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HUSŮV RODNÝ DOMEK SE PROMĚNÍ V KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Rodný domek Mistra Jana Husa v Husinci na Prachaticku by se
mohl proměnit v kulturní a badatelské centrum. První písemná
zmínka o něm pochází z roku 1634. Při odhalení Husova reliéfu
na domku v roce 1869 se oslav zúčastnilo na 60 000 lidí. Majitelé
památky se střídali. Vlastnili ho sokolové, církev, město Písek.
Po druhé světové válce připadl domek státu a byl v něm vybudován Památník Mistra Jana Husa a v roce 1991 se stal majetkem města Husinec. Město nyní společně s odborníky připravilo projekt za 151 milionů korun, na který žádá dotaci z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury. Záštitu nad
projektem převzal kardinál Miloslav Vlk, který se 29. ledna
zúčastnil jeho prezentace stejně jako bratr patriarcha, který
při této příležitosti pronesl projev. S otevřením kulturního a
badatelského centra se počítá v roce 2013. Vznikne i v sousedním domě a stodole a zasáhne také do podzemí. Na zahradě
bude vybudován amfiteátr. Uvnitř bude návštěvníky čekat nová interaktivní expozice s audiovizuální technikou. Centrum
nabídne literaturu, která se týká Husova života, doby a díla.
Shromáždí také výtvory umělců, kteří ztvárnili Husův odkaz.
Pro žáky a studenty budou určeny vzdělávací programy i pobyty, setkávat se tam budou také odborníci. Návštěvnost památky v posledních letech klesala. Za celý rok zde bylo asi 3000 lidí.
Po otevření centra město Husinec počítá, že počet návštěvníků
by se mohl zdesetinásobit.
(noe)

Projev bratra patriarchy v Husinci
Vážení přítomní, vážení vzácní hosté,
dámy a pánové, sestry a bratři,
pozdravuji vás jménem Církve československé husitské, jejíž věřící se vyznačují vřelým vztahem k osobnosti
českého reformátora Mistra Jana
Husa. Mistr Jan však přesahuje konfese a je svým významem osobností
nejen českých, ale i evropských dějin.
Aktuálnost Husa pro dnešek spočívá
v tom, že se jeho myšlení i životní

zápas dotýkají obsahu Bible, která je
nadčasovou knihou. Husova osobnost, podobně i jako další osobnosti
naší dávné minulosti, odkazuje ke
křesťanským pilířům naší evropské
kultury a civilizace.
V naší vlasti se nacházejí historické a
kulturní památky, které se vztahují
k působení a dramatické cestě tohoto
českého reformátora. Takovým místem je zejména Betlémská kaple
v Praze, ale také Kozí Hrádek nedale-

Děti z Prahy-Michle přejí církvi

ko Tábora či hrad Krakovec u Rakovníka. Místa spojená se závěrem
Husova života jsou v německém
městě Kostnici na břehu Bodamského
jezera.
Důležitým místem je i jeho rodiště.
Husinec se starobylou tradicí Husova
rodného domku se stal cílem návštěv
věřících již v čase utrakvismu. Tradice zájmu o toto místo přetrvávala i
v době protireformace. Znovu ožila
v 19. století v podobě početně navštívených Husových oslav. V roce 1869
byl na Husově domku odhalen reliéf
od sochaře Bohuslava Schnircha.
Husův dům v Husinci navštěvovaly
významné osobnosti, jako například
spisovatelé Jan Neruda v roce 1871 a
Alois Jirásek v roce 1877 a básník
Jaroslav Vrchlický v roce 1880.
Zvláště v době první republiky se zde
konaly hojně navštěvované slavnosti
a tato tradice, která byla obnovena po
druhé světové válce, trvá až do současnosti.
To jsou důležité předpoklady k budoucímu vytvoření centra setkávání a
dialogu právě v tomto místě malebné
jihočeské krajiny. Tento záměr, který
chce posílit významnost Husova rodiště a tím i této osobnosti jako takové, naše církev podporuje.
Od svého počátku Církev československá husitská byla nositelkou Husova odkazu. Naše církev, která
vznikla před 90 lety z hnutí katolického modernismu, navazuje na starší
tradice reformační, husitské a bratrské. Jak to vyjádřil patriarcha dr.

