů, vztahujících se k historii ekumenického
hnutí.
www.krestandnes.cz

METROPOLITA HILARION SKEPTICKY O TEOLOGICKÉM DIALOGU
ŘÍMSKOKATOLICKOU CÍRKVÍ

S

Patriarchát pravoslavné církve v Rusku komentoval v těchto dnech zasedání
smíšené římskokatolicko-pravoslavné komise na Kypru, kterého se účastnil
předseda odboru vnějších vztahů Moskevského patriarchátu, metropolita Hilarion Alfjejev. K zasedání na Kypru se vyslovil poněkud chladně a skepticky.
Smíšená teologická komise studovala roli římského biskupa v prvním tisíciletí.
„Text studijního dokumentu zatím nebyl publikován a během zasedání komise
se nám podařilo prostudovat jeho polovinu,“ řekl metropolita Hilarion a dodal,
že „bylo vzneseno mnoho kritických připomínek a že „neví, zda obsah dokumentu uspokojuje všechny pravoslavné církve.“ Další studium dokumentu
bude pokračovat na zasedání smíšené teologické komise ve Vídni příští rok, ale
metropolita k tomu sdělil lakonicky - „náš podpis pod tímto dokumentem není
a nebude.“
www.christnet.cz

Týdeník Církve československé husitské
Vydává Ústřední rada Církve československé husitské, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6
Šéfredaktorka: Dr. Helena Bastlová, redakce: Mgr. Jana Krajčiříková, Ivana Kyselová, Mgr. Ervín Kukuczka, Petra Štěpánová, tel.: 220398107, mail: cesky.zapas@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna, Distribuce: A.L.L. production s.r.o., F. V. Veselého 15, 190 00 Praha 9

