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2010 –

jak jsme se zapojili

Před velikonočními svátky jsme do našich náboženských obcí rozeslali výzvu
k připojení se do v tomto roce již druhé Noci kostelů (společně s výzvou k připojení se k roku migrace, vyhlášenému Konferencí evropských církví z podnětu CCME (Církevní komise pro migranty v Evropě), s možností obé třeba i
spojit). Po letošní lednové Noci otevřených kostelů - pořádané v období Týdne
za jednotu křesťanů od podpisu Charty Oecumenicy v r. 2007; každoročně
zvláště v Praze, obdobně jako v Brně, rovněž snad tři roky probíhala nezávisle na tom (z rakouského impulsu) Noc kostelů v čase kolem letnic - vyzvala
Česká biskupská konference Římskokatolické církve Ekumenickou radu
církví v ČR k připojení se k noci kostelů v rámci celé České republiky. S potěšením můžeme konstatovat, že tuto výzvu vyslyšela po boku dalších církví i
naše církev. V posledních hodinách pátku 28. května po svatodušních svátcích otevřelo své brány v České republice více než 400 kostelů napříč křesťanskými denominacemi, z naší církve pak asi na 30 sborů, kostelů i modliteben. Většina z nich se setkala s neočekávaným zájmem návštěvníků. (Největší návštěvnost byla v brněnské diecézi, kde napočítali 111000 návštěvníků,
dále 50000 v pražské, 40000 v olomoucké, 16000 v plzeňské, 11000 v litoměřické). Mnozí si přišli prohlédnout kostel/sbor, kolem něhož do té doby třeba
jen chodili, mnohé přivedl na pro ně dosud neznámá místa i pěkný program
organizovaný většinou nejen duchovními, ale převážně pak mnohými členy
daného sboru. Dobrou vizitkou všech se stala pohostinnost ve smyslu duchovním, kulturním, ale i materiálním – nechtěje opomenout ani talíře a mísy dobrot, napečených mnohými (zvláště) sestrami, či třeba i sklenku dobrého vína.
Ochutnejte nyní z nabídky zážitků proběhlé Noci v některých sborech naší
církve, jak nám je jednotliví aktéři zprostředkovali. Prosíme zároveň vás, kteří
jste rovněž byli „u toho“, abyste se se svými postřehy, zážitky a fotografiemi
podělili na stránkách Českého zápasu nebo na církevním webu.
Hana Tonzarová
V Praze na zderaze
Sbor knížete Václava Na Zderaze se
zapojil do celorepublikové akce Noc
otevřených kostelů. Velmi jsme uvítali tuto zajímavou možnost, jak kostel
zviditelnit a otevřít lidem, kteří často
ve svém spěchu Resslovou ulicí ani
nezvednou oči a nevšimnou si, že míjejí nádhernou gotickou památku.
Dveře kostela jsme otevřeli úderem
16. hodiny. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen jedinečný interiér kostela s freskami a mobiliářem od Fran-

tiška Bílka, ale mohli také zhlédnout
výstavu „90 let Církve československé husitské“, která je instalována na
panelech v lodi kostela.
Po celou dobu Noci otevřených kostelů se o návštěvníky starali členové
náboženské obce. Pokud bylo třeba,
posloužili výkladem o historii kostela
nebo jim poskytli propagační materiály. Od 20 hodin se konal koncert Dvořákových biblických písní v podání
zpěvačky Renaty Jandové a varhaníka
Jana Franka. Po skončení koncertu

Z programu v náboženské obci Příbram
projevila řada návštěvníků přání podívat se na kůr. Pan varhaník se skupinky ujal, posloužil výkladem o varhanách a nakonec ještě za varhany usedl
a zapreludoval.
Návštěvníci měli možnost napsat své
pocity do „prezenční listiny“. Získali
jsme tímto mnoho srdečných zápisů,
ze kterých čiší radost i vděk.
Sbor měl dveře otevřené až do půlnoci a během této doby do něj vešlo neuvěřitelných 400 návštěvníků.
Tento počet dalece přesáhl naše očekávání, a proto celou akci hodnotíme

ze zasedání církeVního zastupitelstVa
Zasedání církevního zastupitelstva už
tradičně předcházelo páteční zasedání
ústřední rady v pořadí 111. To mj. projednalo program oslav jubilejního
roku, které proběhnou 18. září na Novoměstské radnici v Praze 2. Úvodní
slavnostní bohoslužby jsou určeny pro
duchovní a zástupce náboženských
obcí, následovat bude přednáška o reformační architektuře a architektuře
sborů naší církve. Ke zhlédnutí bude
výstava.
Ústřední rada rovněž schválila příspěvek ve výši 20000 Kč na akce, které
k jubilejnímu roku proběhnou na Slovensku. Schválila také příspěvek ve
výši 10000 Kč pro náboženskou obec
Vysoké Mýto na opravu ikon v dřevěném kostelíku v Dobříkově.
Sobotního zasedání církevního zastupitelstva se zúčastnilo 32 delegátů
s hlasovacím právem (ze 47). Úvodní
pobožností na text 2 K 13,13 (písně:
127 a 126) posloužil bratr patriarcha
Tomáš Butta.
Následovala volba sčitatelů hlasů a
volební komise, pracovního předsednictva CZ, zapisovatelů, návrhové a
mandátové komise, ověřovatelů zápisu, volba stálého předsednictva CZ,
schválení jednacího řádu a programu

zasedání CZ. Po schválení zápisu ze
zasedání CZ dne 21. 11. 2009 byla
provedena kontrola plnění usnesení a
ukázalo se, že tentokrát byla všechna
usnesení splněna a výsledek kontroly
byl přijat bez připomínek.
Zpráva bratra patriarchy se především
týkala akcí k jubilejnímu roku církve,
a to těch, co už proběhly (vydání publikace 90 let Církve československé
husitské, setkání k výročí narození
TGM, výtvarná soutěž, bohoslužebné
shromáždění k 65. výročí ukončení 2.
světové války v Praze na Vinohradech, televizní dokument o církvi,
který vysílala ČT v lednu...), i akcí připravovaných. Bratr patriarcha seznámil členy církevního zastupitelstva i
s programem “Odkaz české reformace v našich zemích”, který v květnu
schválila ústřední rada. Program byl
vytvořen v souvislosti s blížícím se
500. výročím mučednické smrti Mistra Jana Husa a možností převzít do
správy rodný dům Jana Husa v Husinci u Prachatic i s možností podat
žádost o převzetí památníku Jana Žižky v Trocnově.
Církevní zastupitelstvo pak připojilo
souhlas s převzetím Husova rodného
domku a doporučilo pokračovat v jed-

