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Týdeník Církve československé husitské

MALÁ OCHUTNÁVKA Z NOCI OTEVŘENÝCH KOSTELŮ 2010
Noc otevřených kostelů se dočkala
v letošním roce již svého čtvrtého
pokračování. Poprvé byla uspořádána
v r. 2007 jako příspěvek českých církví k přípravě 3. Evropského ekumenického shromáždění v Sibiu a bratr
patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
během ní tehdy podepsal společně
s mnohými představiteli církví české
ekumeny dokument Charta Oecumenica (stvrzený v r. 2001 ve Štrasburku
podpisy prezidentů Konference evropských církví a Rady biskupských
konferencí v Evropě) s podtitulem:
Směrnice pro spolupráci církví v Evropě. K dokumentu a jím přinášeným
závazkům církví probíhala pak - po
zahajovací ekumenické bohoslužbě
ve sboru CB, kde byl právě dokument
podepsán - v chrámu CČSH sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí panelová diskuse. Evangelický Salvátor
hostil různé kapely a měl i dětský program, v římskokatolickém klášterním
kostele sv. Jiljí vystoupily tehdy pravoslavné sbory z Rumunska a Bulharska, čímž byl rovněž připomenut
vstup těchto zemí právě v lednu 2007
do EU. Načasování Noci otevřených
kostelů na lednový termín bylo symbolicky zvoleno s ohledem na Týden
za jednotu křesťanů, v němž se ke společným modlitbám, bohoslužbám a
shromážděním setkávají již tradičně
křesťané v mnoha částech světa za
podpory Komise Víra a řád Světové
rady církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů.
Z první "Noci", kterou jsme spolu
s tehdejší generální tajemnicí ERC

v ČR Jitkou Krausovou a mnohými
dalšími připravovali jako jednorázovou akci, vznikla nyní nová tradice.
Nová tradice byla rovněž zahájena při
druhé "Noci", kdy jsme se pokusili
poprvé zorganizovat ekumenické setkání studentů, pedagogů, vedení a
přátel teologických fakult a učilišť.
Letošní, třetí setkání, vedli opět sami
studenti (HTF UK, ETF UK, HITS a
současně zástupci církví československé husitské, českobratrské evangelické, pravoslavné a starokatolické) podle navrženého liturgického formuláře na pondělí 18. ledna v rámci Týdne
za jednotu křesťanů. Tak již podruhé
toho večera zaznělo kázání na téma:
"Vy jste toho svědky". Poprvé se nad
tímto tématem zamýšlel na slavnostní
ekumenické bohoslužbě v klášterním
kostele u sv. Tomáše nově zvolený
předseda ERC v ČR synodní senior
Joel Ruml. Bohoslužbě zde za přítomnosti představitelů křesťanských
církví a většiny biskupů Římskokatolické církve předsedal Miloslav kardinál Vlk. Podruhé, v našem kostele
Jana Křtitele Na Prádle, kde se shromáždilo asi čtyřicet studentů Husitské
a Evangelické teologické fakulty UK
v Praze z různých křesťanských denominací, kázal na tento text závěru Lukášova evangelia jáhen a student HTF
UK Jan Hlavsa. Ve svém kázání zdůraznil moc slova, kterou si současný
člověk uvědomuje již jen velmi zřídka. Vyřčená slova přímluv při této
bohoslužbě uzavřela studentka HTF
UK samostatně formulovanou prosDokončení na str. 3

Z předávání cen vítězům celocírkevní výtvarné soutěže

EKUMENISMUS JEDNOHO STOLETÍ
– BOLESTNÁ LÉTA NADĚJE
Ekumenismus není pojem nikterak
nový. O nacházení porozumění mezi
církvemi se snažíme již 100 let. Právě
letos se bude konat ve skotském
Edinburghu konference o misii, která
bude připomínkou téže konference,
která se na tomtéž místě konala přes-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JIŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Součástí oslav 90. výročí zrodu naší
církve byla též výtvarná soutěž s názvem "Kámen ke kameni a je tu
chrám – místo k modlitbě". Účastnili
se jí členové církve všech generací
celkem v osmi kategoriích; dohromady se sešlo téměř osmdesát velmi rozmanitých děl: výkresy, fotografie, koláže, keramika, výtvory ze sádry, perníku, dřeva, krajky, výšivky, instalace
z kamenů... Všechna díla jsou vystavena v prostorách sboru naší církve
v Praze 8-Karlíně, kde v sobotu
23. ledna proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií.
Po přivítání místním farářem br. ThDr.
Jiřím Vaníčkem a hlavní organizátorkou soutěže ses. Mgr. Vladimírou Mrákotovou jsme vyslechli úvodní slovo
bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty.
Zamýšlel se v něm nad některými
díly, rozdílem přístupu různých generací a nad úlohou výtvarného umění
v církvi obecně. S krátkým literárním
pásmem vystoupil Literárně-dramatický klub Dialog na cestě pod vedením ses. PhDr. Olgy Nytrové a několika milými vstupy odpoledne zpříjemnily děti z pěveckého sboru Coro
picollo pod vedením Jany Galíkové.
A teď již konečně k samotným vítě-

zům. V kategorii nejmenších umělců
– předškoláků se na prvních třech
místech umístili (jména jsou uvedena
vždy v pořadí od prvního do třetího
místa) Martin Maršálek, Adam Němec a Ondřej Tomčík. V kategorii
mladší školní věk porota ocenila jako
nejlepší díla Vojtěcha Kurka, Ondřeje
Valeše a Marie Vostřelové. V kategorii starší školní věk byli jako nejlepší
vybráni Marie Richtárová, Matěj Němec a Markéta Honzíková. Mezi mládeží nejlépe uspěli Anna Radová,
Ondřej Mojžíš a Jan Věchet. Velmi
zajímavé práce byly vytvořeny v kategorii skupin a to především v náboženské obci Blansko, kde vytvořili již
zmíněnou instalaci z kamínků, jež přinášeli jednotliví návštěvníci církevních shromáždění z různých míst; a
dále také modlitební knížku ve tvaru
srdce, která obsahuje dětské modlitby
(tato díla obsadila druhé a první místo

