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FranCie k otevření hrobu astronoma tyCha de braha

Milí čtenáři Českého zápasu,
nedávno nám do redakce přišel dopis od profesora Andersena, který je profesorem univerzity ve Štrasburku. Jeho
obsah je pozoruhodný, a tak si dovolujeme se o něj s vámi
podělit. Týká se smrti slavného dánského astronoma Tycha
de Braha, jenž pobýval v roce 1601 v Praze a zde také zemřel – za poněkud nejasných okolností. Profesor Petr Andersen
uvádí, že tyto okolnosti odhalil díky nálezu deníku Erica Braha, synovce slavného hvězdáře a učence. Snaží se je předkládat veřejnosti a nyní mu jde zvláště o to, aby tyto informace
byly správně chápány v kontextu významné události, ke které
15. listopadu došlo v Praze – otevření hrobu astronoma v Týnském chrámu a exhumaci jeho těla.
Je cosi shnilého v království dánském, prohlásil Hamlet v Shakespearově díle a pokud se potvrdí podezření Petera Andersena, skutečně tomu tak bylo.

Tycho de Brahe se narodil v dánské
šlechtické rodině roku 1546 v oblasti
Scania, která dnes náleží ke Švédsku.
Získal si mezinárodní věhlas díky
objevu supernovy, ale dánský král si
jej chtěl ponechat v zemi a daroval
mu proto ostrov Hven nedaleko Kopenhagenu. Astronom na tomto izolovaném místě dal vybudovat magický
zámek, který pojmenoval Uranienborg podle Uranie, múzy astronomů.
Po následující dvě dekády přitahovala tato oáza intelektuální a snad i
sexuální svobody pozornost okolního
světa. Zlé jazyky tvrdily, že Tycho
zde prožil románek s královnou Sofií.
Víme jistě, že královna jej na Hvenu
skutečně nejméně jednou navštívila –
a to bez svého chotě. Král po této
návštěvě onemocněl a zemřel, zůstal
po něm jedenáctiletý právoplatný
dědic.
Během osmi let regentství (15881596) byl astronom vládcem království. Cizinci v něm viděli skutečného
krále té doby, mladý princ Kristián a
mnoho závistivých Dánů však spíše
uzurpátora. Jakmile byl princ korunován a stal se králem Kristiánem IV.,
začal svého nelegitimního rivala pro-

následovat. Astronom se odebral do
exilu svaté říše Římské a hlasitě dával
najevo svou radost ze získané svobody na německé půdě. V básni, kterou
poslal králi, se oficiálně loučí se zemí
svých předků. V jiné děkuje císaři za
to, že mu dává nový domov. Po příjezdu do hlavního města císařství,
Prahy, astronom onemocněl poté, co
se zúčastnil slavnostního oběda. Zemřel o jedenáct dní později ve své
rezidenci 24. října 1601. Jako blesk se
rozšířila zemí zpráva o jeho údajném
otrávení, avšak císařský lékař nemoc
připsal infekci močového ústrojí. To
mělo za následek vytvoření známé
legendy o prasknutí močového měchýře.
V devadesátých letech minulého století byla provedena vědecká analýza
hrobu Tycha de Braha a ta odhalila
vysokou koncentraci rtuti ve vlasech
a vousech. Tento nález znovu oživil
příběh o vraždě, ale Dánové se téměř
jednohlasně shodli, že přítomnost
jedu může být vysvětlena nehodou,
kterou si astronom sám způsobil.
Jedním z důvodů budoucí exhumace
je učinit přítrž pomluvám jednou provždy.

Narodil jsem se v Dánsku a po mnoho
let jsem se zabýval studiem renesanční literatury své domoviny. Snad nikdo nenapsal více pojednání o tomto
období dánských dějin než já. V nedávno vydané knize, která obsahovala velké množství dosud nepublikovaného materiálu, jsem popsal veškeré
detaily oné vraždy. Nicméně z důvodů politických se nejmenší skandinávská monarchie stále zdráhá stanout tváří v tvář pravdě a předstírá, že
nevidí nevyvratitelné důkazy o králově osobní zodpovědnosti za astronomovu náhlou smrt. Kristián IV. panoval nad říší jedenáctkrát větší, než je
současné království, a jeho norských,
německých, švédských, islandských a

Ze 114. Zasedání ústřední rady
114. zasedání ústřední rady, které se
konalo v sobotu 13. listopadu, zahájila pobožností na text L 9,59-62 sestra
biskupka Mgr. Jana Šilerová. Zpívána
byla píseň č. 84.
Poté složil slib nový člen ústřední rady za diecézi Hradec Králové, bratr
ing. Ladislav Vaněk, zvolený diecézním shromážděním 9. října v Pardubicích.
V ideovém referátu, který vedl bratr
patriarcha ThDr. Tomáš Butta, schválila ústřední rada předložený návrh
Listu ke svěcení kněžstva a Listu k jáhenskému svěcení a pověřila konečným dopracováním přednostu naukového odboru úřadu ÚR br. prof. Kučeru a ing. Pavla Pánka ve spolupráci
s kulturní radou tak, aby listy byly vyhotoveny do konce letošního roku.
Kazatelský cyklus CČSH pro rok
2010/2011 - Ekumenický lekcionář
řada A byl schválen jako povinný tisk,
který bude za cenu 100 Kč v nejbližších dnech rozeslán do všech nábo-