nání o převzetí památníku Jana Žižky
v Trocnově.
Po zprávě správní rady Institutu evangelizace a pastorace následovala volba dozorčí rady, kam byli zvoleni:
Jitka Bednářová, Iva Pospíšilová, Eva
Mikulecká, David Tonzar, Jana ValDokončení na str. 3

velice kladně a těšíme se na další ročník.
Kristýna Mlýnková
V Praze – HolešoVicícH
Noc kostelů se v Husově sboru v pražských Holešovicích konala za nepředvídané návštěvnosti. Program začal
v šest hodin krátkým uvedením do dějin naší církve a náboženské obce, které návštěvníkům poskytl bratr farář
Došek. Vyprávění prokládala varhanní
hudba, která i nadále provázela celým
večerem. Za tímto nádherným nástrojem se představil Petr Tvrdek, který
působí také na HTF UK, a bratr Stehlík, který s sebou přivedl i flétnový doprovod. Poslední část programu byla
zaměřena na duchovní stránku. Společně jsme četli vybrané postily dr.
Karla Farského, a tím si připomněli nejen jeho, ale také stále aktuální hloubku jeho myšlenek. Návštěvníci chodili
i po skončení programu a celkem jich
sbor během večera navštívilo 200.
Kateřina děkanovská

V PříbraMi na březoVýcH HorácH
Ve Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
v Příbrami na Březových Horách se na
přípravě i průběhu Noci kostelů podíleli mnozí ze sester a bratří tohoto
sboru, jimž patří tímto srdečné poděkování za jejich obětavost. Již odpoledne při zkoušce komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, který v rámci Noci vystoupil nakonec oproti plánu třikrát (na úvod
s husitskými chorály, na závěr s písněmi s Taizé a uprostřed i za náhle vypadnuvší soubor Chairé z důvodu hospitalizace jeho vedoucího), stavěli členové obce na sborové zahradě dva
velké stany pro prodej literatury a též
pro občerstvení neuvěřitelným množstvím péčí mnoha sester napečených
sladkostí i slaných pochoutek. Kvůli
dešti však muselo být ještě před zahájením Noci v 18.00 h obé přesunuto
do vstupní části sboru. Úvodní přivítání a promluva tamní duchovní Jany
Skořepové, Dis., byla k dispozici i
Dokončení na str. 3

VýstaVa k 90. Výročí Vzniku naší církVe
Ve Sboru knížete Václava Na Zderaze se 13. května uskutečnila vernisáž výstavy 90 let Církve československé husitské. Výstava chce
přispět k připomínce kulatého výročí vzniku církve, která duchovně
ovlivnila v prvních desetiletích minulého století velký počet Čechů i
Slováků.
Autory výstavy jsou Martin Jindra,
Emanuela Blažková a Kristýna Mlýnková. Výtvarnou realizaci zajistili
manželé Radka a Zdeněk Freislebenovi. Úvodní slovo pronesl br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Promluvil o sakrálních prostorách naší
církve, jimiž jsou historické chrámy
i nově postavené modernistické
sbory, dřevěné kostelíky a modli-

tebny v obytných domech. Vyzvedl
funkci bohoslužebného stolu, u něhož se shromažďuje církev a k němuž nás svolává živý Kristus. Role
moderátora se ujala Emanuela Blažková, místní farářka, a sourozenci
Tobiáš a Jonáš Novotní přednesli
sólové skladby na klavír. Jejich maminka Eva doprovázela písně, které
zpívalo celé shromáždění.
Výstava je uspořádána na deseti
panelech. První z nich popisuje
vznik Církve československé a přináší fotografie dr. Karla Farského,
jeho rodného domu, sboru ve Vysokém nad Jizerou i Farského pohřbu.
Na dalších panelech je připomenuta
sociální skladba našich příslušníků
a církev na Slovensku. Drobné

předměty ze Sokola zapůjčily sestry
Dagmar Drobílková a Zdeňka Děrdová. Pozornost zasluhuje ukázka
sociální práce mladé církve a sociální práce v naší církvi dnes. Jeden
panel je věnován rodině sochaře
Františka Bílka. Na panelu s názvem Církev za války jsou fotografie osobností církve, které se aktivně podílely na protiválečném odporu. Za mnohé zmiňujeme Jaroslava
Bendla, Jaroslava Krejcárka, Josefa
Jeřábka, Jana Lomoze, Karla V. Víta, rodinu Moravcovu. Panel Disent
v církvi přináší fotografie našich
farářů bratří Ervína Kukuczky a
Rostislava Valuška, kteří zastupují
duchovní, viděné jako nepohodlné
Dokončení na str. 3
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narušené hranice
Bible vypráví, že sáhnout po plodech poznání znamenalo
svévoli, která zásadně a na věky změnila poměry tohoto
světa. Lidské životy musely být v důsledku prvotního hříchu
rozděleny smrtí na časné a věčné. Stvořitel nás naléhavě
varuje před ještě větším a vlastně absolutním nebezpečím,
před pokořením stromu života.
V knize Genesis je psáno, že Bůh postavil na východ od
Edenu nebeské strážce, cheruby s plamennými meči, aby
přístup k tomuto stromu chránili až do soudného dne. „Teď
je člověk jako jeden z nás,“ říká Hospodin Bůh v Písmu, „zná
dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života,
jedl a byl živ navěky.“ Nabízí se aktuální otázka, nakolik už
jsme se přiblížili k tomuto definitivně zapovězenému aktu.
V poslední době proběhla v médiích informace, že tým amerických vědců doktora Craiga Ventera syntetizoval "software" pro bakterii, který byl transplantován do hostitelské
buňky. Byl tak stvořen mikrob, který se choval jako živý
organismus ovládaný umělou DNA a začal se množit. Údajně by se tohoto objevu dalo časem využít při výrobě léků,
paliv a podobně. Objevují se ale i hlasy kritiků, že nikdo neví,
jak se podobné organismy zachovají, když se dostanou
mimo kontrolované podmínky v laboratoři. Možná někdo
namítne, že je to projekt daleko za „mořem“ a navíc v naprostých začátcích. Doba jde ale rychle kupředu. To, co se
dnes zdá vzdálené, může být za pět či deset let realitou.
Mezi starší, ale snad ještě závažnější informace ze světa
genového inženýrství patří zpráva o tzv. „dětech na míru“.
Neplodné (nebo i plodné?) páry si budou moci navrhnout
potomka dle svých představ. Nebude problém upravit genetickou informaci lidského embrya tak, že si budoucí rodiče
doslova navrhnou třeba modrookého blonďáčka nebo dle
libosti a fantazie různé vzhledové variace svého dítěte. Dnes
není výjimkou, že si můžeme zajít za chovatelem potkanů a
navolit si přesně nakříženého jedince, co do zbarvení srsti a
očí, podle svých představ. Ale je správné toto provádět i
s lidmi?
Vidím to jako závažný etický problém, ke kterému Bůh nezůstane němý. Moderní lidé odsouvají etiku židovskokřesťanského Boha do pozadí a začínají si dělat, co se jim zachce.
Žízeň po poznání a ovládání života i smrti nás vede do propasti. Přicházejí k nám zprávy i o tzv. „lidských mrazících
bankách“. Jsou to boxy, kde se nechá starý člověk zamrazit
s tím, že jednou bude nalezen způsob, jak takového člověka
rozmrazit bez poškození těla (i duše, resp. ducha?) a omladit ho, aby se znovu mohl vrátit do plnohodnotného života.
Zdá se vám to jako science fiction budoucnosti? Ale takové
věci se na Zemi dějí právě teď! Záleží na nás, jaký postoj
k nim jako věřící lidé zaujmeme. Já osobně nezůstávám mile
udiven nad možnostmi moderní vědy, alespoň nad těmi
podle Bible evidentně neetickými. Naopak. Obávám se setkání s cheruby, kteří drží v ruce plamenné meče…
Aleš Toman

