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týdeník církve československé husitské

druhý ekumeNický kircheNtag se koNal v mNichově
Ve dnech 12. - 16. května se v bavorském Mnichově uskutečnil 2. Ekumenický Kirchentag, akce světového
významu, jejíž název bychom mohli
přeložit jako "Církevní den" nebo
"Církevní sjezd". Těch dnů je ve skutečnosti pět, resp. tři dny plně nabité
programem a úvodní a závěrečná bohoslužba pod širým nebem, která program rámuje. Akce vznikla v poválečném Německu na půdě evangelické
církve, dávno má však ekumenické
rozměry, i když oficiálně se "ekumenický" Kirchentag konal letos teprve
podruhé.
Ekumenická rada církví v ČR již poněkolikáté, s podporou mnichovských
organizátorů a Česko-německého fondu budoucnosti, organizovala zájezd
na toto setkání, letos s velkým zájmem
z řad členů církví - celkem nás bylo
130. A jak to vypadalo? Podle prvních
odhadů organizátorů se do Mnichova
sjelo více než 100 tisíc lidí, aby se
účastnili bohoslužebných shromáždění, společných modliteb, koncertů a
přednášek a prohlédli si expozice církevních, diakonických a fairtradových
organizací na výstavišti (ERC zde měla také stánek, na kterém prezentovala
jak vlastní činnost, tak činnost některých členských církví). Kdo se chtěl
zorientovat v přebohatém programu,
musel se prokousat takřka osmisetstránkovou brožurou, která nabízela
přehršel podnětů, jak strávit čas na
Kirchentagu. A že bylo z čeho vybírat!
Nabito bylo všude, kde se objevila

německá evangelická biskupka Margot Kässmannová, s obrovským zájmem se setkaly přednášky Anselma
Grüna, Hanse Künga a také příspěvkové bloky věnované ekoteologii
(skvělá Indka Vandana Shiva) a boji
za sociální spravedlnost a proti chudobě ve světě.
Pravoslavná církev připravila na
páteční večer pro 10 tisíc lidí tzv. artoklasii, což je v tradici východního
křesťanství obřad lámání (žehnání)
chleba, který se děje na konci večerních chval. Bylo znát, že organizátoři
se snaží o ekumenicitu v širokém
slova smyslu, jak jim jen řády jednotlivých církví dovolují.
Římskokatolická teoložka prof. dr.
Dorothea Sattlerová například řekla,
že "Bůh chce, abychom žili ekumenicky", a dr. Olav Fykse Tveit, generální
tajemník Světové rady církví, k tomu
dodal, že "ekumenismus je znamením
naděje pro církve". V ekumenickém
duchu proběhl i Česko-německý večer, oblíbené a na Kirchentagu tradiční setkání českých účastníků s německými bratřími a sestrami. Bohoslužebného shromáždění, které večer zahajovalo, se kromě místních věřících a
řady českých krajanů účastnil i římskokatolický biskup František Radkovský, který také posloužil kázáním.
Čeština zazněla před zaplněnou výstavní halou i o sobotním večeru, při
modlitebním shromáždění a prezentaci mezinárodní ekumenické knihy
"Laudate omnes gentes", na jejímž

Na Kirchentagu pomáhaly při organizaci tisíce dobrovolníků
vzniku se podílel také evangelický
farář Jiří Klimeš.
Příští rok se Kirchentag koná od 1. do
5. června v Drážďanech, bude již 33. a
evangelický. Dá-li Pán, rádi se opět
zúčastníme a těšíme se na všechny,
kdo tak budou chtít učinit, ať už s Ekumenickou radou církví nebo sami.
Sandra Zálabová,
farářka Praha-Břevnov
a vedoucí tajemnice ERC v ČR

odkaz české reformace v Našich zemích
V souvislosti s jubilejním rokem
2010 iniciuje a připravuje Církev
československá husitská program
„Odkaz české reformace v našich
zemích“. Tento program byl vyhlášen ústřední radou dne 13. 3. 2010 a
jeho rozpracování bylo schváleno
biskupskou radou dne 14. 5. 2010 a
následně ústřední radou dne 15. 5.
2010. Tímto programem chce naše
církev posílit u svých členů i veřejnosti poznání vlastní minulosti a
důležitých dějinných, společenských a duchovních tradic naší vlasti i Evropy.
Ideové východisko programu tvoří
pojmové určení naší církve, které
uvádí jako určující tradici české
reformace, konkrétně tradici husitskou, českobratrskou a další úsilí
reformační. „Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří
usilují naplnit současné snažení
mravní a poznání vědecké Duchem
Kristovým, jak se nám zachoval
v Písmu a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím
husitským, českobratrským a dalším
úsilím reformačním“ (Základy víry
CČSH a Ústava CČSH 2008, s. 6).
Církev československá husitská se
k Mistru Janu Husovi a středověké
církvi podobojí (utrakvistům) při-

hlašuje nejen formálně svým názvem, ale i vnitřně po obsahové
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“.
Osobnosti české reformace, na
které se program zaměřuje, jsou tyto: Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Petr
Chelčický, Mistr Jan Rokycana, Jiří
z Poděbrad, Jan Amos Komenský a
další. Priorita patří Mistru Janu Husovi a místům, která se k němu vztahují v souvislost s přípravou 600.
výročí jeho upálení v roce 2015.
Husitství symbolizují zejména tři
postavy: Mistr Jan Hus, Jan Žižka a Petr Chelčický. Hus jako intelektuál Karlovy doby představuje
náboženskou a mravní reformu církve a společnosti. Jan Žižka je středověkým válečníkem. A Petr Chelčický je svým výrazně pacifistickým zaměřením myslitelem odmítajícím násilí jako takové. Tyto tři
postavy jsou symbolicky spojeny se
třemi místy v jižních Čechách, která
jsou tradičně považována za jejich
rodiště: Husinec je spojován s Mistrem Janem Husem, Trocnov s Janem Žižkou a Chelčice s Petrem