ženských obcí. Současně ústřední rada pověřila autora kazatelského cyklu,
Mgr. Lukáše Bujnu, aby ve spolupráci s br. biskupem Michaelem Mocem
připravil kazatelský cyklus pro rok
2011/2012.
Ústřední rada poděkovala HTF UK za
poskytnutí publikace dr. Jaroslava
Hrdličky o patriarchovi dr. Miroslavu
Novákovi. Tato publikace bude distribuována do náboženských obcí jako
dále neprodejný dar.
Ústřední rada dále potvrdila sestru
PhDr. Janu Kobrlovou jako kontaktní
osobu pro Ekumenickou radu církví
pro přípravu jubilejního roku Mistra
Jana Husa 2015.
ÚR schválila návrh celocírkevních
akcí 2011 pro církevní zastupitelstvo.
V organizačně-právním referátu, vedeném místopředsedkyní ÚR, ses.
RNDr. Ivanou Macháčkovou, ústřední rada schválila převod e-mailových
schránek na doméně ccsh.cz pod správu webové aplikace GoogleApps.

Změna byla provedena dnem 13. listopadu s tím, že všichni uživatelé
schránek @ccsh.cz budou o změně
informováni.
Ústřední rada odsouhlasila dodatek
stanov střediska Diakonie a misie ˇ
CČSH Domeček v Trhových Svinech
za účelem rozšíření činnosti střediska
o aktivity spojené s vybudováním
sociálního podniku a doporučila církevnímu zastupitelstvu tento dodatek
ke schválení.
Ve finančním referátu, který vedla
sestra finanční zpravodajka ÚR, ing.
Miroslava Studenovská, se ústřední
rada zabývala především návrhem
rozpočtu na příští rok, který předkládá
církevnímu zastupitelstvu.
Ústřední rada vyhlašuje vyhledávací
řízení na místo ekonoma ÚR.
V referátu tiskovém a kulturním,
vedeném sestrou biskupkou Mgr.
Janou Šilerovou, se ústřední rada mimo jiné zabývala článkem “Křest Dokončení na str. 3

estonských poddaných bylo více než
Dánů. Po jeho smrti se říše rozdělila.
Byl posledním velkým králem Dánů,
hrdina státní hymny a neomylná
národní ikona.
Pravdou, kterou royalisté odmítají akceptovat, je, že Tycho byl otráven vrahem najatým dánskou korunou. Vrahem byl jeho švédský příbuzný, účetní Erik Brahe. Tohoto vysokého aristokrata ve Švédsku kontaktoval vévoda z Holsteinu, strýc Kristiána IV., a
strávil s účetním osm měsíců, během
nichž útok na exulanta pečlivě připravili. Několik týdnů před rozhodnou
událostí se tajně sešli s císařem na
Pražském hradě, poté opustil vévoda
Čechy, aby odvrátil podezření z dánského podílu na chystaném útoku.
Erik Brahe zůstal, chytře se vetřel do
přízně svého strýce a absolvoval
s ním několik hostin. Ve svém kódovaném deníku popsal den po dni
všechny společné schůzky. Tento dokument vypovídá o jeho zákeřných
úmyslech, ale je jen nepatrnou částí
žaloby. Zásadní zdroj důkazů pochází
z Kopenhagenu.
Zločin byl v zákulisí promyšlen a zrealizován královým poradcem Johnem
Jacobsenem. V té době byl jediným
Skandinávcem, který podporoval Koperníka. Po několik let v sobě dusil
svou nenávist vůči Tychu de Brahovi
a po kruté popravě Giordana Bruna
v Římě 17. února 1600 učinil rozhodnutí zabít svého nepřítele. Velký italský humanista byl symbolickou vůdčí
postavou moderní vědy. Po celý život
stál proti dogmatickému táboru, jenž
se držel tvrzení o nehybné zemi, která
je středem vesmíru. Jako oponent nové heliocentrické filosofie ležel Tycho
v žaludku všem evropským kopernikánům.
Několik měsíců před fatální hostinou
poslal astronom z Čech do Dánska