z kazatelského plánu
třetí neděle

po

hodu Božím

sVatodušním

"radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci,
která se mi ztratila."

l 15,6

První čtení Písma: Ž 25,18–19.1–3
Tužby:
2. Abychom všichni zmocněni Duchem svatým všechny zbloudilé vyhledávali
a zachránili, modleme se k Hospodinu.
3. Za církev živou, s hříchem ustavičně zápasící a přinášející působivé svědectví o moci Kristově, modleme se k Hospodinu.
Modlitba:
Pane, naše spáso! Dej nám poznat svoje cesty, Hospodine, uč nás chodit po
svých stezkách. Veď nás cestou své pravdy a vyučuj nás, vždyť jsi Bůh, naše
spása, každodenně skládáme svou naději v tebe. (Srv. Ž 25,4–5)
Prosíme tě: Mluv k nám neustále, v Pánu Ježíši Kristu, který na věky žije a
kraluje s tebou, naším nebeským Otcem, v moci Ducha svatého. Amen.
druhé čtení Písma: 1 Pt 5,6–11
evangelium: L 15,1–10
Čtení Písma k obětování: Ž 55,23
Čtení Písma k požehnání: L 15,7
Vhodné písně: 85, 101 nebo 180, 189

To byly časy, kdy si při vyšetřování
zločinů komisař Maigret zapálil
dýmku a dumal nad otisky prstů
v zákrutách zločincovy duše o vině,
trestu a soudech. I ty filmy se táhly.
Dnes za 45 minut vyřeší kriminálky
NY, Miami nebo Las Vegas i dva
zločiny. Protože dnes stačí pachatelova DNA, aby naprosto přesně určila
jeho identitu a usvědčila ho.
DNA strukturuje biologicky naši lidskou jedinečnost. Z DNA se vyčte,
kdo jsme.
Chtělo by se říct, že totéž o člověku
vypoví i jeho dna. Nemyslím nepříjemnou nemoc, ale mezní situace,

kdy nás život dokope až na dno či
dna sebe sama. Pak se taky jasně
ukáže, kým jsme: Na čem stavíme
svůj život, o koho se opíráme, co nás
drží, jak silná je naše důvěra Bohu.
Až naše dna ukazují, na kolik se
opravdu opíráme o nadějeplné Boží
zaslíbení: jsem s tebou. Až naše dna
jsou prověrkou našeho lidství.
Naše biologická DNA je od narození
neměnná. Naše dna nás budují duchovně, pomalu nás zpracovávají a
mění.
„Potřebujeme být vyučeni v jazyce
sestupu. Vstupovat ochotně a s důvěrou do temných období života. Nábo-

ženská energie je v temných otázkách, zřídka v odpovědích. Když hledáme odpovědi, hledáme změnu
schématu. Když hledáme otázky, hledáme otevření se proměně. Snažíme
se změnit události, abychom se nemuseli změnit sami. Musíme se učit
zůstávat s bolestmi života, bez odpovědi, bez závěru a v některých dnech
i beze smyslu. To je temná cesta skutečné modlitby.“ (R. Rohr)
A tak paradoxně díky Bohu za ten
celoživotní seriál. Snad pak před jeho
soudem obstojíme.
Jana šilerová

nad písmem

ztráty a nálezy
Kdysi se mi jedna sestra s hrdostí
v hlase svěřila, že celý život žila tak,
aby nebyla nikomu nic dlužna, že to
má u Pána Boha srovnané a že se mu
může s klidným svědomím podívat do
očí. Jediné, za co stydí, jsou hříšní
lidé, kteří nejsou tak zbožní jako ona.
To je jeden z konkrétních symptomů
„svérázné“ víry, na kterém i moji nevěřící přátelé staví svůj názor o církvi,
že je jakýmsi podivným spolkem lidí,
kteří si potřebují dokazovat, že jsou
lepší než ostatní, aby mohli ostatní
kritizovat. Tento postřeh předesílám
na úvod našeho zamyšlení proto, že
často nazíráme na farizeje a zákoníky
v evangeliích jako na kostlivce reprezentující starou židovskou zákonickou
víru, která je v Kristu překonána a
tudíž nemá v křesťanství místo. Jak
vidno, zákonické postoje úspěšně přežívají až do dnešního času. Je možná
chybou, když považujeme spásu,
podobně jako ona paní, pro křesťana
za automatickou nebo neřku-li až za
nevyhnutelnou. Možná je to tím, že
tuto spásnou naději pravidelně v neděli vyznáváme v našem kredu (Věříme,
že Otec nebeský nás proto stvořil,
abychom… života věčného tak jistě
dosáhli. Tak staň se), aniž bychom
rozlišovali dva rozdílné pojmy: hříšník a ospravedlněný hříšník.
Lukáš nám hříšníky představuje, když
si na Ježíšovu družinu farizeové pohoršené ukazují prstem. „Támhle je ta
sebranka, samé lehké děvy, celníci,
Samařani, Syroféničani a kdoví jací
ještě pohani, kteří si nikterak Tórou
hlavu nelámou. Jsou to všechno hříšníci. A dokonce Ježíš s nimi kamarádí
a hoduje s nimi!“ Myslím, že ostentativní pohrdání nad zmiňovanými hříšníky bylo ze strany židovské elity tak
velké, že pokud by Izraelité již tehdy
jezdili na kole, tak by si své velocipédy o tyto hříšníky určitě neopřeli.
Ano, farizeové se takových lidí ostentativně stranili, ale proč? Uznejme
sami, že kdybychom my sami žili převážně mezi zločinci, lháři a podvodníky, dříve nebo později by došlo i k našemu morálnímu poklesu. Kolik jen
způsobilo rodičům bezesných nocí
dítě, které se chytlo špatné party. Všimněme si, že za tento odstup Ježíš zákoníky nekritizuje. Reaguje spíše na
to, že mají příliš jasno v tom, kdo bude
spasen a kdo zavržen.
Hebrejský výraz pro hřích chatta’at
znamená ve svém původním význa-