v kategorii skupin). Na třetím místě se
umístila společná práce autorů Jerguše, Adama a Dorotky Dovalových, Tomáše, Ondřeje a Terezky Matýškových a Bábiny Bračkové. V kategorii
dospělých byla oceněna díla Jitky Horákové, Ireny Košíčkové a Marie Heřmanové, ze seniorů nejlépe uspěli Iva
Řípová, Anna Pluhařová a Ladislav
Procházka a v poslední kategorii, ve
které se do soutěže zapojili též profesionální umělci, první místa obsadili
Jana Wienerová a Libor Bartoš.
Děkujeme všem organizátorům, autorům, odborné porotě, sponzorům, kteří věnovali ceny, účinkujícím na slavnostním vyhlášení i karlínské náboženské obci za poskytnutí prostor.
Výstavu si zde můžete prohlédnout až
do 28. února v těchto dnech: úterý 1619 h, středa 15-18 h, čtvrtek 15-18 h,
neděle 8-11.30 h.
Jana Krajčiříková

VÝZVA NÁBOŽENSKÉ OBCE PRAHA 2-VYŠEHRAD
Protože nás nenechává lhostejnými situace na ostrově Haiti, který postihlo 12. ledna ničivé zemětřesení, rozhodli jsme se vykonat tři neděle po
sobě účelové sbírky a výtěžek zaslat na konto ADRA, která staví na Haiti
nemocnici, poskytuje základní životní potřeby (jídlo a pitnou vodu) místním obyvatelům a má s řešením podobných situací velké zkušenosti. Pokud se k nám chcete přidat, konto ADRA je: 40284028/0300, variabilní
symbol: 391.

ně před sto lety. Rok 1910 tehdy
předznamenal sled setkání a rozhovorů, které pak roku 1948 vedly k založení Světové rady církví a následně
celé řady dalších ekumenických skupin.
Ekumenismus se "rodil v bolestech" a
ani jeho růst nebyl nikterak lehký.
Přes všechny zvraty se však nyní ohlížíme zpět a vidíme vcelku uspokojivý
výsledek. Ekumenická fóra existují na
všech úrovních – mezinárodní, regionální, národní i lokální. Můžeme mít
báječný pocit z dobře odvedené práce.
Je tomu však skutečně tak? Ekumenismus se v posledních desetiletích
stal nástrojem k překonávání mnoha
dalších bariér než jen těch v církevní
doktríně. V dobách tzv. "studené
války" byl často jediným prostředkem, jak mohly církve v sevření
"železné opony" komunikovat s křesťany "tam venku". Po jejím pádu se
stal tlumočníkem nových potřeb –
potřeb reagovat na nestejné postavení
jednotlivých církví mezi sebou navzájem, na postavení církví v sekulární
společnosti, na vývoj této společnosti
atd.
Církve potřebují také dále hovořit o
věcech, které je spojují a rozdělují.
Takové jsou nyní cíle ekumenických
rad, konferencí a dalších grémií. Jsou
to cíle vznešené, plně v linii poslání,
které své Církvi uložil Pán Ježíš.
Ovšem, jak to tak bývá, věci v tomto
světě nejsou jednorozměrné, ba ani
dvourozměrné. Abychom pochopili,
co je to květina, musíme se jí dotknout, ohledat ze všech stran, přivonět. Stejně je tomu se vším. Ačkoliv
nesčetná prohlášení představitelů

církví a ekumenických společenství
přetékají slovy odhodlání k proměně
světa a proměně sebe sama na cestě
k jednotě v Kristu, skutečnost bývá
často jiná.
Vztahy mezi církvemi nejsou ani po
jednom století takové, jaké si je vysnili zakladatelé ekumenismu. Zdálo by
se, že vzájemné odsuzování se a pohrdání bylo překonáno. Vždyť spolu
v ekumenických skupeních se sedí
bok po boku, církve protestantské,
pravoslavné, církve katolické reformy, odnedávna i církve charismatické; v mnoha národních ekumenických
radách zasedá i církev Římsko-katolická a na mezinárodní úrovni je to
významný partner v některých projektech. Během roku se představitelé
těchto církví setkávají a hýří úsměvy a
slovy o lásce a přijetí.
V čem je tedy onen problém? V tom,
že oficiální postoje nutně neznamenají skutečné postoje jednotlivců. Že
snaha několika lidí není přijímána
těmi ostatními. Že mezi křesťany
nepanuje skutečný zájem o pochopení, kam míří ekumena, proč se vůbec
máme starat o jiné církve, ba ani jaký
je ten oficiální postoj našich vlastních
církví.
V posledních několika letech se mezi
církvemi začalo hovořit o tom, že
práce velkých ekumenických společenství není dostatečně efektivní. Že
se její výsledky nedaří aplikovat
v členských církvích, že hlas církví
není ve společnosti dost silný, protože
jen některé mají touhu jej pozvednout.
Při hledání viníka je střídavě ukazováno na systém a na církve samotné.
Dokončení na str. 3
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Ani šťastný, ani veselý 2
V poslední době stále lépe a více rozumím
tomu hospodáři z Ježíšova podobenství (Matouš 20), který postupně najímal dělníky na
svou vinici. Učinil tak ráno, o deváté hodině, o
třetí odpoledne a nad zbytkem se ustrnul kolem páté. Když pak přišel večer, pojala ho lítost
a k nelibosti mnohých vyplatil všem stejnou
mzdu. Bylo to spravedlivé?
Ano, ten člověk měl dobré srdce. Věděl, že
každý z nich ten denár nutně potřebuje. Člověk
se musí umět vžít do situace těch druhých.
Opravdu nevím, co je lepší, mít jistotu a celý
den pracovat, nebo si celý den zoufat, že práci
nedostanu, protože mne vůbec nikdo nepotřebuje?
Bohužel znám řadu takových případů ze svého
bezprostředního okolí. Jsou to samé smutné
příběhy. Mládí je pryč a do penze daleko. Když
už nemohu pomoci, tak alespoň naslouchám.
Pohybuji se ve střední vrstvě, a tak se nedá říci,
že se jedná o úplné tragédie. Ty postižené ženy
asi hlady neumřou. Mají něco našetřeno, zajištěné bydlení, některá má manžela, jiná partnera, hodné a finančně zajištěné děti. Rodina
začíná posilovat svůj význam. Snad by se to
všechno dalo nějak přečkat. Všechny se však
bez výjimky shodují na tom, že nejhorší ze
všeho je ten pocit neužitečnosti, bezvýznamnosti a osamění. Pak je tu ještě stud. Ačkoli za
to lidé nemohou, stydí se za to, že jsou nezaměstnaní. Nejhůře jsou na tom ti, kteří někde
něco aspoň trochu znamenali.
Najednou schází kolektiv, posezení u oběda,
společná cesta do práce, podniková dovolená,
rada zkušeného kolegy, ale třeba i každodenní
úsměv vrátného, který vás ujistí, jak vám to
dneska zrovna sluší. Každý z nás potřebujeme
aspoň chvilku pobýt na výsluní, nějak se uplatnit, zasloužit si pochvalu, mít radost z dobře
vykonané práce. Každý potřebujeme tu svou
kapičku štěstí. A najednou smůla, není nic, co
by nás těšilo. A když člověku není dobře na
duši, začíná mu být zle i po těle.
Jindřiška Kubáčová