dva dopisy, v nichž. obvinil jistého
Mercuria z nactiutrhání. Tímto nepřítelem byl ve skutečnosti Jacobsen,
v té době stále působící jako kněz
v Kopenhagenu. Ten v jedné zmínce
o Venusii, svém a též Horácově rodišti, uvedl, že se narodil na Hvenu a
sám sebe nazýval Venusinem. Astronom před svým odchodem do exilu
svůj ostrov takto pojmenoval v latině.
Jacobsenovy dvě přezdívky, Venusinus a Mercurius odkazují nejen do
říše planet a astronomie, ale druhá
z nich i k nebezpečnému jedu.
Jako reakci na astronomova obvinění
poslal Jacobsen do Prahy 600 latinských veršů. Připomněl v básni Tychovi drogistu, kterého oba znali a
který nedávno zemřel po laboratorních pokusech. Astronom by měl nehodu považovat za varování před
„nebezpečnou rtutí“, jinými slovy
před možným útokem a před ním samotným. Adresát nerozuměl zvláštnímu varování, nicméně zveršovaný
dopis si ponechal. Možná, že Jacobsenova upřímnost vás vyvádí z míry,
ale muž byl skutečným „predátorem“
a užíval si trápení své oběti. Jeho báseň se našla po pohřbu mezi osobními
spisy astronoma a oněch 600 veršů
bylo v poslední době rozluštěno a jejich poselství pochopeno v souvislostech té doby.
Během příprav na útok vzdal Jacobsen svou kariéru v církvi ve prospěch
místa na kopenhagenské univerzitě.
Po smrti jednoho přírodovědce, jenž
se stal obětí chemických experimentů, zůstalo místo neobsazeno. Jacobsen získal místo profesora přírodních
věd na základě zvláštního králova
doporučení. Jeho kolegové mu dali
další přezdívku, Faust. Jeho výjimečně náhlý postup připisovali magickému prstenu a smlouvě s ďáblem. JaDokončení na str. 3
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pomníčky
Je zvláštní ta doba dušičková. I příroda i počasí napomáhají našemu usebrání a zpokornění, když
směřujeme na hřbitovy a hřbitůvky našich měst a
vesnic. Moudře to naši předkové ustanovili. Já až
nyní ve věku, který se dá nazvat prokročilým, si
uvědomuji a vlastně i vychutnávám atmosféru podvečerní návštěvy hřbitova. Nic smutného není na
tom, když lidé směřují ke hrobům svých zesnulých
bližních. Když pak celý hřbitov je prozářen světlem
zapálených svící, je dojemné to pozorovat. Dojemné
a zároveň potěšující - přeci jen žijeme v místech,
kde lidé nezapomínají. A je tu i ta naděje, že při
takové "dušičkové" návštěvě hřbitova si uvědomí
konečnost vlastního bytí a přemýšlejí o posledních
věcech člověka.
Smutné se mi zdají pomníčky okolo silnic. Jakoby
duplicitní hrobečky lidí (často mladých) na místech
jejich skonu či smrtelného zranění. Jsou smutné tím,
jak jsou osamělé (i když vzdálenosti mezi nimi se
stále zkracují). Jsou smutné tím, že jsou jakoby navíc. Mají určitě pro pozůstalé svůj význam a jsou
výrazem úcty a lásky. Ale také výrazem smutku,
který ještě nepřebolel.
V naší vesničce jsou Boží muka. Křížek s nápisem
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Jsou blízko rybníka, ve kterém se kdysi velmi dávno utopil malý
chlapec. Není tam jeho fotka, není tam jeho jméno.
A přece je to místo udržováno i po sto letech. Takový křížek obklopený šeříkovým keřem je v jihočeské krajině místem zklidnění a zvláštní krásy.
Jezdím téměř každý den okolo místa, kde v zatáčce
jsou blízko sebe tři dřevěné křížky. Tři autonehody,
při kterých umírali mladí lidé. Smutné i varující
místo... Až nyní po několika letech se stala zvláštní
věc. Mezi těmi malými křížky (většinou na stromech)
se objevila klasická Boží muka. Z místa velkého
smutku se stalo i místo modlitby a smíření. Včera mi
to nedalo a na chvíli jsem zastavil. Je tam nápis:
"Pochválen buď Pán Ježíš Kristus."
(fil)

Z kazatelského plánu
26. nedĚle po hodu božím svatodušním
Je sice menší než všecka semena,
ale když vyroste, je větší než ostatní byliny.
Mt 13,32a
První čtení Písma: Gn 1,27–28
Tužby:
2. Aby Církev československou husitskou učinil významnou poselstvím
horlivé víry, nehynoucí naděje a horoucí lásky, kterou do celé společnosti
bude přinášet, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom všichni byli požehnáním pro svět a naše zvěst o Kristu Králi
všechny kolem nás přetvářela v Boží lid, modleme se k Hospodinu.
Modlitba:
Pane, naše spáso! Hospodine! Tvá slova jsou slova věčného života. Ke komu
jinému bychom šli? (Srv. J 6,68) Koho jiného bychom měli poslouchat?
Promluv k nám svým mocným a přetvářejícím Slovem v Pánu Ježíši Kristu,
který na věky žije a kraluje s tebou, naším nebeským Otcem, v moci Ducha
svatého. Amen.
Druhé čtení Písma: 1 Te 1,1b–10
Evangelium: Mt 13,31–35
Čtení Písma k obětování: Ž 9,10–11.20a
K požehnání:
Dříve jsme ani lid nebyli, nyní však jsme lid Boží; nebylo pro nás slitování, ale
nyní jsme došli slitování. V tomto světě jsme cizinci bez domovského práva.
Zdržujme se proto sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijme vzorně
mezi pohany; tak aby ti, kdo nás osočují jako zločince, prohlédli a za naše dobré
činy vzdali chválu Bohu‚ v den navštívení‘. (Srv. 1 P 2,9–12)
Pane, naše spáso! Hospodine, vyvolil sis nás za svůj lid, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející tobě, abychom hlásali tvé mocné skutky,
neboť jsi nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Na věky buď
za to vyvýšeno tvé jméno, svatý Bože, v Ježíši Kristu tvém nejmilejším Synu,
který k nám přišel v Duchu svatém, aby nás i svět spasil. Amen. Aleluja!
Vhodné písně: 300, 49 nebo 182, 269 nebo 310