mu minout nebo sejít. Turista, který
mine cíl svého putování nebo sejde ze
správné cesty, se může velmi snadno
ztratit. My dnes chápeme hřích většinou jako morálně závadné jednání,
jako chování v rozporu s křesťanskými normami. Židé však svým termínem pro hřích vyjadřovali především
ztrátu člověka pro Boha. Situaci, v níž
nedošlo ke spásnému setkání, protože
se člověk z nejrůznějších důvodů
s Bohem minul. Na začátku evangelia
jsme tedy slyšeli, jak to člověk vidí se
spásou hříšných, a následující dvě podobenství ilustrují, jak to se spásou
nás hříšných vidí Syn Boží. K našemu
štěstí to Ježíš vidí diametrálně odlišně.
Spousta Ježíšových současníků by se
nevešla do norem pravé zbožnosti
mojžíšovského zákona a byla by tak
nenávratně ztracena. Ježíš ve svých
podobenstvích mluví o Bohu, který po
nás pátrá tak dlouho, dokud nás nenajde. Když se pozastavíme nad hledajícím pastýřem, který pro jednu jedinou
zatoulanou ovečku opustí všech 99
ostatních ovcí, logicky nás napadne,
zda je to od něj vůbec zodpovědné. Co
když se v jeho nepřítomnosti stádo
rozuteče nebo ho napadne divá zvěř?
V dnešním světě by takové jednání
zcela jistě neobstálo, protože možný
nález jedné ovce není adekvátní riziku
ztráty těch 99. Tady se dostáváme od
lidských počtů k počtům Božím.
Pastýř tak činí jednoduše proto, že jemu záleží i na jediné ovci stejně, jako
Bohu záleží na každém člověku, i
když je nás tady přes 5 miliard. Bůh
stojí o každého člověka a vynakládá
všechny možné způsoby proto, aby ho
nalezl.
A když se najde, co se ztratilo, to je
panečku radosti. Podobenství o ženě,
která tak dlouho hledala zakutálený
peníz, až ho našla, nepojednává o
lpění na penězích, ale o radosti z nalezené mince. Stejně tak se raduje Hospodin, když nalezne nás. Radost nad
jedním kajícím hříšníkem, která je
vetší než nad 99 spravedlivými, je
Ježíšovou dobrou zprávou, že Bůh není policajt čekající na naše sebemenší
selhání, ale že je milujícím Otcem,
který hledá, odpouští a raduje se.
Člověk, který třebaže selhal, činí pokání, tj. opět nalezl Boha, prožívá
jedinečnou zkušenost, kterou ten spravedlivý prožít nemůže. Spravedlivý
člověk vnímá spásu jako protihodnotu
za svou dokonalost. Hříšník, který je

l 15,1-10
získán pro Boží království, prožívá
spásu jako milost, která ho poznamenává a mění jeho nitro. Z hříšníka se
stal Ospravedlněný hříšník. Poznal,
jaký Bůh je a jak jedná. Zjišťuje, že je
zachráněn nikoli pro své zásluhy, ale
z Boží dobroty. Ježíš naznačuje ve
svém podobenství, že Bůh tolik neocení pyšnou aristokratickou víru bezchybného zákoníka jako pokorného
kajícníka, který na Boží odpuštění a
lásku odpovídá svým odpuštěním a
láskou ke svým bližním. Kdežto spravedlivý staticky setrvává ve výkonu
svých povinností vůči Bohu, jehož
lásku nikdy nepoznal. Ve finále se vědomí vlastní dobroty a spravedlnosti
může ukázat jako falešná iluze s tragickými důsledky.
Na závěr dovolte malou reminiscenci
včerejšího dne (12. června) spojeného
s výročím úmrtí ThDr. Karla Farského, a to v souvislosti s jubileem církve, kterou spoluzakládal. Ve světle
dnešního evangelia vidím poctivou
snahu a úmysl nejen prvního patriarchy, ale celé zakladatelské generace o
záchranu a nalezení všech těch křesťanů, kteří by jinak byli pro Boží království ztraceni, neboť již nedokázali
setrvat ve stávajícím křesťanském
společenství a vlivem silného sekularizačního proudu přítomného při vzniku samostatného československého
státu chtěli rezignovat na svou víru
jako takovou. Právě Karel Farský
představoval ve své době pastýře,
který objížděl česká a moravská města, přednášel, kázal, vysvětloval a obhajoval nové křesťanské učení. To vše
proto, aby alespoň některé ovečky nalezl a zachránil pro život věčný.
Jaroslav Křivánek
Milosrdný Bože,
chválíme tě za to,
že nás hledáš,
abychom byli
nalezeni.
Děkujeme za tvou
trpělivost,
která nám dává
možnost pokání.
Prosíme,
abychom my zachránění hříšníci,
byli důvodem
tvé radosti.
Skrze Krista,
našeho Pána.
Amen
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misie - důležitá součást žiVota křesťana
Dokončení z minulého čísla
Z dalších aktivit připomínám 10. ročník Poutě na Sázavu (3. 7.). V červnu
tohoto roku (29. 6.) bude opět uvedeno oratorium Mistr Jan Hus s průvodem z chrámu sv. Mikuláše do Prašné
brány. V létě se v Železné Rudě uskuteční již 4. ročník setkání “Historiepaměť národa” ad.
b) Misie zahraniční
Z oblasti zahraniční misie bych rád
představil projekt Afrika Africe, jehož
cílem je podpořit duchovní, materiální
i duševní život lidí žijících v Africe,
konkrétně prozatím v Keni. Vybrané
finanční prostředky, jež dnes můžeme
poskytnout (i díky jednomu bratru
z brněnské diecéze, který na konci
loňského roku přispěl na tento projekt
částkou 100 tisíc korun, čímž zdvojnásobil konto Afrika Africe), by měly
sloužit ke vzdělávání, zdravotní a hygienické osvětě a také k založení náboženské misijní stanice CČSH svého
druhu. Projekt Afrika Africe otevřel
postupně několik dílčích projektů: a)
Brýle pro Afriku, aby mohla číst (do
náboženských obcí lidé i mimo církev
přinášeli desítky brýlí, jejichž celkový
počet už přesáhl tři tisíce). Dárci se
častokrát tímto kontaktem, který je
oslovil, poprvé seznámili s místním