Chelčickým. Důraz záměrně položený na všechny tyto tři lokality
jako stěžejní centra a jejich vzájemný vztah vytváří duchovní vyváženost akcentů české reformace a
jejích nejvýznamnějších protagonistů.
Jedním z prvních úkolů je stanovení míst vztahujících se k české reformaci (rodiště osobností, dějiště
důležitých událostí, kostely, hrady,
pomníky a další) v Čechách a na
Moravě, případně i dalších zemích.
Z jednotlivých diecézí byly vybrány tyto důležité lokality: V jižních
Čechách Husinec (rodiště M. Jana
Husa), Trocnov (rodiště Jana Žižky), Chelčice (rodiště Petra Chelčického), Kozí Hrádek (pobyt M. J.
Husa), Písek (husitské městské centrum), Tábor (husitské město – centrum radikálního směru), Sudoměř
(místo významné bitvy). Ve východních Čechách Hradec Králové
(působiště kněze Ambrože), Oreb u
Třebechovic (shromaždiště husitů),
Kunětická Hora (místo pobytu Mistra Jana Rokycany). Praha a střední Čechy: Betlémská kaple, Univerzita Karlova, hrad Krakovec
(místa se vztahem k M. J. Husovi),
Žižkov – Vítkov (místo bitvy), LiDokončení na str. 4

Několik letošNích postřehů
Právě šíře záběru a nesmírná pestrost
témat a forem láká i velice rozmanité
publikum, které se aktivně a kreativně
zapojuje do diskusí i bohoslužeb a vytváří v celém městě přátelskou atmosféru, kterou nenarušilo ani letošní
skutečně mizerné počasí.
Kirchentag představuje pro nás celkem těžko pochopitelně církev jako
živé hnutí propojené s občanskou společností, aktivně se podílející na veřejných debatách, řešeních společenských problémů a angažované v úsilí
o „spravedlnost, mír a zachování stvoření“, jak to formuluje jeden z ekumenických programů. Zároveň nabízí
velký prostor pro rozmanité formy
spirituality tradiční, charismatické i
politické.
Ani tento oslnivý fenomén není samozřejmě prost stínů. Dá se předpokládat, že velká část účastníků se spokojí
s několika dny festivalové atmosféry a
tím to skončí; je jasné, že řada zúčastněných nevládních organizací a aktivistických skupin se vrátí do skromných poměrů a zápasů všedního dne,
které se často zas tak neliší od situace
u nás. I ekumenicita tohoto setkání má
značné vady na kráse. Když se uskutečnil před sedmi lety první společný
Kirchentag obou hlavních konfesí –
evangelické a římskokatolické, byla to
velká událost, která vyvolala přehnané
naděje. Spontánní iniciativa zdola prolomila tehdy římskokatolické tabu
nepřipouštějící věřící jiných církví
k přijímání eucharistie. Následovaly
tresty pro přestupníky a také postupné
zhoršování ekumenických vztahů v důsledku opakovaných vyjádření, která
potvrzují, že Vatikán nepovažuje ostatní křesťanské útvary za církve
v plném smyslu. Společná prosba římskokatolických i evangelických cír-

kevních představitelů, aby účastníci 2.
ekumenického Kirchentagu respektovali řády jednotlivých církví a nepokoušeli se o společné slavení večeře
Páně, je jasný ústupek římským katolíkům.
Významný východoněmecký evangelík Friedrich Scholremmer se kvůli tomu odmítl zúčastnit. Nakonec se
všichni, kdo chtěli (asi dvacet tisíc věřících), najedli při „hostině lásky“,
pravoslavné artoklasii, a koza eucharistie zůstala celá. Kromě toho se vytvořil mezi evangelickým a římskokatolickým chrámem protestní lidský řetěz, nikdo nechtěl, aby další odvážní
kněží byli kvůli společnému přijímání
popotahováni.
Vážnost ekonomické a environmentální situace světa se na programu Kirchentagu nezrcadlila dostatečně, dokonce byla tato témata přítomna asi
méně než v předchozích letech. To
bylo jistě zčásti dáno obtížemi s propojením evangelického a římskokatolického živlu, ale i obecnou bezradností občanské společnosti. Fialový
velbloud, který bloudil po přednáškových sálech a připomínal, že „snáze
projde velbloud uchem jehly než
boháč do království nebeského“, vyjadřoval touhu některých účastníků
zaměřit toto pozoruhodné soustředění
věřících lidí daleko radikálněji na
otázky spravedlnosti a udržitelného
způsobu života. Možná, že měl pravdu Jon Sobrino, když prohlásil, že
naděje na spravedlivou budoucnost je
v chudých Třetího světa, zatímco bohatý svět už žádnou naději nemá.
Posluchači na tento vážný výrok reagovali rozpačitým smíchem.
Jiří Silný,
ředitel
Ekumenické akademie Praha
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válečNá exilová etapa prof. f. m. hNíka
V březnu 1936 dr. František M. Hník
podal na Husově fakultě habilitační
práci Pohnutky dobročinnosti v křesťanství. Do komise, jež ji měla posoudit, byl zvolen z naší církve prof.
A. Spisar, z Českobratrské církve
evangelické profesoři F. Bednář a F.
Linhart. Docentem pro sociologii a
křesťanskou sociální etiku byl její
autor jmenován r. 1936.
Během roku 1938 se pak teolog rozhodoval o působení za hranicemi
republiky. Již na schůzi ústřední rady
12. ledna 1938 byla probírána pozvánka představeného Manchester
College v Oxfordu prof. J. H. Weatheralla Hníkovi a jeho rodině, aby
zde teolog mohl ve studijním roce
1938-39 konat lektorát sociologie.
Pobyt navazující na teologovo studium zde (1934 - 35) s přípravou habilitace byl Hníkovi z ústředí církve
povolen. Počátkem dubna 1938 dalo
k těmto přednáškám souhlas i ministerstvo školství a národní osvěty. Pro
toto pozvání bylo důležité, že Hníkova habilitační práce byla přeložena
do anglického jazyka a vydána roku
1938 ve vynikajícím nakladatelství
(František M. Hník, The Philantropic
Motives in Christianity, Basil Blackwell, Oxford 1938), a recenzována
v řadě významných zahraničních odborných periodik (The American
Journal of Sociology; The Journal of
Religion; The Journal of Theological
Studies).
V červnu 1939 Hník požádal ústředí
církve o prodloužení své dovolené
k pobytu v Anglii na další měsíce,
což mu bylo povoleno. Teolog se
nechtěl v složité politické situaci vracet do vlasti a čekal na další vývoj ve
střední Evropě.