husitství v bohoslužbĚ, uČení a životĚ
Církve Československé husitské
Pokračování z minulého čísla
Úkony, které konají, sice platí, ale
Bůh takových služeb a takového vladařství neschvaluje. Je to všechno
nehodné (indignitas proti katolickému
irregularitas) a proti vůli Boží, protože
Bůh žádá a poroučí, aby kněz kázal a
svátostmi posluhoval ve stavu milosti
(juste etgratuite) a ne ve stavu smrtelného hříchu. Kněze dělá knězem
vnitřní posvěcení a ne jeho úřad nebo
vnější označení (štola nebo kolárek).
Tak to říkali husité a tak to říkají i
Základy víry CČSH: „Podmínkou
vnitřního povolání a posvěcení kněze
je jeho osobní modlitební a myšlenkový zápas o ně nad Písmem svatým i
neustálé vnitřní rozněcování milosti,
která mu byla dána vzkládáním rukou.
Svěcení kněžstva je svátost, v níž
Boží církev na modlitbách přenáší
služby svého kněžství na osoby způsobilé a osvědčené, a v níž Duch svatý
přistupuje ke svěcenci, aby dokonal
jeho vnitřní povolání ke kněžskému
poslání“ (teze 347,342). Podle názoru
středověkých bohoslovců předním
projevem kněžské moci je moc svá-

tostná, a to zejména při večeři Páně a
tzv. „moc klíčů“ při svátosti pokání.
Husitství svým reformačním úsilím
tento názor značně zproblematizovalo. Hus v učení o večeři Páně zůstal
při stanovisku katolickém, ale husité
šli dále. Porozumět bohosloveckým
výkladům o večeři Páně nebývá snadné. A zejména to platí o výkladech
středověké teologie, k níž patří i teologie husitská. Odstíny v těchto výkladech bývají velmi jemné, snadno se
přehlédnou a přece bývají někdy rázu
podstatného. Husitství v názoru na večeři Páně nebylo jednotné. V CČSH
se svého času pokusil ThDr. Václav
Kadeřávek prokázat, že z husitských
výkladů večeře Páně naše učení má
nejblíže k učení táborskému. Je třeba
si však říci, že i v učení o večeři Páně
jsme dál než Táboři. Všem středověkým pojetím večeře Páně, přes jejich
rozdíly, pokud nepovažují večeři Páně
za pouhý symbol a vzpomínku, je
společný názor, že při večeři Páně je
Pán Ježíš Kristus přítomen ve svátostných živlech, tj. ve chlebu (v hostii) a
víně. Je tam přítomen, v tom se stře-

dověcí i husitští bohoslovci navzájem
liší, ale v tom jsou zajedno, že Kristus
je přítomen ve svátostném pokrmu.
S tímto pojetím dnes už nesouhlasíme. Přijímáme od Táborů názor, že při
večeři Páně se podstata chleba a vína
nemění, že večeře Páně je jídlem ne
obyčejným, ale svátostným, že Pán
Ježíš je přítomen duchovně a mocně,
ale duchovní přítomnost Kristovu
chápeme jinak: Pán Ježíš není přítomen při večeři Páně ve chlebu a víně,
ale je přítomen večeři Páně (tomu úkonu a tomu shromáždění) jako Duch
svatý, jako ten, který historickou večeři Páně zpřítomňuje a který skrze
svátostnou zvěst, jíž chléb a víno slouží, vstupuje do našich srdcí, aby si nás
posvětil a sjednotil ve své bratrstvo.
„Večeře Páně je svátostný hod lásky,
v němž je se svou obcí neviditelně přítomen její ukřižovaný, vzkříšený a
oslavený Pán, aby ji slovem Písma
svatého spravoval, Duchem svým
posvěcoval a láskou sjednocoval a tak
k sobě připoutával k věčnému obecenství v království Božím.
Pokračování příště

Člověk, to zní hrdě!, nevěříte? Ostýcháte se k tomuto výroku přihlásit?
Připomíná-li vám snad verš z nedávné
éry budovatelského vzletu (či spíše
úletu) člověka, Maxim Gorkij za to
nemůže. A co takhle Ecce homo! – Ne
bůh, ale člověk - ejhle, pouze člověk!
„Kde jen jsme to slyšeli, že by taky ta
recitátorka Švorcová…?“ A do třetice,
„…Bůh stvořil člověka, aby byl jeho
obrazem…“ „O kom je tu řeč? O jakém člověku? Nemluví se tu snad i o
mně? Ne, jistě ne, určitě jde jenom o
jakousi nadsázku, mytologický jazyk,
o člověka jako výjev, jako činitele
komplikované spleti historického,
společenského, kulturního a jiného
pozemského dění.“ Z nejrůznějších
důvodů máme tendenci alespoň naoko se distancovat od adres„á0aWdcabeIaI„ť0žQjRcfČ„á0aWcfcieIaI„ť0žQeRcfiehfabIaI„ť0žQoRcfČ„á0aWehfabIaI„ť0žQdRcfČ
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FranCie k otevření hrobu...