duchovním a nejen, že pomohli obyvatelům Afriky s pro ně nedostupnou
a nutnou pomůckou, ale i sami v sobě
našli nový lidský rozměr. b) Adopce
vzdělání afrického dítěte či studenta
na dálku se ujala nejen u jednotlivců,
ale i u náboženských obcí, třídy gymnázia, střední školy ad. Díky našim
projektům nás oslovili sponzoři, kteří
dodali pro tento projekt vybavení (aktovky, penály, psací potřeby, pastelky)
do školy v Keni pro100 tamních dětí.
Prozatím ve stadiu zrodu je příprava
výstavy: Mistr Jan Hus a husitství
v kontextu misie Unitas Fratrum, kterou plánujeme otevřít v příštích letech
v oblasti Střední Ameriky v desítkách
sborů Moravských bratrů. Tato výstava by měla připomenout sílu Husova
odkazu a jeho univerzálnost pro celý
svět, což může být doloženo právě misijní činností Jednoty bratrské od 18.
století.
Rád bych též neztratil kontakt s Besedou Slovan v Ženevě a s Čechoslováky z Německa a Švýcarska, s nimiž
jsme se seznámili v roce 2005 a 2009
v Kostnici, Vevey a v Ženevě. Nedávno byl naším hostem v Praze předseda
Besedy Slovan s delegací.
Stálým úkolem pak zůstává získání
archivu členů poslední náboženské

obce v USA v Newarku, New Jersey
z roku 1973. Podle ověřených informací bylo ještě v roce 1972 v náboženské obci CČS v Newarku pokřtěno
kolem 150 křtěnců.

IV. VZDěLáVáNí A MISIE
Misijní práce probíhá i formou organizování kurzů pro studenty a zájemce o
teologii. Za posledních 17 let, kdy
kurz pořádáme, se ho zúčastnilo již
několik set frekventantů. Mnozí z absolventů kurzu jsou dnes vysvěceni a
slouží v církvi. Podobně slouží další
vzdělávání členů církve, které je realizováno prostřednictvím HITS (Husova institutu teologických studií).

V. ZáVěR
1 K 3,7: „A tak nic neznamená ten,
kdo sází a zalévá, nýbrž Bůh, který
dává vzrůst.“ Úkolem každého křesťana je sázet, zalévat, pečovat o svěřenou vinici Páně, ale vzrůst nové ratolesti na těle církve dá jen Pán. A tak
neklesejme na mysli, když přes naši
snahu a práci do úmoru nepřichází
ovoce v dohledném čase, ale pracujme a služme Pánu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. On rozhodne!
Amen.
david Tonzar, pražský biskup

z konference “Volání po změně”
Konferenci pořádala Church and
Society Commission Konference
evropských církví a navazovala na
setkání, které se konalo před rokem a
které bylo zaměřeno na následky
ekonomické krize v Evropě.
Konference měla dva hlavní úkoly:
* založení Evropské křesťanské sítě,
zabývající se zaměstnaností a sociální ekonomikou – CALL (Church
Action on Labour and Life).
* jednání se členy Evropského parlamentu a Evropské komise na téma
řešení sociálních následků ekonomické krize, vyjádření církví k projednávanému dokumentu Evropské
komise „EU 2020 Strategy”, zdůraznění aspektu požadavku zavedení
sociální ekonomiky do tohoto dokumentu.
Z jednání v Evropském parlamentu
vyplývá, že ačkoli finanční krize
v Evropě je již za svým vrcholem,
s následky krize v sociální sféře se
budeme muset vyrovnávat ještě několik let. Evropská komise a Evropský parlament přislíbily závazně spolupracovat s organizacemi církví na
evropské úrovni.
Z důvodu spolupráce na výše uvedených tématech od evropské úrovně
až po lokální byla založena síť
CALL. Její první sněm proběhl 30.
dubna. Skládá se z pěti pracovních
skupin.
1. Občanská iniciativa skloubení pracovního a rodinného života.
2. Skupina zabývající se pracovními
jistotami a nejistotami, flexibilitou a
flexicuritou práce.
3. Náboženství ve veřejné sféře, sekularizace společnosti.
4. Kvalita růstu, makroekonomika.
5. Etická ekonomie.
Stala jsem se členkou pracovní skupiny 2. Jejím úkolem je stanovit definici minimálních standardů „bezpečné“ (ne nejisté) práce a podklady pro

stanovení nebo nestanovení minimální mzdy. Tato potřeba vyplývá
jednak z obav z otevření evropského
pracovního trhu v příštím roce, jednak z velmi odlišného pojetí těchto
termínů ve východní a západní Evropě, a protože předešlé standardy
byly v praxi znehodnoceny ekonomickou krizí. Mým úkolem je provést a zpracovat výzkum v České
republice. Jak je u nás vnímána „bezpečná“ práce (smlouvy na dobu určitou, neurčitou, nakolik jsme při hledání práce ochotni slevit ze svých
požadavků nebo akceptovat nedodržování zákoníku práce, dohody o
provedení práce, pojištění, rekvalifikace, legální a nelegální práce atd.)
z hlediska zaměstnavatelů, zaměstnanců a zahraničních pracovníků.
Práce všech členů pracovní skupiny
z různých států by měly být zkompletovány v září.