Roku 1939, na počátku protektorátu,
Hníkovi doma vyšla ještě práce
Otázky veřejného života z hlediska
ekumenického křesťanství. Ústřední
rada přijala kladně i návrh prof.
Františka Kováře na schválení Hníkovy mimořádné profesury na Husově fakultě pro obor křesťanské sociologie.
V době války teolog působil v Anglii. Na universitě v Oxfordu ukončil pobyt na konci srpna 1941. Pak
byl povolán na ministerstvo zahraničních věcí československé exilové vlády. Od 1. září 1941 do 31.
března 1945 byl přednostou oddělení pro kulturní spolupráci s britskými universitami a církvemi. V těchto kruzích vedl propagandu směřující k osvobození Československa.
Byl i členem profesorského kolegia
Christ Church v Oxfordu. V tomto
období na sociologa začal výrazně
ideově působit prezident Edvard
Beneš. Politickou i ekumenickou
složku teologova díla nelze v několika dalších letech bez poznání toho-

to vlivu pochopit. Hník byl v exilu i
publikačně činný. Za všechny jeho
exilové texty zmiňme jeho studii
Anglické náboženství, vydanou
Kruhem přátel československé knihy v Londýně roku 1941 ve sborníku O Anglii a Angličanech. 9. července 1942 mu udělila čestný doktorát teologie universita v Aberdeenu.
Válka skončila a teolog se v druhé
polovině května 1945 vrátil s částí
exilové vlády přes Košice do vlasti.
Výnosem ministerstva školství a
osvěty ze 17. prosince 1945 byl jmenován s účinností od 28. října 1939
řádným profesorem oboru sociologie
a křesťanské sociální etiky pro naši
církev na Husově československé
evangelické fakultě bohoslovecké.
Prezidentu Beneši blízký Hník byl na
schůzi jejího profesorského sboru 12.
června 1946 zvolen děkanem pro studijní rok 1946/47. Při děkanské instalaci 10. prosince 1946 přednášel
na téma Duchovní základy nového
humanismu.
V prudké poválečné politizaci církevního života nemohl národní socialista Hník počítat s tím, že půjde
jen cestou fakultního učence. Před
únorem 1948 zasahoval často do života své církve. Autoritou, o niž se
opíral politicky i ideově, byl především prezident Beneš. S ním byla
řadou myšlenek spjata většina jeho
textů i aktivit v letech 1945-48. I teologův ekumenismus z tohoto období
nese stopy státníkova vlivu. Prezidentovi věnoval i zasvěcenou monografii Edvard Beneš, filosof demokracie, vydanou roku 1946 nakladatelstvím Melantrich.
Jaroslav Hrdlička

odBoJová čiNNost a perzekuce...
Dokončení
Mezi terezínské vězně patřili i dva
představitelé válečné CČS(H): válečný správce tehdejší západočeské (později pražské) diecéze Jan Lomoz, který byl jako jeden z tzv. sabotérů České
ligy proti bolševismu 14. prosince
1944 zatčen na přímý rozkaz německého státního ministra pro Čechy a
Moravu K. H. Franka, a ústřední radou dosazený zástupce správce téže
diecéze Karel Vodička. Ten v jednom
ze svých článků vzpomínal na situaci
církve krátce před zatčením Jana Lomoze: „Jednal jsem tehdy s přednostou nekatolického oddělení ministerstva školství, odb. radou Ondřejem
Charvátem. Tento upřímný, poctivý
Čech mi řekl, že nejprve vysonduje
půdu, zjistí smýšlení ministra a nejvyšších míst v té věci (jednalo se o
možnost setrvání Jana Lomoze ve
funkci diecézního tajemníka). Když si
mě pak zavolal, řekl mi poctivě a doslova: ‚Už nejde ani o Lomoze, ani o
vás, jde o celou církev. Je dobře známo smýšlení církve i její život.‘ Ptám
se, jak tomu mám rozumět? ‚Celá vaše církev je zralá k rozpuštění,‘ zněla
odpověď. A dodal: ‚Nejprve jí bude
odňata dotace a pak bude rozpuštěna
pro odbojové husitské zásady.‘“
Církev měla své mučedníky v Lidicích i Ležákách, jejichž vyhlazení přímo souviselo s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda

Heydricha. Právě málo známé účasti
našich věřících na uskutečnění atentátu věnujme trochu více pozornosti.
V historiografii naší církve vztahující
se k druhému odboji byla již alespoň
částečně popsána odbojová činnost
jednoho z blízkých podporovatelů
paraskupiny Clay, uherskobrodského
faráře Rudolfa Babuly, který zemřel
10. dubna 1945 v Mauthausenu. Není
bez zajímavosti, že radistou tříčlenné
skupiny Clay byl příslušník naší církve, četař aspirant Čestmír Šikola, kterému se komunistický režim za jeho
statečné a pevné postoje „odvděčil“
mučením a vězněním. V povědomí
naší církve je však poměrně málo známá skutečnost, že mezi nejbližší podporovatele a ukrývatele paraskupin
Silver A (nadporučík Alfréd Bartoš,
rotmistr Josef Valčík a svobodník Jiří
Potůček), Anthropoid (rotmistr Jan
Kubiš a rotmistr Jozef Gabčík) a Out
Distance (nadporučík Adolf Opálka,
desátník aspirant Ivan Kolařík a rotný
Karel Čurda) náleželi rovněž příslušníci naší církve.
V Praze na Žižkově patřila mezi nejobětavější spolupracovníky a ukrývatele parašutistů rodina Moravcových,
která se velice dobře znala s hlavním
ubytovatelem a nejbližším spolupracovníkem parašutistů, učitelem Janem
Zelenkou-Hajským. Vrchní inspektor
Alois Moravec byl členem rady starších žižkovské náboženské obce a sa-
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mozřejmě, že s církví žila celá jeho
rodina. Nezapomenutelně se do životů parašutistů – například Valčíka, Kubiše, Gabčíka či Opálky – zapsala
„teta“ nebo také „máma“ Marie Moravcová, která vynikala statečností,
neohrožeností a osobní obětavostí –
právě jí patřilo kolo nalezené po atentátu. Starší syn Moravcových Vlastimil zvaný „Aťa“ vezl například parašutisty do Plzně, kde měli zabezpečit možnost napadení Škodových
závodů. Mladší syn Moravcových
Miroslav zahynul jako letec RAF –
létal u 310. československé stíhací
perutě – den po spojenecké invazi do
Normandie 7. června 1944. Celá rodina za svoji příkladnou pomoc parašutistům – bez které by celek rezistence
nemohl téměř existovat – obětovala
život. Marie Moravcová ještě před
zatčením spáchala sebevraždu, Alois
Moravec a syn Vlastimil byli zatčeni,
brutálně vyslýcháni a nakonec 24.
října 1942 popraveni v Mauthausenu.
Po přesunu parašutistů do krypty
chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který
zprostředkoval Petr Fafek s Janem
Sonnevendem, se do pomoci parašutistům zapojili členové náboženské
obce v Praze Na Zderaze v čele s kostelníkem Josefem Jeřábkem. Ten se již
dříve znal s dr. Vladimírem Petřkem,
který měl na starost veškeré praktické
záležitosti spojené s ukrýváním parašutistů v kryptě. Josef Jeřábek „našim

Prof. František M. Hník v Oxfordu

poděkování a vzpomínka
Na konci dubna odešla k našemu nebeskému Otci sestra Květa
Jůsková.
Náboženská obec v Horních Počernicích byla doslova jejím domovem.
Byla věrnou členkou a starala se o celý sbor. Byla dobrou duší počernického sboru do doby, než ji nemoc přinutila před třemi lety k odstěhování k vnučce na Moravu. Sestra Květa Jůsková byla dlouholetou
účetní, její obrazy zdobí počernickou modlitebnu a kronika náboženské obce je díky jejímu nadání krásně napsaná a ilustrovaná.
Od doby, kdy se sestra Jůsková od nás odstěhovala, nám moc chybí a
bude chybět stále. Rádi bychom na ni vzpomněli spolu se všemi, kdo ji
znali, a poděkovali za její život a vše, co pro církev udělala.
Rada starších náboženské obce Horní Počernice
hochům“ – nevěděl přesně, komu pomáhá – od členů novoměstské náboženské obce spolu s farářem Krejcárkem a od svých příbuzných a známých z Podbrdska obstaral a Petřkovi
předal dva obleky, velké množství potravinových lístků, jídlo včetně salámů, ovoce, cukru, samozřejmě chleba, peníze či cigarety. Pro koho byla
pomoc určena, zjistil kostelník Jeřábek až v ranních hodinách 18. června
1942. „Věřil jsem, že br. dr. Petřek
podporuje nějakou skupinu vlasteneckého odboje, ale že mají souvislost s atentátem na lotra Heydricha,
jsem nevěděl až do prvých výstřelů
asi o půl páté ráno dne 18. 6. 1942. Po
vyběhnutí na kostelní půdu s rozhledem ze střechových vikýřů – vidím
sta německých vrahů.“
Opomenuti by neměli zůstat ani členové odbojové skupiny S 21 B, která
byla vytvořena v rámci OSVO v Červeném Kostelci, Bohdašíně, Malých
Svatoňovicích, Rtyni v Podkrkonoší a
Úpici. Mnozí čechoslováci i jejich rodiny z této odbojové skupiny byli popraveni za obětavou pomoc parašutistům, především radistovi desantu Silver A Jiřímu Potůčkovi-Tolarovi.
Jmenujme alespoň některé, jejichž
jména byla vytesána i na pamětní desky ve sborech v Červeném Kostelci a
Rtyni v Podkrkonoší: Antonín Burdych st., Josefa Burdychová, Antonín
Burdych ml., Milada Burdychová,

Miloslav Hampl, Václav Hejna, Josef
Klikar, Jaroslav Merta, Zdenka Satranová, Jaroslav Semerák a Jaroslav
Vokatý. Z těch, kterým bylo dopřáno
přežít, jmenujme alespoň horníka
Antonína Němečka.
Jak již bylo nastíněno, věřící naší církve se neztratili ani v době vypuknutí
Pražského povstání. Odhaduje se, že
na straně povstalců padlo asi 280 příslušníků naší církve. A nešlo vždy jen
o přímou účast věřících na bojích
v ulicích Prahy a na barikádách. Je
známou skutečností, že dne 7. května
to byl právě Husův sbor v Praze na
Vinohradech, kam bylo přeneseno vysílání Československého rozhlasu.
V dubnu 1939 vytyčil pražský diecézní tajemník Jan Lomoz sobě i své
církvi následující cíl: „Sešli jsme se
k práci v naší národní křesťanské
církvi, abychom sloužili dvěma velikým ideálům: křesťanství a národu.
Proti oběma bylo u nás v Čechách
často hřešeno. Proto poučeni výsledky
různých mezinárodních a protináboženských hesel, musíme opět křesťanství a lásce k národu dát nejpřednější
místo ve svém životě.“
Nezapomínejme a držme odkaz našich bratrů a sester, kteří tomuto cíli
dostáli a byli pro něj ochotni obětovat i svůj život.
Díky, Pane, za každého z těchto
tvých služebníků.
Martin Jindra
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válečNá exilová etapa prof. f. m. hNíka
V březnu 1936 dr. František M. Hník
podal na Husově fakultě habilitační
práci Pohnutky dobročinnosti v křesťanství. Do komise, jež ji měla posoudit, byl zvolen z naší církve prof.
A. Spisar, z Českobratrské církve
evangelické profesoři F. Bednář a F.
Linhart. Docentem pro sociologii a
křesťanskou sociální etiku byl její
autor jmenován r. 1936.
Během roku 1938 se pak teolog rozhodoval o působení za hranicemi
republiky. Již na schůzi ústřední rady
12. ledna 1938 byla probírána pozvánka představeného Manchester
College v Oxfordu prof. J. H. Weatheralla Hníkovi a jeho rodině, aby
zde teolog mohl ve studijním roce
1938-39 konat lektorát sociologie.
Pobyt navazující na teologovo studium zde (1934 - 35) s přípravou habilitace byl Hníkovi z ústředí církve
povolen. Počátkem dubna 1938 dalo
k těmto přednáškám souhlas i ministerstvo školství a národní osvěty. Pro
toto pozvání bylo důležité, že Hníkova habilitační práce byla přeložena
do anglického jazyka a vydána roku
1938 ve vynikajícím nakladatelství
(František M. Hník, The Philantropic
Motives in Christianity, Basil Blackwell, Oxford 1938), a recenzována
v řadě významných zahraničních odborných periodik (The American
Journal of Sociology; The Journal of
Religion; The Journal of Theological
Studies).
V červnu 1939 Hník požádal ústředí
církve o prodloužení své dovolené
k pobytu v Anglii na další měsíce,
což mu bylo povoleno. Teolog se
nechtěl v složité politické situaci vracet do vlasti a čekal na další vývoj ve
střední Evropě.