František Kovář, bez živé husitské a
bratrské tradice by nedošlo ke vzniku
nové církve. Její založení nalezlo
živou odezvu u lidí právě v těch krajích, kde v minulosti česká reformace
nacházela živnou půdu. V některých
oblastech, kde vznikaly náboženské
obce, se dlouho dokonce udržovala i
tradice tajných nekatolíků – husitů a
bratří, jako například ve východních
Čechách.
Od vzniku nové křesťanské církve po
roce 1920 byly v českých městech i
vesnicích vybudovány desítky nových sborů Církve československé
husitské, případně adaptovaných historických budov, které jsou označeny
jménem tohoto českého reformátora
jako Husův sbor nebo Husův dům.
V našich sborech nalezneme i četné
obrazy nebo sochy Mistra Jana Husa.
Z nich uveďme pozoruhodné ztvárnění sochaře mistra Františka Bílka
s nápisem "Strom bleskem zasažený,
který po věky hořel". Církev československá husitská od počátku připomíná a slaví svátek Mistra Jana Husa
v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Navázala tak na spontánní lidové
hnutí projevující úctu vůči této osobnosti českých náboženských dějin.
Památka Mistra Jana Husa byla uvedena již v první liturgické knize, tzv.
Českém misálu z roku 1920, který
vytvořil dr. Karel Farský. Tím kněží
modernisté navázali na české středověké utrakvisty, kteří Husa zařazovali
mezi české světce.
Církev československá husitská se
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k Mistru Janu Husovi a středověké
církvi podobojí (utrakvistům) přihlašuje nejen formálně, ale i vnitřně po
stránce víry a učení. Bohoslovecké
důrazy husitství jsou přítomny v učení naší církve, jak je to vysloveno ve
sněmovním dokumentu z roku 1981
s názvem "Husitská tradice ve víře a
učení CČSH".
Naše církev se při interpretaci Husa
soustřeďovala v teologické práci i
v kazatelství především na náboženský a etický obsah a rozměr jeho
života a díla. A to zvláště v době protináboženské propagandy, kdy tento
křesťanský obsah nebyl žádoucí. Hus
je chápán a představován v naší církvi především jako křesťanská věřící
osobnost. Čerpal poznání a motivy
svého rozhodování z Písma svatého a
z osobního vztahu víry vůči autoritě
Ježíše Krista.
Husův křesťansky motivovaný odkaz
je přítomný i v dalších církvích hlásících se k odkazu české reformace,
především v Českobratrské církvi
evangelické.
Osobnost a učení Mistra Jana Husa se
staly nově diskutovaným tématem
také v Římskokatolické církvi, zejména v posledních desetiletích 20. století. Zájem některých katolických teologů a intelektuálů o osobnost Jana
Husa posílil článek prof. Swiežawského, který vyslovil myšlenku, že
Hus byl předchůdcem II. Vatikánského koncilu. Podle prof. Tomáše Halíka „Hus patří k velkým archetypům
českého národa a je jedním z klíčů
k pochopení české spirituality“. Kladné ocenění Husa zaznělo v projevu
papeže Jana Pavla II. při návštěvě
naší vlasti v roce 1990. „V každém
případě však, odhlédneme-li od teologických názorů, které zastával, nelze
Husovi upřít bezúhonnost osobního
života a úsilí o vzdělání a mravní
Dokončení na str. 3
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O spravedlnosti
Mezi zprofanovaná slova naší současnosti se dostal i pojem spravedlnost.
Tímhle slovem se ohání kdekdo. Spravedlnosti se dožadují oběti trestných
činů, avšak se stejnou intenzitou žádají pro sebe spravedlnost jejich pachatelé. V případě těch posledně jmenovaných se to zdá být na první pohled nenormální a nemorální, že si troufají něčeho tak posvátného, jako je spravedlnost
dovolávat. Jenomže ono je to přirozené. Máme to v sobě jaksi zakódováno, že
je nám každému přirozeností žízeň po spravedlnosti a to i tehdy, když sami
očividně spravedliví nejsme. Nemusíme však o téhle záležitosti uvažovat až
v takto vyhraněných polohách. Podívejme se na svoji vlastní každodennost.
Výstižně to ilustruje brněnský spisovatel a pedagog JAMU Pavel Švanda ve
svém zamyšlení nad spravedlností ve 3. čísle Kontextů nadepsaném Žízeň po
spravedlnosti jako úděl i kýč. Začíná jej tímto obrazem: „Ráno čtu čerstvé
vydání deníku, které mně palcovými titulky oznámí, kdo komu co provedl,
kteří politici, byrokrati, podnikatelé, teroristé, nebo dokonce samotné přírodní síly se provinili proti požadavku světa spravedlivého pro všechny. Šestkrát
týdně prožívám svou chvilku morální svrchovanosti nad psaným slovem,
večer totéž při televizním zpravodajství. Právě za toto běžně dostupné a zjevně levné sebeospravedlnění platím vydavatelům moralizujících médií. Neboť
já, čtenář a divák, stojím vždycky na správné straně, a tedy sám před sebou
jsem bělostně nevinný.“
Autorovo uvažování o spravedlnosti v životě lidské pospolitosti a o lidském
zacházení se spravedlností je poměrně obsáhlé ale s jistotou inspirující. Pozastavil jsem se u místa, kde mluví o spravedlnosti coby významném pojmu
náboženského chápání lidského osudu, protože, jak autor říká, právě zde
hraje osobní a kolektivní svědomí významnou úlohu. Poukazuje v té souvislosti na Ježíšovo Horské kázání, kde, jak říká, Ježíš konstatuje, že blahoslavení a tedy Bohu blízcí jsou ti, kdo žízní po spravedlnosti. Podle Švandy (a já
s ním souhlasím) "toto upřednostnění a křesťanský příslib se však sotva týká
aktivistů, kteří hodlají spravedlnost nastolit pěstmi a za cenu prolité krve".
Právě tahle autorova myšlenka mě vedla k následující úvaze. Máme my křesťané této doby jasno v záležitosti spravedlnosti, jejího žití, strážení a šíření?
Pohlédneme-li do minulosti křesťanského společenství, vidíme, že to byla
vcelku problematická oblast jeho života, kde se setkáváme i s oněmi aktivisty
odhodlanými nastolit spravedlnost (jaká by měla být podle jejich představ a
jejich chápání evangelia) pěstmi i za cenu prolité krve. Nešlo však jen o šíření křesťansky chápané spravedlnosti mezi pohany, v neposlední řadě to byl a
leckdy ještě zůstává vnitřní problém církve obecně bez ohledu na denominace. Jde tu vlastně o problém osobní odpovědnosti, ale i o chápání spravedlnosti jednoho každého z nás, tvořících dohromady církev jako tělo Kristovo
zde v tomto světě, ve vztahu k bližnímu i souvěrci. Všichni víme, že je to problém prastarý sahající k začátku existence lidského druhu a Písmo jej zmiňuje v příběhu bratrovraždy v odpovědi Kainově na Boží otázku: Kde je tvůj
bratr Ábel, když Kain bez váhání odpověděl: Nevím. Jsem snad strážcem
svého bratra? Řekl ta slova z jeho pohledu ve spravedlivém rozhořčení, protože vnímal nepřijetí své oběti jako nespravedlnost, a proto neviděl nic zlého
na tom, že vstoupil do role výše zmíněného aktivisty odhodlaného nastolit
spravedlnost podle svých představ. Kolik podobně krutých obrazů činnosti
aktivistů spravedlnosti nabízí historie lidského rodu obecně a křesťanského
společenství zvlášť?
Jak je tomu dnes mezi námi křesťany? S potěšením můžeme konstatovat, že
násilné prosazování spravedlnosti už není na pořadu dne. Přesto, (ptám se
společně s P. Švandou) můžeme s jistotou tvrdit, že je nám naprosto cizí podlehnout pokušení prosazovat svůj postoj jako jedině správný, a proto obecně
závazný? Jsme připraveni a ochotni připustit a ponechat v potencionální platnosti i odlišná vyjádření ideálu spravedlnosti, přirozeně náležející k odlišným
lidským osudům a tak se podvolit pokojně faktu bohatství lidské existence?
Jestliže ano (říká Švanda), pak máme naději, že se nestaneme obtížnými
moralisty, případně spolupachately nebezpečné tyranie. Švanda následně
vyslovuje, alespoň z mého pohledu, klíčovou větu: „Spravedlnost je ideálem,
o který usiluji především uvnitř vlastního osudu.“ Myslím, že je to navýsost
Ježíšovská pozice, protože nikde v evangeliích nenalezneme sebemenší náznak toho, že by náš Pán kterémukoliv z lidí chtěl vnucovat své chápání spravedlnosti proti jeho vůli. K tomu měli vždycky blíž jeho učedníci a Ježíš sám
je nabádal ke snášenlivosti, k toleranci, což alespoň z mého pohledu do jisté
míry dokládá úryvek z Ježíšovy odpovědi na to, když mu jeho učedník Jan
řekl: „Mistře, viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu
vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi.“
A Ježíš mu odpověděl: „Nebraňte mu! Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém
jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi.“ (Mk
9,38-40)
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
6. neděle po zjevení Páně
Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila. (L 18,42)
První čtení Písma: Ž 31,2–4
Tužby:
2. Za dar dobrého a jasného vidění, abychom Ježíše Krista přijímali jako
Spasitele světa, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom všichni byli vysvobozeni ze slepoty hříchu a viděli Boha jako
svého Otce a každého člověka jako svého bratra, modleme se k Hospodinu.
Modlitba:
Pane! Rozjasni nad námi, svými služebníky, svou tvář a ze svého milosrdenství k nám mluv Slovo o záchraně, Slovo, které dává radost a jistotu
našim krokům po cestě, na kterou nás vysíláš. 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: 1 K 13,1–13
Evangelium: L 18,31–43
Čtení Písma k obětování: Ž 119,12–13
Čtení Písma k požehnání: Ž 78,29
Vhodné písně: 124 nebo 102, 12, 26