Proto bych ráda oslovila kohokoli
z vás, kdo by chtěl do tohoto průzkumu přispět. Pravděpodobně se
ve vašem okolí setkáváte s lidmi,
kteří mají potíže se sháněním zaměstnání, nebo se setkáváte i s lidmi
ze zahraničních komunit pracujících
v naší zemi. Všechny podávané informace budou naprosto anonymní.
Plánuji vytvoření jednoduchého dotazníku, ale i jednotlivé osobní zkušenosti a názory jsou důležité.
Jestliže tedy máte chuť spolupracovat,nebo jen k tomu chcete napsat
svůj názor, něco, co považujete za
důležité, podněty pro sestavení dotazníku, uvítám vaše reakce.
Nejlépe e-mailem na adresu
socialni@ccsh.cz
nebo na adresu
ÚÚR CČSH, Sociální odbor, Wuchterlova 5, 166 26, Praha 6.
Mgr. lenka nováková

VýstaVa k 90. Výročí...
Dokončení ze str. 1
bývalému socialistickému režimu.
Na panelu jsou i manželé Václav a
Milena Mikuleckých, kteří spolu
s dalšími duchovními drželi modlitební stráž nad církví, za kterou jim
děkujeme a v níž musíme pokračovat. Panel Specifické služby církve
upozorňuje na práci vojenských,
nemocničních a vězeňských kaplanů, kterou církev konala před 2.
světovou válkou a v níž mohla pokračovat až po roce 1989. Předposlední panel je věnován církvi a
ekumenické spolupráci s jinými
církvemi, bez níž bychom zůstali
lokálním, uzavřeným společenstvím. Závěrečný panel poukazuje na
sborník Církve československé husitské 90 let CČSH, který je k dispozici těm, kdo se chtějí informovat

o církvi více. K výstavě zapůjčil
bratr patriarcha bustu T. G. Masaryka, kterou zhotovil jeho dědeček,
akademický sochař Jan Znoj.
Po vernisáži se přítomní přesunuli
do sakristie kostela sv. Václava a
v družném vzájemném hovoru při
sklence vína mluvili o své církvi.
Pamětníci vzpomínali, mladší se
věnovali současnému životu náboženské obce i celé církve.
Přijďte se na naši výstavu podívat a
potěšit se poznáním, že naše církev
má své nezastupitelné místo mezi
ostatními církvemi v naší zemi i
v celé společnosti.
Výstava je ke zhlédnutí: úterý a
středa 9 - 12 h, čtvrtek 13 – 18 h a
v neděli před a po bohoslužbách,
které jsou od 9.30 h.
zdeněk břeň a ema blažková

noc

kostelů

Dokončení ze str. 1
v tištěné podobě pro později přišedší
návštěvníky, které přivážela specielní
autobusová linka, dopravující je po
celou Noc mezi jednotlivými příbramskými kostely (Svatou Horou,
kostelem sv. Jakuba ve Staré Příbrami
a třemi kostely – římskokatolickým,
husitským a pravoslavným v Příbrami
na Březových Horách). Z počtu rozdaných materiálů, mezi nimiž nechyběly ani informace o historii sboru,
jsme odtušili návštěvnost v průběhu
celého večera kolem 100 – 150 lidí.
Díky členovi náboženské obce a pracovníkovi archivu pražské diecézní
rady Mgr. Martinovi Jindrovi si mohli
návštěvníci prohlédnout po obvodu
sboru rozvěšené plakáty dokumentující historii naší církve a náboženské
obce i fotografie z jejích počátků.
Společně pak s J. Skořepovou ve
dvou blocích hovořili o historii a také

2010...

interiéru a sochařské výzdobě sboru.
Nový člen rady starších Ondřej Fúsik
se v panelové diskusi podělil o své
zkušenosti ze svých zahraničních pobytů a cest. Návštěvníky čekal též
málo známý a mnohými obdivovaný
pohled z vrcholu věže, kde je umístěna malá rozhledna a odkud se též
v 18.00 a v 19.00 h rozezněl zvon dr.
Karla Farského - podle předchozí domluvy s místními farnostmi dalších
církví - se všemi příbramskými zvony. Ve 22.00 h se rozžehly na sborové
zahradě louče a se svícemi v rukou se
účastníci společně modlili. Závěrečným požehnáním a společným zpěvem písně Požehnání své nám dej,
jsme ukončili po 23.00 h letošní Noc
kostelů, do níž se náboženská obec
Příbram zapojila poprvé.
Hana Tonzarová
Další postřehy na www.nockostelu.cz

ze zasedání církeVního...
Dokončení ze str. 1
sová, Rudolf Göbl a Šárka Kubjáková.
Po zprávě místopředsedkyně ústřední
rady Ivany Macháčkové následovala
zpráva slovenské ústřední rady, ve
které mj. slovenský biskup Jan Hradil
seznámil členy církevního zastupitelstva s tím, že byl členem poradního
sboru místopředsedy vlády, který připravil pro vládu dokument návrhu
smlouvy o spolupráci státu a ERC
(ekvivalent konkordátu s Vatikánem).
Jsou to smlouvy s prezidentem a příslušným resortem vlády a ostatní církve tak získaly obdobná práva jako
Římskokatolická církev. Naše církev
nebyla po 2. sv. válce řádně v SR registrována - to bylo tímto napraveno.
Slovenská diecézní rada dostala před
14 dny z fondu "Urob si svoj dom" 50
tisíc EUR, ale chtějí 5% spoluúčast
z celé požadované (ne přidělené) částky. Slovenská diecéze musí přidat
10 604 EUR, proto požádala církevní
zastupitelstvo, aby celek církve přidal
8 000 EUR (cca 200 000 Kč), zbytek
vyberou na sbírkách. Církevní zastupitelstvo tuto žádost schválilo.
Děkan HTF UK Jan B. Lášek ve zprávě uvedl, že vztah mezi církví a fakultou se velmi zlepšuje a fakulta se stabilizuje i po hospodářské stránce.
Uvedl také počty studentů - bakalářské studium: 601, magisterské: 300.
58 studentů bakalářského a 36 magisterského studia se připravuje na duchovenské povolání, což představuje
zhruba 10 % všech studentů. Uvedl