Pokračování ze str. 1
cobsen se bouřlivě stavěl proti exorcistickým obřadům církve a tak nepřímo zavdal příčiny spojování své
osoby se Satanem.
Několik měsíců po vraždě v Čechách
pozval nově dosazený profesor přírodních věd krále a své pomlouvačné
kolegy na mimořádnou přednášku.
Konala se 13. července 1602. Před
nóbl publikem veřejně zesměšnil Tychovy staromódní teorie a naopak vysoce zhodnotil význam „božského
Koperníka“. Díky tomuto projevu se
Dánsko stalo první zemí ve světě,
která vešla do éry moderní vědy. Moji
spoluobčané dokončili kopernikánskou revoluci daleko dříve než světlo
světa spatřily první významné publikace od Keplera a Galileiho. Co více,
druhý ze dvou slavných kopernikánů
své názory v roce 1633 odvolal.
Coby aristokrat středověkých názorů,
Tycho de Brahe byl doslova obětí
pokroku. Politicky byl poražen spiknutím zosnovaným králem a mužem
z lidu. Ani Kristián IV., ani Jacobsen
neměli důvod skrývat svůj zločin, neboť nic neriskovali. Dlouho před útokem si králův strýc dovedným a tajným vyjednáváním zajistil císařovu
neutralitu. Deník účetního jasně dokládá, co se tehdy přihodilo.
Tím, co vyvolává největší emoce
v tomto kriminálním případu, je souvislost s Angličany. Během poslední
doby začaly být v Hamletovi objevovány nové a nové narážky. Současně
se stalo dostatečně zřejmým, že Jacobsen měl úzké kontakty s anglickými humanisty a některé stopy vedou
dokonce až k Shakespearovi. Nová
analýza světoznámé hry totiž naznačuje, že anglický básník dal svému
dánskému kolegovi čtvrté jméno s jasnou narážkou na italský pseudonym,
který si sám zvolil. Jacobsen alias
Venusinus vystupoval na londýnském
pódiu jako Horacius. Tato postava
přežívá finální krveprolití i uchvatitele moci, Claudia. Ještě než padá
opona, Horacius odhaluje „neznalému světu / jak se vše seběhlo“. Mluví
o „živočišných, krvavých a nepřirozených činech / náhodných soudech,
bezmyšlenkovitých krveprolitích, / o
úmrtích rafinovaně zosnovaných a
bez příčiny / a na konci se věci míjí
účinkem / padají na hlavu těch, kdo je
vymysleli.” To je přesně to, co Jacobsen dvakrát učinil: ve své latinské
básni a anglickém dramatu za pomoci
Shakespeara. V Kopenhagenu docílil
toho, že král uvěřil, že Tycho pracuje
na plánu podobném tomu, jenž stál
v roce 1589 život francouzského krále
Jindřicha III., či tomu, jenž se odehrál
v sadu. Jediným topografickým
údajem v Hamletovi je „Elsinor“. Až
do ny-nějška se předpokládalo, že jde
o přetvoření dánského HelsingØr. Toto
po-břežní město zdobí překrásný královský zámek, ale jen deset mil odsud,
uprostřed Øresundu postavil Tycho
Uranienborg. Jeho ostrov je ve skutečnosti jedním velkým divadlem pro
celou hru. Slovo Elsinor je třeba chápat jako zkratku pro „Els(where)inOre(sund)“ (česky někde v Oresundu). Zaměříte-li se na hru podrobně,
zjistíte, že je plná astronomických, toxikologických, geografických odkazů vztahujících se k současné situaci v Dánsku. Hlubší smysl Hamleta