Z NOVOZÁKONNÍCH VÝKLADŮ - Skrytý poklad 2
Následující kapitolky nepřinášejí vyčerpávající výklady
podobenství, ale spíš vysvětlující poznámky, zajímavosti
(pokračování z minulého čísla)
Náhodný objev

Byla to náhoda, že člověk v podobenství poklad objevil. Nalezl ho,
aniž ho hledal. Jsou lidé, kteří se
setkali s Ježíšem, aniž po něm pátrali. Ježíš přijde někdy do života
člověka nečekaně. To byl případ
Šimona z Kyrény. Ctižádostí každého Žida bylo navštívit jednou za
život Velikonoce v Jeruzalémě. Židé bydlící v cizině škudlili a škrtili a
šetřili půl života, jen aby se jim to
podařilo. Nepochybně právě to dělal i Šimon. A pak, když šel tou cestou do svatého města k památnému
chrámu, najednou se přistihl, že
nese Ježíšův kříž (Matouš 27,32).
Že tato příhoda byla v Božím plánu,
o tom svědčí další dějství z prvotní
církve. (Viz Adolf Novotný: Kyréna
byla město ležící mezi Kartágem a
Egyptem na pobřeží Afriky při Středozemním moři. Viz novozákonní

z biblických reálií a motivaci k zamyšlení nad vzkazy
Pána Ježíše do naší současnosti.

příběhy: Obyvatelé Kyrény byli o
památných letnicích v Jeruzalémě –
Skutky 2,10; Šimonova žena a synové Alexandr a Rufus zřejmě patřili k prvním křesťanům – Marek
15,21, Římanům 16,13; křesťanští
konvertité z Kyrény přispěli k utvoření prvního křesťanského sboru
z pohanů v Antiochii – Skutky
11,20; Lucius z Kyrény je jmenován mezi proroky a učiteli v Antiochii – Skutky 13,1). Zde vidíme
dalekosáhlé důsledky jedné náhody,
kdy Šimon z Kyrény byl přinucen
nést Ježíšovi kříž na Golgotu. Je
vidět, že Bůh se o nás stará dřív, než
my se staráme o něj.
Při denní práci

Člověk v podobenství našel poklad
náhodou, ale zřejmě při práci. Když
kopal, najednou, z ničeho nic narazil jeho rýč na poklad. Byl to okamžik. A jeho svět se změnil. Také

my můžeme narazit na Boha, na
Pána Ježíše ve všedním životě –
tam, kde bychom ho nikdy nehledali – nejen na tzv. svatých místech,
nejen v kostele. A může to být klíčový okamžik, a všechno v našem
životě se změní.
Radost z objevu

Radost je důležitou myšlenkou v podobenství. Etiopský dvořan se radoval, když objevil Krista (Skutky
8,39), pohané se radovali, když
uslyšeli o Ježíšovi v Pisidské Antiochii (Skutky 13,48), apoštol vybízel křesťany ve Filipech a v Tesalonice, aby se radovali (Filipským
2,18; 3,1; 1 Tesalonickým 5,16), a
my se radujeme, že naše jména jsou
zapsána v nebesích (Lukáš 10,20),
že naše bude království nebeské.
Zkrácený překlad připravila:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

UZDRAVENÍ SLEPÉHO U JERICHA
Příběh o uzdravení slepého u Jericha
je zaznamenán ve všech třech synoptických evangeliích. Zatímco Lukáš
zachycuje setkání Ježíše se slepým
žebrákem při jeho vstupu do města,
Marek líčí stejnou událost při Ježíšově
odchodu z něj (Mk 10,46–52). Shoda
obou evangelistů je jinak téměř doslovná. Matouš však popisuje obdobnou epizodu s podstatným rozdílem –
slepci jsou tu dva (Mt 21,29–34). To
nahrává domněnce, že buď jde o text
dobově zkreslený (z čehož lze patrně i
vyvozovat, že Matoušovo evangelium
je ze synoptických nejmladší, jak mínil např. Werner Georg Kümmel), nebo se jedná o záležitost zcela jinou (na
rozdíl od Lukáše a Marka zde Ježíš
neuzdravuje pouhým slovem, ale dotýká se očí slepců; instruktivní je v této souvislosti další matoušovská perikopa 9, 27–31, kde Ježíš u Kafarnaum
dělá totéž).
Zpět ale k našemu příběhu. Ježíš se při
své cestě z Galileje do Jeruzaléma zastavuje v Jerichu, posledním místě,
kde nocují poutníci směřující do svatého města. U brány seděl slepý žebrák. Když uslyšel, že kolem prochází
Ježíš Nazaretský, dvakrát přehlušil
dav lidí zvoláním: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Marek dokonce zná slepcovo jméno,
byl to Bartimaios, syn Timaiův (z aramejského bar timaj, což v překladu
znamená "syn velmi váženého" (řecky timios = vážený, ctěný); jeho otec
tedy zřejmě patřil do vyšší, vážené
vrstvy společnosti. Mnozí z toho usuzují, že Bartimaios musel být dosti
známý a že i Marek ho možná ještě
znal osobně. Nicméně lidé na něho
pohlíželi jako na člověka, jenž bydlí
v hříšném městě (jak bylo Jericho
označováno již od doby Jozuovy) a je
od Boha trestán slepotou za své hříchy. Bartimaios byl zcela odkázán na
milosrdenství druhých. Mojžíšův zákon sice nařizoval, aby se Izraelité
chovali ohleduplně k postiženým –
dali mu najíst, aby nezahynul hlady,