Z kazatelského plánu
4. neděle po zjevení Páně
„Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ (Mk 4,41)
První čtení Písma: Ž 97,6.8.12
Tužby:
2. Abychom všichni byli vysvobozeni z bouří a vichřice Božího hněvu,
modleme se k Hospodinu.
3. Aby všichni v nebezpečích, hrůzách a životních obtížích o pomoc volali jen toho, který jediný může dát člověku skutečný mír a pokoj, modleme
se k Hospodinu.
Modlitba:
Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil
Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin shlédl z nebe
na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. (Ž 102,19–21)
Proto i my prosíme: Shlédni na nás ze svých svatých výšin. Mluv k nám
neustále a my pak budeme oslavovat tebe, který na věky žiješ a kraluješ
s nebeským Otcem v moci Ducha svatého. Amen.
Druhé čtení Písma: Ř 13,8–10
Evangelium: Mt 8,23–27
Čtení Písma k obětování: Ž 118,16–17
Čtení Písma k požehnání: L 4,22
Vhodné písně: 114, 44, 188 nebo 173

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(dokončení z minulého čísla)
Práce hrnčíře s hlínou se stala obrazem pro Stvořitele, který člověka
vytvořil. „Hospodine, tys náš Otec!
My jsme hlína, tys náš tvůrce a my
všichni jsme dílo tvých rukou!“ Také
Jób vyznává: „Tvé ruce mne zformovaly (ek. ztvárnily).“
Iz 64,7(8)
Co platí o jednotlivci, to platí i o Božím lidu: prorok na příkaz Hospodina vstoupil do hrnčířova domu, a to
ve chvíli, kdy umělec pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba se mu nepovedla, začal tedy znovu a udělal z ní
nádobu jinou. A tady byl vzkaz Boží,
který měl Jeremjáš vyřídit lidu: „Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten
hrnčíř, dome izraelský? Hle, jste
v mých rukou jako hlína v ruce hrnčíře.“
Jr 18,1-5
Co platí o Božím lidu, to platí o lidu
celé planety, o národech a královstvích. Mohou stát na hliněných nohou. – Prorok Daniel vyložil králi
Nebúkadnesarovi jeho podivný sen,
se kterým si nevěděli rady babylónští
mudrci. Král viděl obrovskou sochu a
její jednotlivé části byly ze zlata,
stříbra, mědi, železa a nohy byly
dílem ze železa, dílem z hlíny. Smysl

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.

snu zjevil Danielovi sám Bůh: v podobenství sochy, sestavené z různých
kovů a hlíny, byl ukázán běh světa –
kovy představovaly různá království
v jednotlivých údobích. Ale ani zlatá
hlava (Nebúkadnesar) nezaručila stabilitu království. Ze skály (Boha) se
Povinnost bez lásky
činí člověka mrzutým.
Odpovědnost bez lásky
činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky
činí člověka tvrdým.
Pravda bez lásky
činí člověka kritickým.
Moudrost bez lásky
činí člověka prohnaným.
Přívětivost bez lásky
činí člověka pokryteckým.
Pořádek bez lásky
činí člověka malicherným.
Důstojnost bez lásky
činí člověka domýšlivým.
Majetek bez lásky
činí člověka lakomým.
Víra bez lásky
činí člověka fanatickým.

utrhne balvan a kolos na hliněných
nohou bude jeho zásahem rozdrcen –
padnou všechna ta království. (Podle
ekumenického překladu s výkladem.)
Da 2. kap.
Národy, které se proti Bohu bouří,
rozdrtí Bůh železnou holí, rozbije je
jak nádobu z hlíny.
Ž 2,9
Je bláhové pohrdat Bohem. Takový
lid, takový člověk skončí jako hliněný
džbán roztříštěný napadrť.
Iz 30,12-14
Také my, malí a obyčejní lidé, se někdy vzpíráme a vzpouzíme proti Bohu.
Nechceme přijmout jeho vůli, nechceme projít zkouškou, když nás
hněte ve své ruce. Ptáme se: „Proč?“
Máme námitky a vyčítáme Bohu. Ale
běda tomu, kdo se chce přít se svým
tvůrcem, střep z hliněných střepů.
Což smí hlína říct svému tvůrci: „Co
to děláš?“ Což výtvor řekne svému
tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“
Hrnčíř z téže hroudy může udělat
jednu nádobu ke vznešeným účelům
a druhou ke všedním. Poddejme se
odevzdaně Bohu, ať si nás svýma rukama vymodeluje ke svému obrazu!
Gn 1,27
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková

Nad Písmem

PROČ SE BOJÍME?
Pán Ježíš zavedl své učedníky na
loďku a tvrdě usnul. Nu, nedivme se.
Měl za sebou několik dní nabitých
událostmi. Četným zástupům posloužil slovem na hoře, uzdravil malomocného, poté setníkova sluhu, v Kafarnaum pomáhal všem, kdo za ním s
důvěrou přicházeli. Neustále se kolem
něj shromažďovaly davy lidí, které jej
chtěly provolat králem. Každý by v takovém vytížení potřeboval odpočinek
a spánek spravedlivého. Také učedníci byli jistě unavení. Když Ježíš pokynul k nalodění, jistě si představovali,
že je čeká klidná plavba vodami, které
někteří z nich – povoláním rybáři –
tak důvěrně znali. Co by se jim právě
tady a právě dnes mohlo stát? Avšak,
klid netrval dlouho. Za chvíli již Petr a
další rybáři v posádce věděli, že je zle.
Vítr, vlny, to znamená jediné, bouři. A
ta znamená nebezpečí, možná osudové. A Ježíš si klidně spí, zlobí se učedníci. Jak by ne, loď byla chatrná a už
už mizela ve vlnách. Nikdo z nich v tu
chvíli netušil, že Ježíšovy kroky směrem na loď neměly vést ke klidné odpočinkové plavbě k dalším lidem, kteří byli lační po evangeliu, nýbrž vedly
do zkoušky, která rozhodně neměla za
cíl protříbit toliko námořnické schopnosti učedníků.
„Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“
volají apoštolové jeden přes druhého a
budí Pána, který jakmile otevírá oči,
odpovídá: „Proč jste tak ustrašení, vy
malověrní.“ Vstává, hrozí větrům i
moři a nastává veliké ticho. Tak tedy o
víru učedníku dnes jde! O víru, která
je zatím mladá a nepevná. Símě, které
Pán Ježíš zasel do srdcí dvanácti zatím
ještě nezapustilo v jejich životech

pevné kořeny, které vítr nevyvrátí a
vlny neodplaví. Proto i v Ježíšově
blízkosti cítí učedníci místo důvěry
strach a snad se i zlobí, že si Ježíš klidně spí. Byli mu snad lhostejní?
Jistě nám dnešní evangelium připomíná nejednu situaci z vlastního života.
Vždyť onen příběh je vlastně podobenstvím životních zkoušek či obtíží,
bolestí a na první pohled bezvýchodných situací, které tolikrát prožíváme
jako jednotlivci, jako rodiny, jako církev. Mohou mít různou podobu –
nemoci, rodinné krize, ztráty blízkého
člověka, důsledků vlastních životních
selhání. Ať tak či tak, jedno mají
všechny životní zkoušky společné.
Často je prožíváme v zajetí strachu a
nejistoty. Mnohdy se nám zdá, že Bůh
k našim bolestem a ohrožení mlčí,
ano, navlas stejně, jako se zdálo učedníkům uprostřed bouře na jedné palubě se spícím Ježíšem. Jak jsme jim
podobní, především svojí vírou, která
je mnohdy stejně malá a chatrná, jako
víra učedníků na loďce. Pokaždé, když
nás v životě přepadá strach a beznaděj, pak je to znamení, že naší víry
není dostatek.
Tím však náš příběh nekončí. Ježíš
přidává ještě jednu velice dobrou
zprávu pro nás všechny. Boží pomoc
v Kristu pro nás nikdy není daleko.
Ježíš má moc zahnat naše životní
bouře se stejnou autoritou a mocí,
jako zahnal bouři na jezeře. Jeho moc
nejen že platí na živly přírody, platí
stejně tak na zlo ve všech podobách,
které nás ohrožuje a děsí, platí na
všechny bouře našich životů – v soukromí i v církvi.
Nejde si nyní nevzpomenout na krás-

Mt 8,23-27
ná slova Žalmu: „Hospodin trůní nad
potopou, Hospodin bude trůnit jako
král navěky. Hospodin dává svému
lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ (Ž 29,10-11). Zbytečně se
báli učedníci na loďce zmítané ve
vlnách. I když Ježíš spal, stále byl
s nimi a oni s ním. Jak často jsme i my
uprostřed bouří života stejní. Naše
situace však není beznadějná. Čím více budeme mít víry, tím více přijde do
našeho života Boží pokoj a tím více
před Kristem prchá strach. Jak se zpívá ve známém spirituálu: „Jen víru
mít, doufat a jít.“ Podobně radí také
staří pouštní otcové: „Předlož svoji
obtíž Bohu a nalezneš klid.“ Držme se
této rady. V Ježíši Kristu je Bůh s námi a neopouští nás ani v tíze zkoušek,
bouří a obtíží života. Dostali jsme dar
víry. Proč se tedy v životě tak často
strachujeme?
Vladimír Hraba
Pane Ježíši Kriste,
zachraň nás,
když uprostřed bouří
přichází strach,
že zahyneme.
Dej nám více víry,
která nedá místo strachu,
která nás neopustí
pod tíhou kříže.
Chraň naše blízké,
chraň celý svět,
chraň před zlem,
chraň před hříchem.
Utiš rozbouřené hladiny
životních bolestí,
neutišených mezilidských
vztahů.
Ty jsi naše jistota,
ty jsi naše záchrana.
Ve tvém jménu je naše spása.
Amen
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EKUMENISMUS JEDNOHO STOLETÍ...
Dokončení ze str. 1
(Světová rada církví již reformní proces dokončuje, Konference evropských církví je na jeho počátku.) Církve se dělí do táborů (obvykle zcela
proti duchu ekumenismu podle konfesí) na příznivce a odpůrce reformy,
viní se mezi sebou z postranních zájmů atd. Ekumenismus, který měl být
společným hlasem křesťanstva, Boží
církve na zemi, nakonec sám sebe rozkládá a pozbývá sílu vzdorovat posměchu "bezvěrců", kteří se utvrzují
v názoru, že víra je jen mámení, že
církve jdou proti sobě a tím vlastně
popírají svou zvěst.
Stejně jako v sekulární sféře je skutečným tvůrcem společenské atmosféry
veřejnost, která také směruje vývoj
politiky (ať si to připouští nebo vztahuje odpovědnost na volbami delegované politiky), i v ekumenismu jsou
skutečným "motorem" sami věřící.
Jejich zástupci, duchovní i laici,
mohou na vyšších úrovních dojednávat dohody a vydávat prohlášení, ale
pokud ducha těchto dohod a prohlášení nepřijmou jejich sestry a bratři
v církvi, práce to byla zbytečná. Bůh
po nás totiž nechce slova, chce skutečnou proměnu. Jak čteme v evangeliu podle Matouše (7,21): „Ne každý,
kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do
království nebeského; ale ten, kdo činí
vůli mého Otce v nebesích.“ Nebo
ještě výstižněji v evangeliu podle
Lukáše (6,46): „Proč mne oslovujete
‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?“.
Tak je to i v našich církvích. Pyšníme
se vzájemnými dohodami mezi církvemi, léty dobrých vztahů mezi jejich
představiteli, ale mezi věřícími těchto
církví se najdou stále tací co ekumenismus považují za cestu "do pekel",
za zradu své církve, co haní jiné církve tvrdými slovy o hereticích, pohanech a zrádcích té "pravé církve"
(rozumějme, té jejich).
Například skupina řeckých pravoslavných duchovních sepsala spis o "herezi ekumenismu" (viz zpráva agentury
ENI, 14. 7. 2009), ačkoliv Řecká pravoslavná církev patří mezi velmi aktivní ekumenické partnery. Po mnoha
letech dialogu (také o ordinacích) rozvázala Ruská pravoslavná církev
pouta s Evangelickými církvemi
v Německu (EKD) kvůli volbě biskupky předsedkyní uskupení s vysvětlením, že se tímto rozhodnutím německé církve samy vzdálily směru
vzájemných jednání, protože Ruská
pravoslavná církev neuznává ordinované kněžství protestantských církví
(natož ordinaci žen).
Nemusíme však pro příklady chodit
daleko. Po oslavách výročí založení
Církve československé husitské se
v různých internetových diskusích
objevila řada velmi nenávistných prohlášení proti naší církvi. Radostí nám
proto je, že se v nich objevily i příspěvky pozitivní. Důležitou podporou
byl pozdrav biskupa Mons. Františka
Radkovského, který pronesl na slavnostní bohoslužbě, a který byl velmi
vstřícný a přejícný.
Mezi ekumenismem oficiálních představitelů a ekumenismem jednotlivých věřících (duchovních i laiků) lze
proto spatřovat propastný rozdíl.
Jistěže je mnoho těch, kteří upřímně
spolupracují s ostatními církvemi ve
svém městě, pořádají společná setká-