Roku 1939, na počátku protektorátu,
Hníkovi doma vyšla ještě práce
Otázky veřejného života z hlediska
ekumenického křesťanství. Ústřední
rada přijala kladně i návrh prof.
Františka Kováře na schválení Hníkovy mimořádné profesury na Husově fakultě pro obor křesťanské sociologie.
V době války teolog působil v Anglii. Na universitě v Oxfordu ukončil pobyt na konci srpna 1941. Pak
byl povolán na ministerstvo zahraničních věcí československé exilové vlády. Od 1. září 1941 do 31.
března 1945 byl přednostou oddělení pro kulturní spolupráci s britskými universitami a církvemi. V těchto kruzích vedl propagandu směřující k osvobození Československa.
Byl i členem profesorského kolegia
Christ Church v Oxfordu. V tomto
období na sociologa začal výrazně
ideově působit prezident Edvard
Beneš. Politickou i ekumenickou
složku teologova díla nelze v několika dalších letech bez poznání toho-

to vlivu pochopit. Hník byl v exilu i
publikačně činný. Za všechny jeho
exilové texty zmiňme jeho studii
Anglické náboženství, vydanou
Kruhem přátel československé knihy v Londýně roku 1941 ve sborníku O Anglii a Angličanech. 9. července 1942 mu udělila čestný doktorát teologie universita v Aberdeenu.
Válka skončila a teolog se v druhé
polovině května 1945 vrátil s částí
exilové vlády přes Košice do vlasti.
Výnosem ministerstva školství a
osvěty ze 17. prosince 1945 byl jmenován s účinností od 28. října 1939
řádným profesorem oboru sociologie
a křesťanské sociální etiky pro naši
církev na Husově československé
evangelické fakultě bohoslovecké.
Prezidentu Beneši blízký Hník byl na
schůzi jejího profesorského sboru 12.
června 1946 zvolen děkanem pro studijní rok 1946/47. Při děkanské instalaci 10. prosince 1946 přednášel
na téma Duchovní základy nového
humanismu.
V prudké poválečné politizaci církevního života nemohl národní socialista Hník počítat s tím, že půjde
jen cestou fakultního učence. Před
únorem 1948 zasahoval často do života své církve. Autoritou, o niž se
opíral politicky i ideově, byl především prezident Beneš. S ním byla
řadou myšlenek spjata většina jeho
textů i aktivit v letech 1945-48. I teologův ekumenismus z tohoto období
nese stopy státníkova vlivu. Prezidentovi věnoval i zasvěcenou monografii Edvard Beneš, filosof demokracie, vydanou roku 1946 nakladatelstvím Melantrich.
Jaroslav Hrdlička

odBoJová čiNNost a perzekuce...
Dokončení
Mezi terezínské vězně patřili i dva
představitelé válečné CČS(H): válečný správce tehdejší západočeské (později pražské) diecéze Jan Lomoz, který byl jako jeden z tzv. sabotérů České
ligy proti bolševismu 14. prosince
1944 zatčen na přímý rozkaz německého státního ministra pro Čechy a
Moravu K. H. Franka, a ústřední radou dosazený zástupce správce téže
diecéze Karel Vodička. Ten v jednom
ze svých článků vzpomínal na situaci
církve krátce před zatčením Jana Lomoze: „Jednal jsem tehdy s přednostou nekatolického oddělení ministerstva školství, odb. radou Ondřejem
Charvátem. Tento upřímný, poctivý
Čech mi řekl, že nejprve vysonduje
půdu, zjistí smýšlení ministra a nejvyšších míst v té věci (jednalo se o
možnost setrvání Jana Lomoze ve
funkci diecézního tajemníka). Když si
mě pak zavolal, řekl mi poctivě a doslova: ‚Už nejde ani o Lomoze, ani o
vás, jde o celou církev. Je dobře známo smýšlení církve i její život.‘ Ptám
se, jak tomu mám rozumět? ‚Celá vaše církev je zralá k rozpuštění,‘ zněla
odpověď. A dodal: ‚Nejprve jí bude
odňata dotace a pak bude rozpuštěna
pro odbojové husitské zásady.‘“
Církev měla své mučedníky v Lidicích i Ležákách, jejichž vyhlazení přímo souviselo s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda

Heydricha. Právě málo známé účasti
našich věřících na uskutečnění atentátu věnujme trochu více pozornosti.
V historiografii naší církve vztahující
se k druhému odboji byla již alespoň
částečně popsána odbojová činnost
jednoho z blízkých podporovatelů
paraskupiny Clay, uherskobrodského
faráře Rudolfa Babuly, který zemřel
10. dubna 1945 v Mauthausenu. Není
bez zajímavosti, že radistou tříčlenné
skupiny Clay byl příslušník naší církve, četař aspirant Čestmír Šikola, kterému se komunistický režim za jeho
statečné a pevné postoje „odvděčil“
mučením a vězněním. V povědomí
naší církve je však poměrně málo známá skutečnost, že mezi nejbližší podporovatele a ukrývatele paraskupin
Silver A (nadporučík Alfréd Bartoš,
rotmistr Josef Valčík a svobodník Jiří
Potůček), Anthropoid (rotmistr Jan
Kubiš a rotmistr Jozef Gabčík) a Out
Distance (nadporučík Adolf Opálka,
desátník aspirant Ivan Kolařík a rotný
Karel Čurda) náleželi rovněž příslušníci naší církve.
V Praze na Žižkově patřila mezi nejobětavější spolupracovníky a ukrývatele parašutistů rodina Moravcových,
která se velice dobře znala s hlavním
ubytovatelem a nejbližším spolupracovníkem parašutistů, učitelem Janem
Zelenkou-Hajským. Vrchní inspektor
Alois Moravec byl členem rady starších žižkovské náboženské obce a sa-
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mozřejmě, že s církví žila celá jeho
rodina. Nezapomenutelně se do životů parašutistů – například Valčíka, Kubiše, Gabčíka či Opálky – zapsala
„teta“ nebo také „máma“ Marie Moravcová, která vynikala statečností,
neohrožeností a osobní obětavostí –
právě jí patřilo kolo nalezené po atentátu. Starší syn Moravcových Vlastimil zvaný „Aťa“ vezl například parašutisty do Plzně, kde měli zabezpečit možnost napadení Škodových
závodů. Mladší syn Moravcových
Miroslav zahynul jako letec RAF –
létal u 310. československé stíhací
perutě – den po spojenecké invazi do
Normandie 7. června 1944. Celá rodina za svoji příkladnou pomoc parašutistům – bez které by celek rezistence
nemohl téměř existovat – obětovala
život. Marie Moravcová ještě před
zatčením spáchala sebevraždu, Alois
Moravec a syn Vlastimil byli zatčeni,
brutálně vyslýcháni a nakonec 24.
října 1942 popraveni v Mauthausenu.
Po přesunu parašutistů do krypty
chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který
zprostředkoval Petr Fafek s Janem
Sonnevendem, se do pomoci parašutistům zapojili členové náboženské
obce v Praze Na Zderaze v čele s kostelníkem Josefem Jeřábkem. Ten se již
dříve znal s dr. Vladimírem Petřkem,
který měl na starost veškeré praktické
záležitosti spojené s ukrýváním parašutistů v kryptě. Josef Jeřábek „našim

Prof. František M. Hník v Oxfordu
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Náboženská obec v Horních Počernicích byla doslova jejím domovem.
Byla věrnou členkou a starala se o celý sbor. Byla dobrou duší počernického sboru do doby, než ji nemoc přinutila před třemi lety k odstěhování k vnučce na Moravu. Sestra Květa Jůsková byla dlouholetou
účetní, její obrazy zdobí počernickou modlitebnu a kronika náboženské obce je díky jejímu nadání krásně napsaná a ilustrovaná.
Od doby, kdy se sestra Jůsková od nás odstěhovala, nám moc chybí a
bude chybět stále. Rádi bychom na ni vzpomněli spolu se všemi, kdo ji
znali, a poděkovali za její život a vše, co pro církev udělala.
Rada starších náboženské obce Horní Počernice
hochům“ – nevěděl přesně, komu pomáhá – od členů novoměstské náboženské obce spolu s farářem Krejcárkem a od svých příbuzných a známých z Podbrdska obstaral a Petřkovi
předal dva obleky, velké množství potravinových lístků, jídlo včetně salámů, ovoce, cukru, samozřejmě chleba, peníze či cigarety. Pro koho byla
pomoc určena, zjistil kostelník Jeřábek až v ranních hodinách 18. června
1942. „Věřil jsem, že br. dr. Petřek
podporuje nějakou skupinu vlasteneckého odboje, ale že mají souvislost s atentátem na lotra Heydricha,
jsem nevěděl až do prvých výstřelů
asi o půl páté ráno dne 18. 6. 1942. Po
vyběhnutí na kostelní půdu s rozhledem ze střechových vikýřů – vidím
sta německých vrahů.“
Opomenuti by neměli zůstat ani členové odbojové skupiny S 21 B, která
byla vytvořena v rámci OSVO v Červeném Kostelci, Bohdašíně, Malých
Svatoňovicích, Rtyni v Podkrkonoší a
Úpici. Mnozí čechoslováci i jejich rodiny z této odbojové skupiny byli popraveni za obětavou pomoc parašutistům, především radistovi desantu Silver A Jiřímu Potůčkovi-Tolarovi.
Jmenujme alespoň některé, jejichž
jména byla vytesána i na pamětní desky ve sborech v Červeném Kostelci a
Rtyni v Podkrkonoší: Antonín Burdych st., Josefa Burdychová, Antonín
Burdych ml., Milada Burdychová,