ale tím jejich dobrodiní končilo. Do
této beznaděje najednou zazní Bartimaiova spontánní, zoufalá prosba.
Slepec si snad vzpomněl na Izajášovo
proroctví o působení Mesiáše, které si
přece lidé neustále připomínali: „Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se
uši hluchých“ (Iz 35,5).
A nyní pocítil, že v jeho blízkosti se
Mesiáš skutečně nachází. Proto se dal
do křiku a nedal se odbýt. Prosba
„smiluj se nade mnou“ směřovala ve
Starém zákoně k samotnému Bohu
(Ž 4,2). Izraelité se upínali ve své liturgii k Božímu milosrdenství (Ž 136).
Bartimaios se tedy u Ježíše dovolává
milosrdenství, které je schopen dát
pouze Hospodin. Na tak vroucné vyznání se Ježíš zastaví. „Co chceš,
abych pro tebe učinil?“ ptá se. Taková
otázka nám zní povědomě. Téměř
stejně se totiž Ježíš nedlouho předtím
obrací na Jakuba a Jana Zebedeovy.
Učedníci v Ježíšovi nejspíše viděli
politického vůdce a šlo jim o to, aby
se co nejdříve dostal do Jeruzaléma a
nechal se prohlásit králem. Žádají ho,
aby obdrželi čestná místa po jeho pravici a levici (Mk 10, 35–40; variantou
je úsek Mt 20,20–23, kdy s žádostí
přistupuje matka zmíněných učedníků). To ještě netuší, jak budou ona
"čestná místa" na golgotském kříži
vypadat…
Avšak Bartimaios netouží po dobře
zabezpečeném životě na společensky
výhodných postech, ale "jen" po tom,
aby viděl. Dokonce odhazuje svůj
plášť, jediný majetek, který vlastnil.
Tím dává najevo, že kvůli setkání
s Ježíšem je ochoten vzdát se všeho,
co má.
„Co chceš, abych pro tebe učinil?“
Slepec odpovídá: „Mistře (rabbuni), ať
vidím!“ A tehdy mu Ježíš řekl:
„Prohlédni, tvá víra tě zachránila“
(L 18,43). V pojetí Markově tato věta
zní: „Jdi, tvá víra tě zachránila“
(Mk 10, 52). Ježíš nevložil na slepého
ruce, nedotýkal se jeho očí, podmínkou uzdravení bylo uposlechnutí

L 18,35–43

výzvy: „Jdi!“ To není spolehnutí se na
lacinou milost, ale výzva k mobilizaci
vnitřních sil, k rozhodnosti, důrazu na
činnou, aktivní víru.
Vždyť i zástup lidí Bartimaia nabádá:
„Vzchop se, vstaň.“ (Mk 11,49), neseď, zvedni se a jdi k Ježíšovi! A řecké
slovo egeire, "vstaň", zní skoro jako
"probuď se", "procitni", ne-li "vstaň
z mrtvých" (egersis = vzbuzení, ale i
vzkříšení). Bartimaiovo uzdravení je
víc než navrácení fyzického zraku,
nýbrž současně jeho prohlédnutí duchovní. Návrat zraku pro něj znamená
zásadní životní změnu. Zachránila ho
víra, která vykročila na cestu. Bartimaios nejen vykročil, ale Ježíše následoval (L 10,52).
Ano, pro setkání s Ježíšem musíme i
my sami něco udělat. Musíme chtít se
s ním setkat. Musíme ho uznat za Vykupitele. Musíme ho volat. Musíme
být ochotni vzdát se pro něj i toho, co
jsme dosud pokládali za nejcennější. I
nás se dnes Ježíš znovu ptá: „Co
chceš, abych pro tebe učinil?“ Podmínkou je, abychom duchovně procitli. Abychom vykročili na cestu ke
spáse a následovali ho. Vždyť Ježíš
Kristus je "cesta, pravda i život"
(J 14,6), ten, který radikálně mění
naše životy.
Zdeněk Krušina
Pane Ježíši Kriste,
přiznáváme,
že naše oči jsou
často zaslepené
tímto pomíjivým světem.
Pomoz nám a dej nám sílu,
abychom dokázali
svůj pohled
směrovat k nebi,
ke světu duchovnímu,
do něhož nás provážíš
ty sám.
Prosíme, otevři naše oči
a rozjasni naši mysl,
ať na této předlouhé cestě
nezabloudíme
a jistě dosáhneme spásy.
Amen.
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PROJEV BRATRA PATRIARCHY...
Dokončení ze str. 1
povznesení národa.“ K ekumenické
diskusi přispělo významným způsobem mezinárodní sympozium v Bayreuthu v Německu v roce 1993. Dalším krokem byla práce ekumenické
husovské komise, která byla ustanovena panem kardinálem Miloslavem
Vlkem. Na práci komise se podíleli
také odborníci z Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy jako
například církevní historik prof. J. B.
Lášek a teolog prof. Z. Kučera. Římské sympozium se konalo v závěru
roku 1999. Tehdy papež Jan Pavel II.
vyjádřil ve svém projevu hlubokou
lítost nad smrtí Jana Husa. Bylo to
vyloženo a komentováno tak, že nejde o rehabilitaci, ale o cestu ke smíření. Ve společném prohlášení k římskému sympoziu s datem 1. ledna 2000 je
uvedeno: „I když Husova postava
může být nadále předmětem různých
interpretací, nemusí a nesmí být předmětem sváru a rozdělení“ .