ní, výlety i bohoslužby. Díky Bohu za
ně! Kéž by přibývali a jejich hlas sílil
více než hlas jejich oponentů. Často se
totiž můžeme setkat s velmi plochou
argumentací, která svědčí o základní
neznalosti jak ekumenismu jako teorie, tak ostatních církví. Takto slouží
čistě k pohanění a ne diskusi o možnostech ekumenismu.
Nelze popírat, že v současném ekumenickém snažení lze dělat mnohé
věci jinak. Například není někdy
dopřáno sluchu některým církvím.
Nemusí to být ani církve malé či málo
významné, avšak v celkovém množství ostatních církví nemusí dostávat
dostatek prostoru. Stejně tak se stává,
že některé církve zůstávají nepochopeny a setrvávají tak stranou většinového ekumenismu, který si jde svou
cestou, někdy i na jejich úkor. Pak je
samozřejmé, že v jejich řadách sílí
nesouhlas, který (jako třeba v případě
řeckého duchovenstva) přeroste až
v touhu ekumenické hnutí opustit,
protože v něm není spatřován prostor
pro vlastní církevní tradici. Bohužel
jsou pak jako argument brávány historické křivdy, teologické rozpory
z dávných dob a různé kauzy a klepy,
které se zdály být dávno odpuštěny,
vysvětleny či umlčeny jako tendenční
a irelevantní pro ekumenický dialog.
Je pak velmi bolestné hledět po tolika
letech snažení a modliteb na znovu jitřené rány.
Co si z toho všeho můžeme vzít
k srdci? Především poznání, že chod
světa se nemění. Bůh utvořil věci tak,
že jeden lidský život je málo k tomu,
aby se věci proměnily, aby lidé pochopili a aby se odhodlali. Boží vůle nám
byla v tomto zjevena už dávno, když
se Pán Ježíš modlil: „Neprosím však
jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich
slovo ve mne uvěří; aby všichni byli
jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,
aby i oni byli v nás, aby tak svět uvě-

řil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi
mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno,
jako my jsme jedno – já v nich a ty ve
mně; aby byli uvedeni v dokonalost
jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě
poslal a zamiloval sis je tak jako
mne.“ (Jan 17,20-23) Nyní je na nás,
abychom nacházely cesty k jednotě ve
vztazích, do kterých jsme sami sebe
uzavřeli. Kristus neprosí za uniformitu, ale za jednotu. Těžko však lze být
zajedno v lásce Kristově, když mezi
sebou máme rozepře, pomlouváme se
za zády nebo sledujeme pod závojem
ekumeny vlastní cíle.
Na těch, kteří pracují v mezinárodních
i domácích ekumenických grémiích,
je pak ona velká odpovědnost předávat do svých církví nejen informace o
tom, jak se vyvíjí vztahy mezi církvemi, ale také vést k ekumenickému
smýšlení, učit otevřenosti k jinému a
nabádat k jeho pochopení.
Máme možnost si svou ekumenickou
orientaci dokonce během roku několikrát zkusit v praxi. Hned nyní, z kraje
roku, se konal Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů. Mnohé sbory otevírají své brány
a zvou křesťany z ostatních církví ke
společným modlitbám, chvalozpěvům i jen k tichému posezení pospolu.
Jen letos nás čeká mnoho dalších ekumenických setkání. V květnu bude
v Mnichově probíhat ekumenický
Kirchentag, v červnu zmíněná konference v Edinburghu, v září probíhá
tradičně Ekumenická neděle, v říjnu
Modlitba za domov na Řípu a mnoho,
mnoho dalších akcí. Naši členové
mají možnost se během roku účastnit
nesčetného množství ekumenických
kurzů, konzultací a pobytů doma i
v zahraničí. Hledejme proto jednotu
aktivně a naplňujme prosbu našeho
Pána Ježíše Krista.
Kateřina Děkanovská