Miloslav Hampl, Václav Hejna, Josef
Klikar, Jaroslav Merta, Zdenka Satranová, Jaroslav Semerák a Jaroslav
Vokatý. Z těch, kterým bylo dopřáno
přežít, jmenujme alespoň horníka
Antonína Němečka.
Jak již bylo nastíněno, věřící naší církve se neztratili ani v době vypuknutí
Pražského povstání. Odhaduje se, že
na straně povstalců padlo asi 280 příslušníků naší církve. A nešlo vždy jen
o přímou účast věřících na bojích
v ulicích Prahy a na barikádách. Je
známou skutečností, že dne 7. května
to byl právě Husův sbor v Praze na
Vinohradech, kam bylo přeneseno vysílání Československého rozhlasu.
V dubnu 1939 vytyčil pražský diecézní tajemník Jan Lomoz sobě i své
církvi následující cíl: „Sešli jsme se
k práci v naší národní křesťanské
církvi, abychom sloužili dvěma velikým ideálům: křesťanství a národu.
Proti oběma bylo u nás v Čechách
často hřešeno. Proto poučeni výsledky
různých mezinárodních a protináboženských hesel, musíme opět křesťanství a lásce k národu dát nejpřednější
místo ve svém životě.“
Nezapomínejme a držme odkaz našich bratrů a sester, kteří tomuto cíli
dostáli a byli pro něj ochotni obětovat i svůj život.
Díky, Pane, za každého z těchto
tvých služebníků.
Martin Jindra
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KŘESťANSKá TURISTICKá AgENTURA MESITES

Zvony pro Husův sbor

již dvanáctý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte
misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
kata.mesites@seznam.cz
info@mesites.cz
Skype: katadohnal
gSM +385915659536

Mezi jednu z mnoha dominant Královských Vinohrad jistě patří i budova
Husova sboru architekta Pavla Janáka, jejíž komplexní rekonstrukce byla
letos dokončena. Architekt Pavel Janák si přál, aby byly do věže sboru
umístěny zvony, jeho přání ale nebylo
dosud splněno. Proto proběhla veřejná
sbírka, jejíž výtěžek bude věnován
k naplnění „odkazu otců zakladatelů“.
Za stejným účelem proběhne v Husově sboru na Vinohradech koncert,
na nějž bychom vás rádi pozvali a
jehož výtěžek bude rovněž věnován
na vinohradské zvony. Koncert se
uskuteční v úterý 8. června od 19.30 h
(Husův sbor, Dykova 1, Praha 10-Vinohrady) a s pestrým programem se
představí komorní sbor VOKS Praha
se sbormistryní Martinou Spiritovou.
Na koncertě zazní skladby H. Purcella, C. Monteverdiho, R. Twardowskeho, T. Kverna, A. Tučapského a
jiných. Jako host VOKS vystoupí
Lucie Žáková (varhany). Srdečně
zveme všechny, kteří mají zájem podílet se na pomoci pro Husův sbor a
jeho zvony. Vstupné je dobrovolné.
(rst)

sem z Prostějova (od fary naší církve
v Demelově ulici) přes Brno (zde nástupní místo na starém aut. nádraží u
hotelu Grand). Cena za dopravu činí
2900 Kč, cena za pobyt není jednotná
- pro mládež od 14 let od 4 euro,
dospělí nad 30 let podle způsobu ubytování (stan nebo společná noclehárna, pokoj) od 6,50 euro za den.
Veškeré informace a závaznou přihlášku se složenkou poskytuje bratr
Miloš Košíček, farář v Prostějově,
Ant. Slavíčka 4, 796 04 Prostějov,
tel. 774365191,
mail: kosicek.m@gmail.com
Miloš Košíček

Pouť do Taizé

Nabídka centra Mana

Prožít týden ve společenství věřících
celého světa nabízí pouť do Taizé,
která se uskuteční v týdnu od 10. - 19.
července. Vesnička Taizé ve Francii je
vzdálená 8 km od Cluny známého
reformním hnutím. Pojede se autobu-

Divadlo Mana a náboženská obec ve
Vršovicích zvou v první polovině
měsíce června na tato představení:
1. června od 20 h uvede divadlo
Neklid první českou premiéru tragikomedie "Krásná vyhlídka". Stejné

pro děti a mládež
vysláNí

učedNíků

Pán Ježíš posílá učedníky do světa, aby šířili evangelium (Mt 28,1820). Jeho slova najdete v rébusu tak, že budete postupovat po vlákně
od kolečka až ke čtverečku a postupně si budete vypisovat písmenka
na koncích.

představení se uskuteční i 3. června ve
20 h. 9. června od 19 h proběhne
Večer zhudebněné poezie F. Gellnera,
J. Ortena, J. Seiferta a K. H. Máchy
"Radosti ze života" v provedení kapely "Zpětné zrcátko".
Rezervace vstupenek na mailu: divadlo@centrummana.cz, telefonicky
na čísle 774941946 nebo osobně ve
farní kanceláři v ulici Moskevská 34.
(no)

60 let náboženské obce
Náboženská obec v Novém Boru
poděkuje Bohu za 60 let svého působení.
Slavnostní bohoslužbu bude sloužit
bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta
dne 6. června v 9 h v kostele sv. Ducha
Štursova 286, Nový Bor-Arnultovice.
K tomuto významnému výročí připravila náboženská obec výstavu, která
přiblíží život a působení obce v minulosti a současnosti. Srdečně zveme.
Eliška Raymanová, farářka

Ekumena v Jaroměři
Náboženská obec srdečně zve na ekumenickou bohoslužbu do Husova
sboru v Jaroměři. Bohoslužba se koná
dne 30. května od 15 h.
Účastnit se bude pět církví.
(rst)

Pro hradeckou zvonohru
Po koncertu amerického pěveckého
sboru z Orange City a po koncertu
skvělého varhaníka a cembalisty
Jaroslava Tůmy, jejichž výtěžek byl
věnován na koncertní zvonohru ve
věži Sboru kněze Ambrože v Hradci
Králové, stane se tento chrám hostitelem další mimořádné umělecké události. Výtěžek svého vystoupení se
tentokrát rozhodli pro zvonohru věnovat přední čeští recitátoři Otakar
Brousek st., Rudolf Pellar, Alfréd
Strejček a Gabriela Filippi, kteří přijedou do Hradce Králové v pátek