rovněž, že 15. října ve 14 h se koná
v Karolinu shromáždění k 60. výročí
fakulty. Pozvánky budou včas rozeslány. Fakulta vydává 6-8 monografií
ročně - dr. Hrdlička připravil monografii o patriarchovi Novákovi a
v češtině vydali publikaci Rudolf Urban: Československá husitská církev.
Obě publikace budou v Karolinu prezentovány. Obory jsou stabilizovány,
je možné studium ve všech kombinacích, jen sociální a charitativní práci
lze zatím studovat jen v bakalářském
studiu. Připravuje se však i studium
magisterské.Tím je transformace fakulty ukončena.
Církevní zastupitelstvo také schválilo
výsledky hospodaření církve v loňském roce v č̌eských zemích i na Slovensku a vzalo na vědomí zprávy diecézních rad i zprávu církevního revizního a finančního výboru.
Církevní zastupitelstvo schválilo i složení stálého předsednictva církevního
zastupitelstva - patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D., biskup ThDr. Jan
Hradil, Th.D., místopředsedkyně ÚR
ČR RNDr. Ivana Macháčková, místopředseda ÚR SR ing. Jiří Balajka,
DrSc., RNDr. Vlastizdar Vágenknecht, Mgr. Iva Pospíšilová, ing. Milan
Líška, Mgr. Alena Naimanová, ses.
Zdena Šlézová, PhDr. Mgr. Bohdan
Kaňák, br. Miloslav Sapík, Mgr.
Michael Štojdl, ses. Radmila Horáková, biskup ThDr. David Tonzar,
Th.D. a ing. Miroslava Studenovská.
(red)
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zpráVy
Bohoslužby s biřmováním
V Jablonci nad Nisou se konají 20.
června od 9 h bohoslužby se svátostí
biřmování. Jste srdečně zváni.
(no)

Co čech to husita?
Přednáškový cyklus v rámci výstavy
věnované husitství ve věži Prašné brány v Praze pokračuje v úterý 15. června v 18.30 h. Na téma Čtyři artikuly
pražské jako výchozí program husitství hovoří Prof. ThDr. Jan B. Lášek
(děkan Husitské teologické fakulty
UK Praha). Vstup volný.
(dr)

Doteky - plochy poznání
Fara Církve československé husitské
v Liberci zve v rámci cyklu pořadů
„Doteky – plochy poznání“ na 100.
setkání do kaple Vzkříšení v Tanvaldské ulici v Liberci - Vratislavicích.
Talk show MILOSTIVÉ LÉTO A LÉTA MILOSTI – po sedmé se uskuteční v pátek 18. června, v 18.30 hodin.
Hosty autora pořadu Stanislava Kubína jsou profesor Petr Moos, vedoucí Spiritual Kvintetu Jiří Tichota, ředitel ČRo2 Jiří Vejvoda a další. Moderuje básník František Novotný, scénář
a režie: Stanislav Kubín. Hudební
vstupy: soubor naší církve z Českého
Dubu „ÚSVIT“. Vstupné 70 Kč. Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, nadace Pangea a
Kulturního fondu Statutárního města
Liberec.
(sk)

Dialog na cestě zve
Od ledna r. 2009 se konají v náboženské obci Praha 8-Karlín, Vítkova 13
pravidelné besedy pro seniory a nejen
pro ně. Přednáškový cyklus nese
název Setkání třetího věku a je pořádán ve spolupráci s MČ Prahy 8,
zastoupenou místostarostkou Mgr. Vl.
Ludkovou a vedoucím kulturního odboru ing. P. Bambasem. Vždy poslední úterý v měsíci do Karlína přicházejí hosté z oblasti kultury, vědy, sociální práce a zdravotnictví. Letošní po-

*

13. června 2010

KřESťANSKá TuRISTICKá AGENTuRA MESITES
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

slední beseda před prázdninami je
věnována českému filmu. Hostem setkání bude Mgr. Marcela Pittermannová, která působila dlouhou dobu na
Barrandově jako dramaturgyně. Podílela se na vzniku řady vynikajících
filmů pro děti, jako byly například Tři
oříšky pro Popelku, Páni kluci, Už
zase skáču přes kaluže, Dívka na koštěti, seriál Pan Tau a další. Náš host
zavzpomíná na spolupráci s významnými tvůrci, jakými byli V. Vorlíček,
K. Kachyňa, V. Plívová-Šimková a
jiní. Dozvíte se také zajímavosti ze
zákulisí natáčení, dojde i na „veselé
historky“. Paní dramaturgyni vyzpovídají spisovatelé a publicisté Olga
Nytrová a Václav Strachota. Všichni
jste na další „setkání třetího věku“,
které se uskuteční 29. června v 15 h,
srdečně zváni.
(on)

ním pracovníkům církví, kteří se blíže
zabývají tematikou rodiny. Konferenční poplatek činí 200 Kč (zahrnuje
účastnický poplatek, občerstvení a
oběd). Přihlášky přijímáme mailem na
adrese rip@ekumenickarada.cz nebo
na tel.: 776 599 977, 271 742 326.
(red)

Rodina - stavební kámen

* 14. 6. - 20 hodin
bach, orff, bizet
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus - varhany
* 15. 6. - 17 hodin
bach, Händel, dvořák
Y. Škvárová - mezzosoprán,
J. Kalfus - varhany
* 16. 6. - 17 hodin
bach, Mozart, dvořák
J. Jonášová - soprán,
B. Rabas - varhany
* 17. 6. - 17 hodin
Vranický, Mozart
České smyčcové trio
* 18. 6. - 14 hodin
benefiční koncert
Musica Sacra Praga
* 18. 6. - 17 hodin
bach, Mozart, dvořák
J. Jonášová - soprán,
B. Rabas - varhany
* 18. 6. - 20 hodin
dvořák, Händel, Vivaldi,
ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 19. 6. - 17 hodin
bach, Händel, Mozart
Z. Němečková - varhany,
P. Přibyl - viola
* 19. 6. - 20 hodin
dvořák Händel, Vivaldi, ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 20. 6. - 14 hodin
benefiční koncert
Paolo Alto High School Choir
(USA)
* 20. 6. - 17 hodin
Mozart, beethoven, bizet
PRAGUE WIND QUINTET
* 20. 6. - 20 hodin
bach, Vivaldi, Mozart
Consortium Pragense
Orchestra,
Y. Škvárová - alt,
M. Laštovka - trubka