Připomínáme v únoru
1. 2. 1650 - Vydán byl třetí protireformační dekret. Následkem jeho opatření
docházelo k útěkům poddaných z gruntů za hranice a k bouřím proti násilí při
vojenských exekucích. Proto si vrchnosti vymohly ve Vídni, aby provádění
těchto dekretů bylo zastaveno (27. března 1650) a místodržícím se nařizovalo,
aby předkládali nejprve své rozhodnutí v náboženských věcech vídeňské vládě
ke schválení. Po tomto rozhodnutí Ferdinanda III. (uplatnil se vliv jezuitů) byl
lid obracen k římskému katolictví spíše duchovními prostředky.
1. 2. 1920 - Zemřel v Praze Rudolf Dvořák (* 1860 v Dříteni) - zakladatel naší
orientalistiky. Zajímal se o asyrologii, arabistiku a další semitské jazyky, ale
také o egyptologii, íránistiku a sinologii. Průkopnická byla jeho práce především v oboru sinologie. Ve spolupráci s J. Vrchlickým přebásnili na přelomu
století jednu z tzv. klasických knih Š'-ťing (Kniha písní), seznámil českou veřejnost s dílem Konfucia (Číňana Konfucia život a nauka, 1889-91) a později se
stal prvním překladatelem proslulého díla legendárního filosofa Lao-c' (LaoTsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti Tao-Tek-King, 1920), jehož vydání se
však už nedočkal.
4. 2. 1820 - Narodila se ve Vídni Božena Němcová (+ 21. 1. 1862 v Praze) slavná spisovatelka.
14. 2. 1945 - Praha zažila v poledne velké bombardování 62 letadel B-17 z 8.
americké letecké armády. Zahynulo na 700 lidí, dalších 1000 bylo zraněno.
19. 2. 1920 - České univerzitě v Praze (Karlo-Ferdinandově) bylo navráceno
starobylé jméno Univerzita Karlova, přičemž na obou školách byly otevřeny
přírodovědecké fakulty. Nadále působila i německá univerzita.
Dokončení na str. 4

MALÁ OCHUTNÁVKA Z NOCI OTEVŘENÝCH KOSTELŮ 2010
Dokončení ze str. 1
bou, jež plně koresponduje se závěrečnými závazky dokumentu Charta
Oecumenica, prosbou o zlepšení a
rozvoj křesťansko-židovského dialogu
a rovněž dialogu s muslimy. Na závěr
shromáždění již tradičně pozdravili
přítomné zástupci vedení fakult. Děkan HTF UK Prof. ThDr. J. B. Lášek
varoval studenty před pěstováním vědy pro vědu bez vztažnosti k životu a
popřál všem přítomným hojnost Božího pokoje. Pozdrav za ETF UK pronesl její proděkan Jan Roskovec,
Th.D., jenž v diskursu s děkanem Láškem vědu, pěstovanou na teologických fakultách, obhajoval, věcného
rozporu však mezi řečníky nebylo.
Letos poprvé nebyla zastoupena studenty ani zástupci vedení Katolická
teologická fakulta UK v Praze (v loňských ročnících ji zastupovali studenti
i nejprve děkan Prof. PhDr. Ludvík
Armbruster a poté proděkan dr. Vojtěch Elijáš). Po závěrečných poděkováních jsem pozvala přítomné ještě na
poslední část pestrého, převážně
hudebního programu, který připravila
náboženská obec Praha 1-Staré Město
v chrámu sv. Mikuláše až do 22 h.
Věřím, že ekumenická setkání, uskutečněná v rámci 4. Noci otevřených

kostelů, se stanou dobrým podnětem
pro další setkání, dialog a vzájemné
poznávání křesťanů různých denominací, ale i zástupců jednotlivých náboženských komunit v průběhu celého
roku 2010.
Hana Tonzarová

U SVATÉHO MIKULÁŠE
Ekumenické shromáždění "Noc otevřených kostelů" pojednala rada starších náboženské obce Praha 1-Staré
Město tak, jak je u sv. Mikuláše obvyklé - koncertem duchovní hudby.
V něm účinkovali: Bohumír Rabas a
Irena Štěpánová hrou na varhany, Lumír Čmerda úvahou na téma "O jménu, které všichni často vyslovujeme",
soubor Geshem vedený Markem
Šlechtou, pěvecký sbor Resonance dirigovaný Mílou Pospíšilovou, taneční
škola Jany Eriksson Tomanové, členové pražských symfonických orchestrů, operní basista Radek Krejčí a mezzosopranistka Ilona Slavíková. Před
hudebním blokem varhanní hudby
v podání Bohumíra Rabase a jeho sólistů natočila Česká televize na kůru
chrámu rozhovor režisérky paní Inky
Chadimové s pražským biskupem Davidem Tonzarem (rozhovor bude vy-

sílat ČT2 v Křesťanském magazínu
31. ledna). Při posledním vystupujícím souboru Happy Day Quintet - vedeném předsedou rady starších Markem Vávrou - natočila Česká televize
několik záběrů jednak právě účinkujících, jednak těch věrných posluchačů,
kteří vytrvali po celé čtyři hodiny od
chvíle, kdy chrámové prostory zaplnily tóny Bachovy chorálové předehry.
Lumír Čmerda

VE VOTICÍCH
Na Noci otevřených kostelů ve
Voticích se sešlo 30 účastníků. Na
začátku jsme vyhlásili nejlepší výtvarná dílka ze zde uspořádané výstavy na
téma Andělé a ocenili čtyři nejlepší,
které ohodnotila veřejná porota (ti,
kteří všechny obrázky, malby na hedvábí, keramiku, vystřihovánky a jiné
zhlédli při různých adventních a
vánočních koncertech, bohoslužbách
a setkáních). Byly to obrázky dětí ze
ZUŠ Votice a dětí z náboženství Anny Stárkové z Olbramovic, Aničky
Kučerové, Jiřinky Slavíkové a Lucie
Podhrázské z Votic.
Pak se konala ekumenická bohoslužba, kterou sloužila sesta duchovní
ČCE Pavla Jandečková ze Sedlece-