z ekumeNy
RAKOuSKý říMSKOKATOLICKý BISKuP SE VySLOVIL PRO ZRuŠENí CELIBáTu
Rakouský římskokatolický biskup Paul Iby se vyslovil pro zrušení povinného
celibátu. Velmi by uvítal, kdyby na kněze mohli být vysvěceni i ženatí muži.
Biskup to řekl v rozhovoru, který otiskl list Die Presse.
"Pro kněží by byla jistě úleva, kdyby se povinný celibát zrušil," uvedl Iby. Podle
svých slov by velmi uvítal, kdyby bylo kněžské svěcení ženatých přípustné.
"Když vidím, kolik ženatých jáhnů mám! Jsou to spolehliví muži. Kdyby je
bylo možné vysvětit na kněze, mnohem snadněji by se nám vzhledem k nedostatku kněží dělala pastorační práce. Mělo by být na rozhodnutí každého kněze,
jestli chce žít v celibátu či v rodině," řekl biskup, který stojí v Rakousku v čele
eisenstadtské diecéze.
Podle agentury APA nechtěla tisková oddělení dalších rakouských biskupů souhlas se zrušením celibátu komentovat. Mluvčí salcburské diecéze pak uvedl, že
by se o tématu mohlo diskutovat na kongresu farností v Mariazellu.
Kněžské svěcení žen není podle Ibyho nyní pro Římskokatolickou církev téma,
"střednědobě by se to ale muselo zvážit". List Die Presse podotkl, že biskupové bývají "náchylní k tomu", že v penzi či krátce před ní dostávají odvahu. Iby
letos v lednu po svých 75. narozeninách požádal o uvolnění z funkce. V čele
diecéze by měl zůstat do podzimu. Biskup v rozhovoru prohlásil, že Římskokatolická církev je nyní ve velmi hluboké krizi. Podíl na ní má skandál kolem
zneužívání dětí. Iby uvedl, že "člověk si to nechtěl přiznat a myslel, že to byly
jen jednotlivé případy". Bylo pro něj prý nepředstavitelné, že by kauza mohla
mít takové rozměry. V Rakousku se zatím přihlásilo několik stovek obětí.
Případy jsou většinou staré pár desetiletí. Sám Iby se před 12 lety dozvěděl o
jednom knězi, který dříve jinde zneužíval děti. Farář byl donedávna v úřadu.
Podle biskupa nebylo po rozhovoru s terapeuty nutné nic podnikat. Na to, že by
činy ohlásil, tehdy nepomyslel. "Z nezkušenosti," řekl. Dnes by prý oznámení
podal. Nevyloučil, že by v jeho diecézi mohli působit i další kněží, kteří mohli
v minulosti už jinde děti zneužívat. O žádném případu ale neví.
Iby také řekl, že v souvislosti se skandálem kolem zneužívání dětí lidé čekali od
papeže víc. "Možná by bylo dobré ještě jednou říct jasné slovo odsouzení...
Uznat, že je tu vina a že se prosí o odpuštění," uvedl biskup.
Iby míní, že potrvá dlouho, než si církev znovu získá důvěru. Podaří se jí to
podle něj tehdy, pokud bude otevřenější a svobodnější. Měla by bránit diskriminaci homosexuálů a najít řešení pro rozvedené, aby bylo po nějaké době
možné požehnat jejich dalšímu partnerství, uvedl.
www.christnet.cz
4. června a ve Sboru kněze Ambrože
v 19 h přednesou klasické dílo evropské literatury Dantovu Božskou komedii. Jejich přednes bude doprovázen hudbou Zdeňka Zahradníka v podání Moniky Růžkové na housle a
Jiřiny Dvořákové na varhanní pozitiv. Nenechte si ujít tento jedinečný
kulturní i duchovní zážitek, který vás
vnitřně obohatí a zároveň vám dá příležitost přispět formou dobrovolného
vstupného k vybudování první stabilní koncertní zvonohry v naší zemi
vyhovující mezinárodním standardům. Zvonohra tak vlastně již dnes
do Hradce Králové přivádí vynikající
umělce, kteří se pro její projekt nadchli a věnují pro ni svá vystoupení.
Můžete přispět i do veřejné sbírky na
transparentní účet č.
4862517001/5500, var. symbol 329.
Stav konta veřejné sbírky nyní činí
213 000 Kč. Díky i vám za vaše přispění.
Štěpán Klásek, biskup

odkaz české reformace...

(Řešení z minulého čísla: Italsky, anglicky, španělsky, německy, rusky, francouzsky.)
Jana Krajčiříková

český zápas
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pany (místo bitvy). Na Moravě:
Jihlava (Kostel sv. kříže – kompaktáta), Přibyslav (místo vztahující se
k úmrtí Jana Žižky), Uherský Brod,
Fulnek a Přerov (místa vážící se
k Janu Amosu Komenskému).
Na přípravě jednotlivých částí programu bude pracovat skupina teologů, historiků a dalších odborníků. Každá diecéze může navrhnout
další spolupracovníky.

Způsob prezentace odkazu reformace spočívá jednak ve vytvoření
center a nebo pořádáním příležitostných akcí. Celocírkevně stanovená místa nevylučují místní připomínání osobností a událostí konkrétními akcemi, jako jsou bohoslužby, přednášky a kulturní pořady
v jednotlivých náboženských obcích.
Tomáš Butta
patriarcha

Koncerty u sv. Mikuláše
* 31. 5. - 20 hodin
Bach, Vivaldi, Dvořák,
Beethoven
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 1. 6. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 2. 6. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová - soprán,
B. Rabas - varhany
* 3. 6. - 17 hodin
Bach, Mozart, Franck
ČVUT MIXED CHORUS
* 4. 6. - 17 hodin
Bach, Telemann, Händel
M. Šestáková - varhany,
V. Kozderka - trubka
* 4. 6. - 20 hodin
Dvořák, Händel, Vivaldi,
Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 5. 6. - 17 hodin
Händel, Beethoven, Mozart
J. Popelka - varhany,
V. Frank - viola
* 5. 6. - 20 hodin
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 6. 6. - 17 hodin
Bach, Händel, Purcell
M. Pšenička - varhany,
Z. Šedivý - trubka,
J. Šedivý - trubka
* 6. 6. - 20 hodin
Mozart, Gounod, Dvořák
Consortium Pragense
Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
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