vystoupí na povrch, ztotožníme-li
lehkomyslnou královnu se Sofií, falešného krále s Tychem a váhajícího
prince s Kristiánem. Dánští vědci
oznámili, že provedou v Praze analýzu DNA, ale žádný podobný výzkum
se nechystá v královských hrobech
v Dánsku. Byla by to jediná cesta, jak
osvětlit Hamletův existenciální problém: „Být či nebýt (angl. TO BE OR
NOT TO BE; the son of T(ych)O
B(rah)E)“.
Tato slavná otázka v sobě zahrnuje
hru s písmeny astronomova jména, ale
také implikuje kosmologické dilema.
Princ váhá mezi dvěma pohledy na
vesmír: starším, který obhajuje Tycho
alias Claudius (Ptolemaeus), a novým,
jenž zastává a propaguje Kopernik.
Tento filosof je zosobněn enigmatickým Polákem, který se vynořuje několikrát během hry. V poslední scéně
umírající Hamlet předává korunu
Fortinbrasovi. Tato postava se právě
vrátila z Polska, kde navštívila „kousek země / jenž nemá žádný význam
kromě svého jména.“ Tím místem je
Koperníkův hrob. V roce 1606 byl již
„obsazen“ statečnými vojáky, jako byl
Jacobsen. Po své polské proměně
Hamletův nástupce zakládá v Dánsku
novou filosofii a snad také republiku.
V dánských pohádkách Jacobsen popustil uzdu svým vizím politických
utopií, které zřetelně popisují společnost bez králů.
Před dvěma lety jsem objevil deník
Erika Braha. Tato zpráva se rozšířila
po celém světě díky článku otištěnému ve Spieglu (s přiloženou anglickou verzí). Po uveřejnění v cizích novinách a časopisech se Dánsko konečně, byť s notnou dávkou rozpaků a
váhavosti, odhodlalo reflektovat přiznání účetního. Před nedávnou dobou
jsem publikoval 445 stránek ve své
mateřštině a tato kniha nakrátko vyvolala v monarchii téže hrobové ticho
jako deník účetního před článkem ve
Spiegelu. Vysvětlení je nasnadě.
Dánsko bylo redukováno na maličký
stát a na rozdíl od řady jiných zemí se
jen těžko smiřuje se svou temnou historií. Navíc, od skandálu s karikaturami Mohameda se monarchie cítí ohrožena a obává se teroristických útoků.
Dánsko se dnes všemožnými způsoby
snaží napravit svou pošramocenou
pověst; mezi jiným například zapůjčením Malé mořské víly do Číny.
Po Kristiánově smrti byl Tychův ostrov znovuotevřen pro zahraniční veřejnost. První neutrální návštěvníci
přišli z Francie a zjistili, že Uranienborg byl úplně zničen. Nezůstal kámen na kameni. Dánové uvedli, že byl
zámek zničen prudkou bouří a rolníci
suť odvezli. Tychovo jméno bylo více
než století v království tabuizováno,

nicméně v soukromí ho obviňovali
z katastrof, které království postihly.
Podle lidové tradice muž proklel svou
zemi a díky tomu je lépe v jisté dny
vůbec nevycházet. Dánské kalendáře
stále uvádějí „Tychovy smolné dny“.
Až do počátku 20. století byl astronom systematicky kritizován pro svůj
bouřlivý odchod z Dánska, pro aroganci vůči králi a tvrdý útisk hvenských rolníků. Před několika lety však
započalo úsilí o jeho rehabilitaci
v rodné zemi a oživení jeho památky.
Bylo po něm pojmenováno planetárium v Kopenhagenu a jeho ředitel
vztyčil na astronomově hrobě v Praze
se souhlasem místních úřadů národní
vlajku. Hlavním účelem nadcházející
exhumace je prozkoumat učencovo
tělo, aby se dala zachytit jeho plastická podoba a mohl být vystaven v Dánsku, nejspíše v planetáriu, které nese
jeho jméno. Je zřejmé, že astronom
nezemřel jako Dán a Dánsku nepatří.
Moji předkové jej zabili a nezaslouží
si ho. Měl za svého života v zemi
svých předků jen málo přátel, na rozdíl od celé Evropy, kde byl hluboce
obdivován. Než opustil Dánsko, citoval Ovidia, svého oblíbeného básníka.
Tento Říman kdysi řekl: Omne solum
forti patria et caelum undique supra
est. Tedy: „Jakákoli země může být
silnému muži domovinou a všude si
najde útočiště.“ Jako básník, kterého
vyhnali z Říma, i astronom považoval
celý svět za svůj domov.
Udělal jsem maximum pro to, abych
přesvědčil Dány, aby uznali mučivou
pravdu. Miluji zemi svých předků a
nechci ji zradit, ale Tychovu památku
a jeho čest lze zachránit jen za pomoci okolního světa. Navíc, za pár týdnů
dánští vědci zničí poslední genetické
důkazy, které stále mohou osvětlit největší hádanku v moderní literatuře.
Když jsem objevil kompromitující deník, historik z univerzity v Kopenhagenu prohlásil, že má tvrzení jsou
„plodem šílené mysli“. Tehdy jsem
však prozřetelně mlčel o svých interpretacích Hamleta, věda, že by mi nikdo nevěřil. Z podobných důvodů
mlčel i Koperník po většinu svého
života. Ale kvůli blížící se exhumaci
nemohu čekat tak dlouho jako polský
učenec. Několik týdnů před smrtí otec
moderní astronomie uhasil nejšílenější teorii všech dob; také Shakespearova nejvýznamnější hra pojednává o
šílenství.
Osamělý hlas profesora, tvrdící, že
zná věci lépe než moderní demokracie, vám snad může znít neuvěřitelně,
já však naléhavě prosím, dejte šílenství alespoň malou šanci.
Se srdečným pozdravem
Peter Andersen
Profesor historie a literatury