Komise žen Ekumenické rady církví
v ČR zve dne 17. června do prostor
sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech k účasti na připravovaném semináři z cyklu Rodina stavební kámen.
Téma pilotního dílu je "Nenásilná komunikace v rodině" a cílem je přiblížit
toto téma nejen z biblického pohledu,
ale i z pohledu psychologické praxe.
Přednášet bude dr. Jeroným Klimeš,
psycholog s křesťanským zakotvením. Praktickou část pak převezme
Mgr. Petr z Poradny pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy a povede
workshop o zvládání emočních reakcí.
Seminář je určen přednostně pastorač-

pro děti a mládež
ztracená oVečka
V l 15,1-7 najdeme podobenství o ztracené ovci. V našem kvízu se
nám však přeházely věty. Podaří se vám je správně seřadit a získat tak
pořadí písmen do tajenky?
1. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: (A)
2. „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.“ (S)
3. Pověděl jim toto podobenství: (U)
4. „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ (D)
5. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. (R)
6. Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. (T)
7. Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? (J)
8. A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: (E)
9. „Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří
pokání nepotřebují.“ (E)
(Řešení z minulého čísla: Aby nebylo pozdě.)
Jana Krajčiříková
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Nabídka pro děti
Náboženská obec Praha 2-Nové Město nabízí dětem v sobotu 19. června od
14 h procházku reformační Prahou
s průvodkyní Alexandrou Škrlandovou od Týnského chrámu na Staroměstském náměstí až ke Sboru knížete Václava Na Zderaze, kde čekají hry,
odměny a pohoštění.
Předpokládaný konec je v 18 hodin.
(rst)

Koncerty u sv. Mikuláše

z ekumeny
SPOR

O KATEDRáLu SV.

VíTA

SKONčIL

Spor o katedrálu svatého Víta skončil, prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka podepsali dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči
o chrám svatého Víta. Nebudou pokračovat v soudních sporech o vlastnictví
katedrály, církev stáhne ústavní stížnost.
Podle Václava Klause se stát i církev budou o katedrálu starat společně. Pro
návštěvníky katedrály se dohodou nic nemění, na bohoslužbu i na prohlídku se
stejně jako dosud dostanou bezplatně.
Prezident a arcibiskup podepsali slavnostní prohlášení přímo v katedrále.
Správa Pražského hradu poskytne církvi, konkrétně Metropolitní kapitule sv.
Víta, nemovitosti, které potřebuje pro užívání katedrály. Jde o dvě budovy
v areálu Pražského hradu - Staré proboštství a Mladotův dům.
Hrad bude i nadále o tyto nemovitosti pečovat, to znamená, že bude hradit provoz budov i katedrály ze svého rozpočtu. Metropolitní kapitula využívá Staré
proboštství již dnes jako své sídlo, platí za něj ale nájem. Dohodou získává
k užívání obě budovy bezplatně. V Mladotově domě se konají různé akce,
nedávno se v něm zpřístupnila například výstava fotografií z loňské papežské
návštěvy.
Arcibiskup s prezidentem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče o
katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí
korunovačních klenotů. Jsou mezi nimi prezident, arcibiskup, pražský primátor,
předsedové obou komor parlamentu, předseda vlády a probošt Metropolitní
kapituly u sv. Víta. Rada bude posuzovat otázky údržby a provozu katedrály a
bude dohlížet na péči o ni.
„Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu a některé další
nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém,
duchovním i kulturním významu,” řekl při podpisu Václav Klaus.
V prohlášení se uvádí, že se nebude pokračovat v soudních sporech o vlastnictví katedrály. Tento spor je podle prohlášení správné řešit vzájemnou
dohodou.
Podle ČTK

CíRKVE

SE MAJí VíCE ANGAŽOVAT PRO ŽIVOTNí PROSTřEDí

Po neúspěchu kodaňského summitu Organizace spojených národů o změnách
klimatu se církve mají více angažovat v ochraně životního prostředí, řekl ve
středu 26. května předseda vestfálské sekce Evangelické církve v Německu
(Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) Alfred Buss. Informují o tom
internetové stránky EKD.
„K vytvoření spravedlivého a závazného řešení otázek ochrany životního prostředí a pokroku lidstva je zapotřebí, aby v mezinárodních jednáních o změnách
klimatu zavládla nová dynamika a opravdovost,“ řekl Alfred Buss v souvislosti s konferencí OSN v Bonnu, která začala 31. května.
Na tomto zasedání měly být připraveny podklady pro další summit o klimatických změnách, ke kterému zástupci OSN zasednou v prosinci tohoto roku
v Mexiku.
Podle www.christnet.cz

KONfERENCE V EDINBuRGHu PřIPOMNěLA STé VýROčí
POčáTKu EKuMENICKéHO HNuTí
Ve dnech 2. až 6. června proběhla ve skotském Edinburghu konference ke
stému výročí setkání celosvětové misie, považovaného za symbolický počátek
ekumenického hnutí. Informují o tom internetové stránky Světové rady církví
(World Council of Churches, WCC).
Konference v Edinburghu, která proběhla ve dnech 14. až 23. června 1910, je
považována za kulminační bod misijních snah 19. století a současně za první
kroky k institucionalizované spolupráci mezi protestantskými misijními centry.
Velký vliv mělo tehdy probíhající studentské hnutí, jehož heslo znělo „přivést
k Bohu celý svět v této generaci“. Na konferenci se tehdy setkalo na 1400
zástupců evangelických církví, pozváni nebyli žádní zástupci Římskokatolické
a Pravoslavné církve.
Konference ke stému výročí setkání v Edinburghu se konala na místech, kde se
setkali delegáti v roce 1910. Zúčastnilo se jí na 250 čelních představitelů současné světové misie.
Podle www.christnet.cz

STAROKATOLíCI

VySVěTILI V ITáLII PRVNí ŽENu

Kněžské svěcení dr. Marie Vittorie Longhitanové se konalo v sobotu 22. května v kostele Všech svatých, V. Babuino č. 153 v Římě.
Jáhence Longhitanové je 35 let, narodila se na Sicílii a kromě teologie vystudovala na univerzitě v Katanii italský jazyk a literaturu.
Je vdaná a její manžel Andrea pracuje jako inženýr. Longhitanová přijala svěcení vkládáním rukou starokatolického biskupa Fritze-René Müllera, delegáta
Mezinárodní biskupské konference Utrechtské unie.
Jednalo se o první kněžské svěcení ženy na území italského státu poblíž
Vatikánu a druhé farářky Starokatolické církve v Itálii. Svoji primiční eucharistickou liturgii nová duchovní slavila v neděli 23. května v Miláně.
Podle www.krestandnes.cz
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