Proč se osobností Mistra Jana Husa
v 21. století zabývat? Proč jí věnovat
tolik pozornosti? Motivy a důvody
jsou historické a souvisejí s naší
národní identitou. Osobnost Husova i
hnutí, které vyvolalo jeho vystoupení
a jeho smrt, má významné místo
v duchovních dějinách našich zemí i
Evropy. Zájem o osobnost Husa je
propojen se zájmem o husitství, nejen
o jeho radikální směry, ale i o většinový český utrakvismus. Svébytnost a
současně kulturotvornost utrakvismu
dokládá výstava s názvem Umění
české reformace, která v současnosti
probíhá na Pražském hradě. Odborné
poznání a věcné diskuse jsou jednou
z cest k překonání emotivního přístupu k tomuto palčivému tématu českých dějin, jakým jsou reformace a
protireformace.
Motivy a důvody zájmu o Husa mají
důležitý ekumenický kontext. Současnost křesťanství charakterizuje ekumenismus jako hledání a uvědomová-
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ní si společných základů a respektování různosti v přístupu k Božímu tajemství. Křesťané mají být v rozdělené společnosti ukazatelem k jednotě,
sblížení a smíření. Hus, i když zdůrazňoval rozumové poznání, nebyl jen
mužem vědění, ale byl i mužem víry,
modlitby a rozjímání nad Písmem.
Náboženskou stránku Husova díla by
měla zohledňovat a připomínat v projektu kaple, místo ke společné modlitbě a bohoslužbě křesťanů právě
v těchto místech.
Dějiny nelze měnit, lze jim však nově
porozumět. Nemůžeme měnit minulost, události, které se již staly. Můžeme měnit do jisté míry přítomnost,
abychom připravovali budoucnost.
Rok 2015 bude "Husovým rokem",
kdy uplyne 600 let od jeho mučednické smrti. Z této perspektivy hledíme i
na zamýšlený projekt v Husinci a přejeme mu zdar, podporu a požehnání.
Tomáš Butta,
patriarcha

Příspěvek k zahájení diskuse k výročí církve 2.
Po zjištění skutečného počtu věřících
a nemovitého majetku by měla být
zpracována dlouhodobá koncepce žádoucího vývoje církve, včetně varianty po případné odluce státu od církví a
cestě k postupnému dosažení ekonomické soběstačnosti a životaschopnosti všech nově navržených velkých
náboženských obcí. Každá varianta
by zahrnovala potřebnou reorganizaci
a restrukturalizaci církve – tzn. optimalizace počtu diecézí, vikariátů a
náboženských obcí. Stávající počet
náboženských obcí je nadále neúnosný, protože neodpovídá počtu členů.
Udržovat náboženskou obec, kde se
sejde při bohoslužbách např. deset lidí, je nadále ekonomicky neudržitelný
luxus. V koncepci by měl být nemovitý majetek rozdělen na majetek pro
církev potřebný a nepotřebný, nepotřebný bude odprodán a z výnosu budou prováděny modernizace, rekonstrukce a údržba a opravy nemovitostí, které si církev ponechá. Bude zvažováno, zda konkrétní náboženská
obec si nemovitost ponechá či zda ji
prodá a bude pouze v nájmu (právně
to musí být ošetřeno v kupní smlouvě
a zajištěno v katastru nemovitostí jako
např. věcné břemeno).
Všechny navržené varianty koncepce
by prošly oponentním řízením, diskusemi a připomínkami, musí být schváleny církevním zastupitelstvem a sněmem a všechny změny v organizační
struktuře a další změny pak zapracovány v příslušných vnitrocírkevních
řádech.

JAK DÁL V NAŠÍ CÍRKVI?
Vedle provedení analýzy stávajícího
stavu vlastními silami existuje ještě
možnost zadat provedení personálního a ekonomického auditu profesionální firmě. Toto řešení je však finančně mnohem náročnější a bude na vedení církve, pro kterou variantu se
rozhodne.
Do aplikace závěrů analýzy a jejích
pozitivních výsledků však uplyne
ještě mnoho času (pokud se vůbec
uskuteční). Co lze udělat do této
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Pravidlo hry
Když jsou džbány ve vašem životě prázdné
když je váš život prázdný
pak učiňte
co vám říká ON
učiňte co je třeba učinit
učiňte co můžete
to nejjednodušší na světě
dejte co máte
nikdy nemáme činit nic zpola
nýbrž až úplně po okraj
máme naplnit prázdné džbány
tím co máme
snad
svými slzami
svými strachy
svým smutkem
kdo nevěří v zázrak
není realista
bez zázraku to nikdy v životě nejde
tím spíše ne v životě ve dvou
WILHELM WILLMS
PŘELOŽIL: ZDENĚK SVOBODA