Prčice (kázala na téma Janova evangelia, kap. 17,20-26), za naši církev bratr
farář Vladimír Bubeník a Kamila
Čadová, votická jáhenka. Zazněly střídavě písně z Dodatku našeho zpěvníku a písně ze Svítá a z Taizé, závěr
Truvérské mše Petra Ebena. Modlili
jsme se o vzájemnost a mnoho přímluv bylo za vnitřní sílu a pomoc
postiženým zemětřesením na Haiti.
Na varhany nás doprovodila Jana
Arazimová, která také po ukončení
bohoslužby zahrála 1. větu z Bendova
Koncertu gis-moll. Po tomto občerstvení ducha a duše jsme při společné
besedě ve farní kanceláři dopřáli svátek i svým tělům: naše sestry nám připravily výborné pohoštění a milou,
příjemnou chvíli. Na promítání plánovaného filmu Zapomenuté světlo
nakonec nedošlo pro špatnou sjízdnost silnic do Sedlece a okolí i pokročilou večerní hodinu, snad příště...
Děkuji Hospodinu za celé dnešní krásné setkání a souznění a těším se na
další takovéto podobné příležitosti,
které jsme si navzájem přislíbili při
závěrečném loučení.
Kamila M. Čadová
***
Z votické noci otevřených kostelů je i
naše fotografie na této straně.
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Pozvánka na besedu
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu na téma
Právní ochrana stromů v praxi aneb
Jak úřady i občané mohou působit
v (ne)prospěch stromů.
Úvodní slovo přednese RNDr. JUDr.
Jitka Jelínková, PhD. z České inspekce životního prostředí.
Beseda se koná v úterý 9. února od
17.30 h v přízemí Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2).
(JNe)

31. ledna 2010

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA IT SPRÁVU SÍTĚ
V BUDOVĚ ÚŘADU ÚSTŘEDNÍ RADY,
WUCHTERLOVA 5, PRAHA 6.

Slovo k 90. výročí církve
V rámci Křesťanské akademie v Mladé Boleslavi prosloví bratr pražský
biskup ThDr. David Tonzar přednášku
s názvem "Typologie křesťanských
církví - slovo k 90. výročí CČSH".
Přednáška se koná v úterý 16. února
v 19 hodin v modlitebně ČCE v Husově ulici.
Všichni jste srdečně zváni.
(no)

*

Své nabídky zasílejte do 26. 2. 2010
písemně na adresu
Církev československá husitská,
majetko-správní odbor,
Wuchterlova 523/5, Praha 6,
s označením "výběrové řízení IT"
nebo elektronicky na adresu wendlik@ccsh.cz.
Podrobnosti na www. ccsh.cz

Připomínáme v únoru

Dokončení ze str. 3
20. 2. 1790 - Ve Vídni zemřel ve věku devětačtyřiceti let po necelých deseti
letech vlády císař Josef II. (* 13. 3. 1741 ve Vídni), který si získal za svého
života značné sympatie českého lidu. Vzniklo o něm mnoho legend, básní i
písní, jeho vláda se považuje za vyvrcholení tzv. osvícenského absolutismu
v habsburské monarchii. Trůn připadl Josefovu o šest roků mladšímu bratru
Leopoldovi II. [1790-1792], který sice sdílel osvícenské názory svého předchůdce, avšak neubránil se tlaku šlechty a Římskokatolické církve a učinil
řadu ústupků k uklidnění atmosféry
v monarchii. Nejvýznamnější josefínské reformy však zůstaly zachovány.
21. 2. 1575 - Zahájeno bylo jednání
(prvního) českého sněmu o náboženTento krátký ale dramatický příběh si můžeme přečíst v Matoušově ských otázkách za účasti Maxmiliána
evangeliu 8,23-27. Najdete na našich rozbouřených obrázcích pět II. Na sněmu se vytvořila dvě seskupení české šlechty: římskokatolicko-starozdílů?
rokališnická menšina a novoutrakvisticko-bratrská většina, jež se zásadně
lišily v poměru k habsburským rekatolizačním snahám. Práce na společném
programu probíhaly od 17. března do
13. května 1575. Nekatolíci se shodli
na společných článcích víry, na tzv.
České konfesi; toto vyznání víry bylo
kompromisem mezi konfesí augšpurskou, husitskou tradicí a zásadami
Jednoty bratrské. Navíc stavové žádali, aby administrátoři a konzistoř podobojí byla dána pod vliv a moc stavovské obce. Stavové směli rovněž volit
ochránce (defenzory) víry. Moravané
podobné zemské vyznání nežádali.
28. 2. 1790 - Obrozenecký novinář a
publicista V. M. Kramerius založil
v Praze na Starém Městě vlastní nakladatelství a knihkupectví zvané Česká
expedice, které se brzy stalo hlavním
střediskem kulturních a politických
snah české měšťanské inteligence.
29. 2. 1920 - Národní shromáždění přijalo základní zákon ČSR (č. 121/1920
Sb.) - Ústavní listinu Československé
republiky. Ústava ustanovila dvoukomorový parlament a nahradila zatímní
ústavu z 13. listopadu 1918. Národní
shromáždění se skládalo z poslanecké
sněmovny (300 členů, aktivní volební
právo od 21 let, pasivní od 30 let, 6leté
volební období) a ze senátu (150 členů,
aktivní volební právo od 26 let, pasivní od 45 let, 8leté volební období). Poprvé směly volit i ženy. Ústava vycházela z teorie o rozdělení trojí státní moci: zákonodárné, výkonné a soudní,
svůj vzor měla v americké a francouzské ústavě. Národní shromáždění přijalo (po velkém boji) i jazykový zákon,
který označil "československý jazyk"
(Řešení z minulého čísla: Nejsme hodni.)
za oficiální jazyk.
Jana Krajčiříková
(noe)
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Z EKUMENY VE SVĚTĚ
CÍRKVE VE VELKÉ BRITÁNII REAGUJÍ NA VÝZVU OHLEDNĚ DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Církve dávají 6,5 milionu liber na boj s domácím násilím, poskytují poradenství obětem a nabízejí až 370 000 nouzových noclehů, ukázal nový
výzkum před Vánocemi v roce, který byl z hlediska domácího násilí nejhorší. Evangelikální Aliance, která zkoumala z tohoto hlediska 230 svých
členských sborů a církví, zjistila, že 81 procent z nich pociťuje, že je jejich
povinností o tomto problému ve svých komunitách mluvit.
Průzkum zjistil, že 30 procent sborů a církví dává v průměru 540 liber
ročně na charity podporující oběti domácího násilí, 43 procent sborů a církví poskytuje také jídlo, hračky a oblečení uprchlíkům. Pokud jsou tato čísla
typická pro církve a sbory v UK, s ohledem na jejich velikost, potom britské sbory a církve poskytují 6,5 milionu liber domácím charitám a organizacím starajícím se o oběti domácího násilí ročně.
Více než polovina sborů a církví (55 procent) poskytuje poradenství obětem – celkovému počtu zjištěných obětí v UK za tento rok, což je 71000.
S pachateli domácího násilí mělo poradenství 22 procent sborů a církví.
Obětem poskytuje nocleh zhruba 16 procent sborů a církví, každá z nich
poskytla průměrně 290 noclehů. Opět, pokud je toto číslo typické pro britské sbory, pak poskytnou ročně všechny společně 370000 noclehů obětem.
Jak lidé, co do sborů a církví chodí, tak ti, co nechodí, vnímají církev jako
možný zdroj podpory, zhruba třetina sborů a církví se setkala s tím, že je o
pomoc žádali lidé, kteří nebyli jejich členy. Problém domácího násilí je
vnímán velmi široce, 58 procent sborů a církví dokonce říká, že by mohly
dělat pro pomoc více. Pouze pět procent jich má dojem, že již dělají dost.
Problémy, které církvím a sborům brání dělat více, zahrnují nedostatek dobrovolníků (v 71 procentech případů), nedostatek informovanosti o možnostech pomoci (v 58 procentech) a nedostatek financí (ve 32 procentech).
Že je potřeba o problému domácího násilí více hovořit na shromážděních,
cítí 41 procent sborů a církví.
Není překvapivé, že církve a sbory, kde byly ve vedení ženy, byly oproti
mužským kongregacím ochotnější darovat peníze (50 procent oproti 29),
posílat dobrovolníky pomáhat (14 procent oproti 12), posílat věcné dary
(52 oproti 41), poskytovat poradenství obětem (41 oproti 22), poskytovat
ubytování (23 oproti 15), odkazovat oběti na další pomáhající organizace
(59 oproti 33). Nejzajímavější bylo, že ve sborech a církvích vedených ženami, připadalo lidem snazší požádat o pomoc, hlavně členové kongregace se takto cítili. V téměř polovině kongregací vedených ženami (47 procentech) někdo požádal o pomoc, v kongregacích vedených muži to bylo
34 procent.