nedokončená cesta
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Přísloví 16,9
Kdybychom věděli, že jsme na správné cestě, a museli ji opustit, znamenalo by to pro nás nezměrné zoufalství. Jenže my jsme na cestě, která jenom
vede k cestě další, a ta zase k další a tak pořád dál. Ale opravdovou silnici nespatříme hodně dlouho, jestli vůbec. A tak se jen necháváme unášet
plni pochybností, i když si zároveň užíváme neskutečně krásné rozmanitosti. Splnění nadějí proto vždy bývá nečekaným zázrakem. I když na druhou
stranu platí, že se zázrak může stát vždycky.
Franz Kafka: Deníky
Sestry a bratři, milí přátelé,
ve svém letošním pouťovém příspěvku bych se s vámi ráda podělila o jeden čerstvý zážitek z dovolené v chorvatském letovisku Jezera na ostrově Murter.
Téměř každý den jsme se vypravili na kratší či delší průzkumnou výpravu po
ostrově, abychom si nejen užívali moře a slunce, ale také trochu poznali okolí.
Vybaveni podrobnou mapou jsme vyrazili k malému poutnímu kostelíku Sveti
Konstancije. Stál na návrší a ze všech stran byl velmi dobře vidět. Přesto jsme
k němu stále marně hledali cestu, která ovšem na mapě byla jasně vyznačena.
Po několika marných pokusech se nám konečně podařilo ke kostelíku doputovat. Jaké bylo naše překvapení, když jsme v dálce spatřili jednoho muže, který
docela sám, hlavu ovázanou šátkem, aby se chránil před slunečním žárem, dláždil kámen po kameni širokou, zbrusu novou bělostnou cestu ke kostelu. Sešli
jsme k němu a ptali se po jeho spolupracovnících. Náš údiv přerostl v úžas a
posléze v obdiv, když jsme se dověděli, že on jediný buduje tu krásnou cestu.
Bude mu trvat ještě celé čtyři roky než ji celou vydláždí až nahoru ke kostelu!
Nedokončená cesta, vzdálený Boží příbytek jako její završení, člověk, kladoucí kámen ke kameni a usilující dojít k vytčenému cíli svého díla… jak příznačně symbolické…!
Kéž by ani nám nechyběla taková nezměrná vůle, vytrvalost a jistě i pevná
víra. Domnívám se, že právě onen muž je jedním ze skutečných „dělníků
na vinici Páně“ ve smyslu evangelní zvěsti!
Věřme, sestry a bratři, že jednou nalezneme správnou cestu, o níž píše Franz
Kafka v citovaném úryvku, cestu, která vede ke splnění našich nadějí. Věřme,
že zázrak se může stát, i když jsme plni nejistoty, pochybností a skepse.
Nečekejme ale se založenýma rukama, až za nás Hospodin sám vykoná vše
potřebné. Cílem se míjejí všichni, kdo si myslí, že jim spadne z nebe do klína,
oč Boha poprosí. Na budování naší životní cesty je zapotřebí také přiložit ruku
k dílu a přičinit se o její další směřování i smysluplnost.
Alena Tučková, Heřmanův Městec

Ze 114. Zasedání...
Dokončení ze str. 1
zážitek na celý život”, otištěným v ČZ
č. 44. Ústřední rada žádá šéfredaktorku ČZ, aby v nejbližším čísle ČZ na
stejném místě, na kterém byl uvedený
článek otištěn, otiskla omluvu v tomto
znění: “Český zápas se omlouvá náboženské obci Praha 2-Vyšehrad, sestře farářce Mgr. Marice Paulíkové a
ses. dr. Haně Tonzarové za uvedení

nepravdivé informace v č. 44 v článku Křest - zážitek na celý život; křest
byl proveden vodou a je platný.”
Ústřední rada zvýšila od ledna 2011
cenu časopisu Cesta na 12 Kč.
V osobním referátu, vedeném br. patriarchou, schválila ústřední rada vysluhování svátosti kněžského svěcení
Mgr. Rafaele Friess Kucerové.
(red)

Po bohoslužbách v neděli 14. listopadu, které v chrámu sv. Mikuláše na Praze
1-Starém Městě vykonala sestra duchovní Mgr. Irena Čmerdová, se sešli příslušníci staroměstské náboženské obce v zasedací síni. Popřáli vše dobré a Boží
ochranu svému bratru faráři Mgr. Lumíru Čmerdovi, který se v sobotu 13. listopadu dožil 80 let. Bratr farář, jenž se po odnětí státního souhlasu živil jako profesionální výtvarný umělec, slouží ve staroměstské náboženské obci od jara
2004. Kromě kazatelské a pastýřské činnosti, přináležející k povinnostem duchovního správce, uvádí – díky dobré znalosti několika cizích jazyků – tzv. benefiční koncerty. Při nich účinkují chrámové sbory a hudební tělesa z celého světa,
od Austrálie přes Jihoafrickou republiku až po hosty ze Severní Ameriky. Péče,
která je těmto hostům v chrámu věnována, je věhlasná (nezřídka účinkují
v Evropě pouze na třech místech: u sv. Petra v Římě, u sv. Štěpána ve Vídni a
právě u sv. Mikuláše v Praze). Přejeme bratru faráři Lumíru Čmerdovi Boží přízeň i do budoucích let.
Petra Štěpánová