KAM KRÁČÍ CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ?
Pokračování z minulého čísla
Jaká je současná situace v celé církvi,
mi není známo, tyto údaje nikde nejsou k dispozici. V denním tisku
(Mladá fronta Dnes 8. 1. 2007) bylo
sděleno, že v roce 2001 při posledním
sčítání lidu se k církvi hlásilo okolo
90.000 věřících, od ministerstva kultury dostává ročně zhruba 100 milionů Kč a zatímco v roce 2000 měla 225
duchovních, v červenci 2006 se jejich
počet zvýšil na 407. Z tohoto lze spočítat, že stát dotuje každého duchovního ročně částkou 245.700,00 Kč,
měsíčně pak 20.475,00 Kč. Novější
údaje nemám k dispozici.
90.000 občanů naší republiky, kteří se
hlásili v roce 2001 k naší církvi, je
jedna věc, druhá věc pak, kolik jich
bude v aktualizovaných kartotékách
náboženských obcí. Ze znalosti věci
v naší náboženské obci a okolních
náboženských obcí mohu zodpovědně
říci, že jich bude podstatně méně než
oněch 90.000. Tím, že náboženské
obce získají skutečný počet členů a
další údaje (z toho muži, ženy, děti a
mládež do 18 let), po sumarizaci na
úrovni vikariátů a diecézí získá přesné
údaje i vedení církve. Zde se mohou
sestavit detailní přehledy o věkové
struktuře a další demografické údaje
tříděné dle diecézí apod. Diecéze zase
získají nezkreslené údaje o tom, kolik
věřících připadá na konkrétního duchovního, jak je vytížen či nevytížen
atd.
Vedení církve by také mělo zjišťovat
jednou až dvakrát ročně, kolik věřících přišlo na nedělní bohoslužby.
Toto je velmi důležitý ukazatel o skutečném stavu a životaschopnosti každé náboženské obce.
Dalším krokem bude, aby se zjistil
skutečný nemovitý a movitý majetek
ve všech náboženských obcích, nemovitý majetek pak dle aktuálního
tržního odhadu soudního znalce a stav
nemovitostí, resp. finanční potřeba
pro jejich obnovu. To, co se vykazuje
(opisuje) v každoročních inventarizacích a účetních výkazech, je přesný
součet nepřesných čísel.
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doby? Mnoho, velice mnoho, avšak je
nutno chtít něco udělat pro dobro věci
a nazývat vše pravým jménem a vše
řešit otevřeně a přímo.
Tak např.: sbor, sborový dům či modlitebna, kde se každou neděli schází
náboženská obec, je v neutěšeném
stavu. Byla postavena v předválečné
době a po roce 1950 ubývaly finanční
prostředky na provoz, údržbu a modernizaci či rekonstrukci. Nejsou peníze, nejsou mladí, slyšíme. Peníze
jsou, ale každý duchovní a rada starších musí něco udělat pro jejich získání. Zde vidím velice slabou, až nulovou činnost finančního zpravodaje
ústřední rady, který by měl metodicky
a prakticky řídit ekonomiku církve
přes diecéze a vikariáty až na náboženské obce, což se neděje. Např. doporučená výše církevního příspěvku
365, resp. 400 Kč za rok, která je stanovena cca již deset let na stejné výši,
je ekonomický nesmysl. Za deset let
se téměř zdvojnásobily mzdy (nyní
průměrně 22 tisíc Kč měsíčně brutto)
i penze (nyní 9,5 tiss měsíčně) a inflace kupní sílu 400 Kč snížila téměř na
polovinu.
Koncepce ekonomické činnosti je sice
správně centralizována na ústřední
radě (mzdové účetnictví duchovních
včetně daní, personalistika apod.),
avšak vedení jednoduchého účetnictví
(peněžních deníků) náboženských obcí je na nedostatečné úrovni. Ve většině náboženských obcí je zajišťováno
dobrovolným účetním, chybí i to nejzákladnější vybavení (kalkulačka,
počítač, skener, kopírka, tiskárna,
fax), telefon nemá záznamník a mnoho duchovních postrádá počítačovou
gramotnost.
Najde se i případ, kdy telefonní stanice náboženské obce není uvedena tak
jako ostatní náboženské obce pod
CÍRKVE, nýbrž pod jménem faráře
jako bytová stanice. A aby toho nebylo málo, na budově farního úřadu je
deska s již dávno neplatným číslem
telefonu a znakem církve, který s oficiálním nemá nic společného. Jsou to
sice drobnosti, avšak více drobných

Požehnaný den v Litomyšli
Litomyšlská náboženská obec se s vděkem i úctou k zakladatelům naší církve
před devadesáti roky na tento památný den připravila. Vždyť je za co děkovat!
Proč církev vznikla, víme. S těmi, kteří v Litomyšli nebyli nikdy, se můžeme
rozdělit o zkušenost, jaký důstojný a milý sbor nám předkové odkázali. Vždy si
to uvědomujeme a návštěvy nám to potvrzují. Litomyšl má mnoho krásných a
historických budov. Náš sbor se nachází přímo v centru vedle kostela bratří
katolíků. A dům farní, kde bydlela Magdaléna Rettigová, dýchá úchvatnou historií a současností.
Ve farním bytě bydlí sestra farářka a dvě volné bývalé třídy řemeslnické školy
jsou v pronájmu místní zahradnické školy. Čili stále rušno. Díky obětavosti
našich členů i příspěvkům města Litomyšl se nám daří udržovat celý objekt
v dobrém stavu. Na faře bydlel 37 roků prvofarář br. Jaromír Metyš. S jeho
synem Jaroslavem jsme v našem sboru oslavili jeho 80. narozeniny. Hrál s námi
plných 50 roků každou neděli v našem sboru na varhany.
Tedy je na co vzpomínat a bylo v neděli 10. ledna za co děkovat. Co nás i sestru farářku Věru Říhovou moc potěšilo: na slavnostní bohoslužbu přišel a přijel
z okolních vesnic a města každý, kdo má církev i náboženskou obec rád a váží
si jí. Sestra farářka připravila výstavku z dokumentů o založení i životě náboženské obce. Sbor byl zcela zaplněn. Ústy sestry farářky i zástupců rady starších jsme děkovali Pánu Bohu, dr. Farskému, všem farářům i zakladatelům církve. Byla i příležitost poděkovat sestře farářce za obětavou službu u nás po
celých 17 roků. Prosili jsme Pána Boha, aby jí dopřál sílu i zdraví do dalších let.
Vážíme si její obětavé služby ve všech směrech. Je mimo jiné i "duší" ekumenické spolupráce s ostatními církvemi v našem městě.
Na slavnostní bohoslužbu byl pozván absolvent konzervatoře v Brně br. Jiráček
nejmladší. Jako trumpetista v doprovodu varhan přednesl barokní skladby.
Vždyť hudba v našem sboru ve Smetanově městě vždy zněla!
Naše radost z této požehnané nedělní bohoslužby byla ještě doplněna drobnou,
ale pro nás milou skutečností: Celocírkevní výtvarnou soutěž ve své kategorii
(do 12 roků) vyhrála Markéta Honzíková z naší náboženské obce.
Díky Pánu Bohu za milost, važme si toho, co nám zakladatelé odkázali.
Jaroslav Jiráček
náboženská obec Litomyšl
závad a vad na kráse je již vážným
nedostatkem v každé náboženské
obci.
Jsem přesvědčen o tom, že vedení
účetnictví náboženských obcí mělo
být už dávno soustředěno na diecézi,
která by je zajišťovala prostřednictvím
externí firmy za úplatu dle metodiky,
vydané finančním zpravodajem. Náboženské obce by za tento servis
samozřejmě platily. Stávající systém
je naprosto nevyhovující. Za diskusi
by stála i dosavadmí praxe sestavování tzv. rozpočtu, který přežívá z předlistopadových časů. Jeho smysl mi
jaksi uniká obzvlášť proto, že se sestavuje na příslušný rok až v jeho začátku a než se dostane přes vikariáty a