METROPOLITA EMMANUEL Z FRANCIE ZVOLEN NOVÝM PREZIDENTEM KEK
Ústřední výbor KEKu, který se sešel v Ženevě ve dnech 16. - 19. prosince
2009, zvolil nového prezidenta a viceprezidenty. Prezidentem se stal metropolita Emmanuel z Francie, Rev. Cordelia Kopsch a biskup Christopher
Hill se stali viceprezidenty.
Metropolita Emmanuel z Francie se narodil v roce 1958 na Krétě. Studoval
teologii v Paříži a USA. Po jeho vysvěcení v roce 1995 byl Ekumenickým
patriarchátem vyslán do Bruselu na pozici ředitele "Úřadu Pravoslavné
církve pro styky s Evropskou unií". V následujícím roce byl zvolen biskupem a v roce 2003 se stal Metropolitou Svaté Metropole francouzské, přičemž nadále působil i v bruselském Úřadě coby ředitel. Metropolita Emmanuel je prezidentem Valného shromáždění pravoslavných biskupů ve
Francii, spoluprezidentem Rady křesťanských církví ve Francii a spoluprezidentem Světové konference náboženství za mír (WRCP). Od roku
2003 byl členem Ústředního výboru KEK. Ve svém projevu zmínil jako
priority práci pracovní skupiny pro restrukturalizaci KEK a nutnost koordinovat aktivity různých komisí a kanceláří KEK. Dodal, že zvláštní prioritou bude práce na opětovné integraci Ruské pravoslavné církve do KEK.
Ta pozastavila své členství v říjnu 2008 po neúspěšném pokusu o vstup
Estonské pravoslavné církve do KEK.
Rev. Cordelia Kopsch je viceprezidentkou Protestantské církve v Hesse a
Nassau v Německu, spojené luthersko-reformační církve, která je členskou
církví EKD. Po studiích teologie v Německu a Izraeli byla ordinována farářkou v roce 1980. Sloužila jako sborová farářka, jako duchovní pro "Peacework" ve Frankfurtu a jako členka představenstva Misie a ekumenismu
v Darmstadtu. Od roku 2004 byla členkou Ústředního výboru KEKu.
Biskup Christopher Hill byl ordinován diakonem v roce 1969 a knězem
v roce 1970. Sloužil ve dvou farnostech v diecézi Lichfield, v roce 1974 se
Lambeth Palace stal pomocným kaplanem biskupa v Canterbury v Radě
pro zahraniční vztahy (v roce 1981 vzniklo Oddělení pro ekumenické vztahy). V letech 1982 - 1989 působil jako arcibiskupův sekretář pro ekumenické vztahy. Byl vysvěcen na biskupa Staffordu, v roce 1996 se stal místním biskupem v diecézi Lichfield a v roce 2004 se stal diecézním biskupem v Guilfordu. Působil v některých komisích věnujících se dialogu mezi
anglikánskou církví a ostatními církvemi.
Ústřední výbor KEKu také zvolil dalších sedm členů prezidia, kteří budou
pracovat jako výkonný výbor. Českou republiku v něm reprezentuje Kateřina Děkanovská z Církve československé husitské.
Připravila: Zuzana Dvořáková, ERC
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