diecéze na ústřední radu, kde se sumarizuje a schválí na ministerstvu kultury, a dostane zpět do náboženských
obcí, tak je téměř konec roku.
Naše sbory, sborové domy a budovy
farních úřadů jsou v mnoha případech
nedůstojným Božím stánkem.
V řadě případů by přitom stačilo pravidelným úklidem, udržováním čistoty a pořádku a prováděnou základní
údržbou a opravami (např. vymalováním, nátěrem oken a dveří apod.), aby
tyto budovy prohlédly. A co udělá nová fasáda na budově, o tom ani nemluvě.
Pavel Hýbl
Šumperk
Dokončení příště
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ZPRÁVY
Setkání k narození TGM
Patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta společně
s kulturní radou církve si vás dovolují
pozvat k setkání při příležitosti letošního 160. výročí narození Tomáše
Garrigue Masaryka, které se koná pod
záštitou expremiéra, poslance a předsedy ČSSD Ing. Jiřího Paroubka a pod
patronací Jindřicha Valoucha, poslance Parlamentu ČR, v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v Praze 1, Sněmovní ul. 1,
v pondělí 8. března od 16 h.
V programu:
projevy
* patriarcha ThDr. Tomáš Butta "Církev a společnost v jubilejním roce CČSH"
* předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek
* pražský biskup ThDr. David Tonzar,
ThD.
* poslanec PČr Jindřich Valouch
přednášky
* MinR Prof. Dr. Karl W. Schwarz,
Universita ve Vídni, Úřad pro kult
Spolkového ministerstva vyučování,
umění a kultury - "Odrakouštit - církevně právní vztahy po zhroucení
habsburské monarchie"
* Em. rektor Prof. Dr. Dr.h.c. Karel
Malý, Universita Karlova - "T. G. Masaryk - od loyálního Rakušana k velezrádci.
K tématům přednášek se v diskusi vyjádří i další osobnosti veřejného a kulturního života.
Součástí programu bude vystoupení
souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.
Tento projekt je uskutečněn také díky
podpoře - dotaci Ministerstva kultury
ČR.

*

14. února 2010

Potvrďte, prosíme, svoji účast do pátku 26. února na adresu Kulturní rada
CČSH, ThDr. Jiří Vaníček, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 nebo též mailem na vanicek@ccsh.cz; kontaktní
telefon: 220 398 108.
(úr)

Akustická mytologie
Přijďte se s námi zasnít, vplout do
krajiny keltských legend a mýtů a
překročit řeku času ve čtvrtek 25.
února od 18.30 h ve sboru v Praze
2-Vyšehradě, Vratislavova 30/8.
Bližší informace o Cain Da Breth
(akustické mytologii) se dozvíte na
www.caindabreth.com a www.myspace.com/caindabreth
(mp)

Doteky v Liberci
Srdečně zveme na 95. setkání komponovaného pořadu Doteky - plochy poznání, které se koná na naší
faře v Liberci dne 26. února:
* Od 16.30 h - vernisáž výstavy
doc. Evy Kubínové: Kresby z cest.
Hu-dební doprovod Jaromír Cvejn
a "Sisters trio".
* Od 18.00 h - "talk show V zajetí
metafor". Hosty jsou básník František Novotný, scénáristka Olga
Nytrová a básnířka Milena Hercíková. Recitace a hudební doprovod žáci a kantoři ZUŠ Liberec.
(sk)

Němčina pro začátečníky
Husitská teologická fakulta UK pořádá kurz němčiny pro začátečníky, který bude probíhat v učebně H 308 Husiské teologické fakulty UK každé
pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.00 h
v termínu od 1. března do 17. května.
V hodinách si student osvojí a rozšíří
znalosti německé gramatiky v rámci

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
UZDRAVENÍ SLEPÉHO U JERICHA
Tento příběh čteme v Lukášově evangeliu 18,35-43. Pokud správně
napíšete vynechaná slova do doplňovačky, v tajence vám vyjde, kým
je pro nás Ježíš Kristus.
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u (4) jeden (1) a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy
jde Ježíš (7). Tu zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti,
kteří šli vpředu, ho (2), aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu (3),
smiluj se nade mnou!“ Ježíš se (6) a přikázal, aby ho k němu přivedli.
Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“
On odpověděl: „Pane, ať (5).“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě (8).“
Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který ho
viděl, vzdal Bohu chválu.

učebnice - Němčina pro jazykové
školy 1 (autoři: V. Höppnerová, J.
Chromečka, A. Kremzerová) lekce 9
až 24. V hodinách se budou číst další
doplňkové texty, které studenti obdrží
v kurzu. V kurzech se budou průběžně psát kontrolní testy, aby student zjistil, jak se sám v jazyce zdokonaluje.
V po-slední hodině kurzu se bude psát
závěrečný test.
Cena kurzu: 1960,- Kč
Přihlášky zasílejte do 26. února na adresu Husitská teologická fakulta UK,
Kurzy celoživotního vzdělávání, Pacovská 350, Praha 4.
Zaplatit nutno v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF (v pracovních dnech 10 – 12 hod) do 26. února.
Bližší informace na www.htf.cuni.cz,
tel: 241 733 131.
(htf)

Z EKUMENY VE SVĚTĚ
CÍRKVÍM

V

BRITÁNII

ZŮSTÁVÁ SVOBODA ZAMĚSTNÁVAT LIDI PODLE SVÝCH

MĚŘÍTEK

Sněmovna lordů zamítla návrh na oslabení výjimek v zákonu o rovnosti, které
umožňují náboženským institucím nepřijímat do zaměstnání lidi, jejichž víra
nebo způsob života odporují učení dané církve. Sekularisté hrozí, že si budou
stěžovat Evropské komisi.
Odpůrci návrhu, vedení baronkou O’Cathainovou, argumentují, že stát nemůže
lidem nařizovat, koho mají nebo nemají zaměstnávat. Yorský biskup John
Sentamu upozornil, že se nevyskytly případy, kdy by dosavadní znění zákona
vedlo k soudním sporům.
Zákon o rovnosti shrnuje dosavadní antidiskriminační legislativu do jediného
zákona. Zamítnutí nových dodatků označila baronka Sajída Warsí, stínová ministryně pro komunitní soudržnost, za "vítězství zdravého rozumu".
Proti návrhu vedla kampaň anglikánská církev společně s římskými katolíky a
příslušníky jiných konfesí a náboženství. Spor pokládají za otázku svobody
náboženského sdružování.
The Telegraph

NĚMEČTÍ ŘÍMSKOKATOLIČTÍ BISKUPOVÉ KRITIZUJÍ KŘESŤANSKO-DEMOKRA20 let náboženské redakce

TICKOU STRANU

Již 20 let Český rozhlas vysílá pravidelně náboženské pořady. Novoční
mši ze svatého Víta sice odvysílal tehdejší Československý rozhlas už 1. 1.
1990, za vznik náboženské redakce se
ale považuje až 1. únor 1990.
Náboženská redakce má ve vysílání
Českého rozhlasu důležité místo,
neboť interpretovat dění kolem nás,
vytvářet prostor pro dialog různých
náboženských směrů a informovat o
duchovních aspektech událostí, to vše
patří ke službě veřejnoprávního média. V současné době redakce vysílá
ze stanice ČRo6.
(red)

Biskup Bernard Ludwig Müller kritizoval německou Křesťansko-demokratickou stranu (CDU) za stále častější opomíjení svých křesťanských kořenů. V rozhovoru pro německý deník Rheinische Post vyjádřil řezenský biskup rozčarování z toho, že strana, která kdysi bránila křesťanské hodnoty, dnes "hledá voliče všude". Biskup Müller prohlásil, že Křesťansko-demokratická unie pomalu
ztrácí charakter velké lidové strany, "když se chvěje i v tak zásadních bodech,
jako je obrana počatého lidského života". Strany, které mají v názvu přívlastek
křesťanská, "jsou povinny se obrátit z nynějšího oportunismu" a nehledat voliče za každou cenu. Podle řezenského biskupa tento stranický oportunismus
vede pouze k oslabení demokracie, protože "nikdo nebude volit stranu, která
nedbá na své vlastní zásady." Vyjádření biskupa Müllera je součástí rostoucí
vlny kritiky německých biskupů na adresu německé křesťansko-demokratické
strany. Podobná kritika zazněla již od kolínského kardinála Meisnera a mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe.
RaVat

Naše církev v rozhlase
V neděli 14. února v 10 hodin vysílá
Český rozhlas |Hradec Králové v pořadu "Všude dobře, doma nejlépe"
rozhovor s naší sestrou farářkou Mgr.
Alenou Naimanovou z Rychnova nad
Kněžnou.
(red)

Proglas vysílá
Radio Proglas vysílá každý pátek od
9.15 do 9.30 hodin pořad "Rýmování
o životě", který připravuje náš bratr
farář Mgr. Miroslav Kubíček z BrnaNové Sady.
(red)

Nabídka publikace
Jako šestá publikace z řady učebních
textů Husova institutu teologických
studií, byla vydána Kapitola z dějin
naší novozákonní vědy pod názvem
Bylo jednou pět českých novozákoníků..., kterou napsal prof. ThDr. Zdeněk Sázava.
Pro rozšíření svých obzorů si tuto
publikaci můžete pořídit či objednat
přímo v Husově institutu na adrese
www.hits.zde.cz, kde najdete i nabídku ostatních titulů, či na pražské diecézi www.husiti.cz/ccshpd za 85,- Kč.

PAPEŽ PRÝ NALÉHAL, ABY CÍRKEVNÍ SOUD MANŽELSTVÍ SPÍŠ NEANULOVAL
Papež Benedikt XVI. naléhá na církevní soudy, aby se spíš snažily povzbudit
rozcházející se manžele k dalšímu společnému životu, než aby jejich svazek
anulovaly. Napsala to agentura AP.
V církevním právu rozvod neexistuje. Manželství uzavřené v kostele tedy nelze
rozloučit. Ukončí ho pouze smrt jednoho z partnerů. Jedinou možností, jak by
se dal svazek anulovat, je jeho přezkoumání. Diecézní církevní soud v takovém
případě zjišťuje, jestli na počátku neexistovala překážka, která by sňatku bránila. Pokud by se nějaká taková skutečnost prokázala, prohlásí se manželství za
neplatné. Anulování znamená to, jako by se svatba nikdy nekonala.
Papež podle AP řekl členům soudu, kteří o zrušení církevních sňatků rozhodují, že by si neměli plést "pastorační lásku k bližnímu" při povolení anulování s
potřebou dodržovat církevní právo. Obavy Vatikánu kvůli rušení manželství se
týkají prý především Spojených států. V roce 2006 se v nich anulovalo víc manželství než ve zbytku světa.
www.christnet.cz

PATRIARCHA SRBSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE VYZVAL ŘÍMSKÉ KATOLÍKY
K DIALOGU
Patriarcha Irinej, nejvyšší představitel srbské pravoslavné církve, vyzval římské
katolíky k dialogu, který by překonal dosavadní rozpory. Informovala o tom
agentura AP.
Podle Irineje je v této souvislosti příhodný rok 2013, kdy uplyne 1700 let od
podpisu ediktu milánského římským císařem Konstantinem. Dokument zaručil
ve východní i západní části říše náboženskou toleranci, která umožnila křesťanům bez obav z pronásledování vyznávat svou víru.
Patriarcha navrhl za místo ceremonie k výročí ediktu jihosrbské město Niš, ve
kterém se Konstantin narodil.
Osmdesátiletého Irineje zvolili do svého čela biskupové Srbské pravoslavné
církve 21. ledna. V pořadí 45. srbský patriarcha, který ve funkci nahradil zesnulého patriarchu Pavleho, je označován za smířlivou osobu a "muže dialogu".
Nedávno prohlásil, že by nebránil ani návštěvě papeže v Srbsku, v jedné z mála
evropských zemí, kterou nejvyšší představitel katolíků nikdy nenavštívil.
www.christnet.cz

VATIKÁN VYDÁ ZNÁMKU NA POMOC HAITI
(dr)

Akademie u sv. Mikuláše
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Cyklus přednášek Akademie u sv.
Mikuláše, Praha 1-Staré Město, Staroměstské náměstí, pokračuje v sobotu 20. února ve 14 hodin přednáškou
Milan Balabána - B’rešit a okolní božstva.
(red)

Krizová situace na Haiti nekončí. OSN informuje o tom, že chybí ještě 200 tisíc
stanů, které by v období dešťů poskytly provizorní přístřeší více než milionu
těch, kdo přišli o střechu nad hlavou. Na březen byla také ohlášena v newyorském sídle OSN mezinárodní konference o rekonstrukci Haiti.
Governatorát městského státu Vatikán se rozhodl obyvatelstvo Haiti postižené
zemětřesením podpořit prostřednictvím svého Filatelistického a numismatického úřadu. Ten začátkem března vydá poštovní známky, jejichž výtěžek bude
určen právě na pomoc karibské zemi (ze známky v nominální hodnotě 85 eurocentů půjde 20 centů na pomoc Haiti, pozn. red. Christnet).
www.christnet.cz
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