4

*

Český zápas 47

Zprávy
Přání k narozeninám
Bratr farář Vladimír Bubeník oslaví 90. narozeniny. Chtěli bychom
našemu bratru faráři Vladimíru
popřát mnoho krásných dalších
chvil, zdraví a Boží požehnání k jeho význačnému a úctyhodnému
životnímu jubileu, kterého se dožívá 19. listopadu tohoto roku. Ať
má stále tolik humoru a optimismu, a každé další setkání s ním
nechť je pořád tak lidsky hřejivé a
příjemné. Aby ho dál Pánbůh miloval a vše dobré dal.
Za členy votické, miličínské, mezenské, vožické náboženské obce a
také naše vikariátní bratry a sestry
Kamila Magdalena Čadová

Slavnostní bohoslužba
Náboženská obec v Chomutově vás
srdečně zve na bohosloužbu u příležitosti 90. výročí vzniku církve, která se
bude konat v kostele sv. Ignáce na
náměstí 1. máje v Chomutově v pátek
26. listopadu od 16 hodin. Slouží pražský biskup David Tonzar, kazatel Vladimír Moravec a kazatelka Veronika
Moravcová.
Ve dnech 30. listopadu - 31. prosince
můžete v chomutovském Středisku
knihovnických a kulturních služeb
zhlédnout výstavu “90 let Církve československé husitské”.
(no)

Divadlo Mana uvádí
V úterý 23. listopadu v 19 h se v rámci
komponovaných večerů sejdeme s hosty Z. Mahlerem, P. Nikolaevem a J.
Harrisem. Téma diskuse: Ta tichá ves
jménem LIDICE. Svědectví o nově
vznikajícím českém filmu. V pondělí
29. listopadu od 20 h zveme na koncert vokální populární skupiny Dobrý
Večer Quintet s hosty. V úterý 30. listopadu od 20 hodin uvedeme představení divadla Neklid Arnošta Gold-

*

21. listopadu 2010

flama AGATOMÁNIE – premiéra.
Láska jako hazardní hra s mincí o
dvou stranách. Pozoruhodná studie o
balancování na hraně věčnosti. Scéna
Ivo Šorman. Kostýmy Jitka Foltýnová. Výběr hudby a zvuky Ivo Šorman. Dramaturgie a režie Ivo Šorman.
Hrají Jitka Foltýnová a Eva Miláčková/Drahoslava Landsmanová.
(red)

Výročí ustavení diecéze
60. výročí ustavení brněnské diecéze
si připomeneme 27. listopadu v 15 h
v Brně v Husově sboru (Botanická 1).
Program:
* děkovná bohoslužba
* prezentace knihy o brněnské diecézi
* krátké slovo k výstavě praporů
* gospelový koncert Jany Peřtové
s ADD Gospel Company.
(red)

Přednáška v Hradci
22. listopadu se od 9 hodin v zimní
modlitebně sboru naší církve v Hradci
Králové uskuteční přednáška brněnského biskupa ThDr. Petra Šandery
Staroorientální a hebrejské myšlení.
(dr)

Bible online
Na adrese www.bible-online.cz byl
spuštěn nový biblický studijní nástroj,
který poskytuje přes dvacet různých
překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce.
Důraz je kladen na jednoduchost a
intuitivní ovládání. To vše zdarma a
bez nutnosti cokoliv instalovat.
“Přestože je Bible-Online.cz teprve na
začátku, již několikrát se mně osobně
stala velmi vítaným pomocníkem při
četbě i studiu Božího slova. Jako
Česká evangelikální aliance podporujeme tento projekt, protože přibližuje
Písmo k lidem - věřícím i nevěřícím a dává jim pomocí internetu příležitost
se s ním jednoduše seznamovat nebo
ho do hloubky studovat,” říká Tomáš
Chvojka, předseda ČEA.

pro dĚti a mládež
o hořČiČném Zrnu
Ježíšovo podobenství najdeme v Mt 13,31-32. Hořčičné zrnko je maličké, ale vyroste z něj veliká rostlina. Seřadíte-li na obrázku správně
rostlinky od nejmenší k největší, vyjde vám, co Pán Ježíš k hořčičnému zrnu přirovnává.

Aplikace je přístupná z internetového
prohlížeče, je postavena na moderních
webových technologiích a tak může
nabízet funkce na úrovni nejznámějších free biblických programů. Umožňuje například jednotlivé biblické překlady zobrazovat vedle sebe ve vzájemně propojených oknech. Text se
může zobrazovat formátovaný podobně jako v tištěném vydání. Ve verzích
obsahujících Strongovo číslování lze
využít i výkladový slovník.
K dispozici je například Český studijní překlad s kompletním poznámkovým aparátem, Bible kralická, New
American Standard Version či Biblia
Hebraica. V současné fázi je projekt
určen především pro české uživatele,
postupně však chceme překládat uživatelské rozhraní do více jazyků a přidávat další překlady Bible, což závisí
zejména na získání souhlasu držitelů
autorských práv.
Bible-Online.cz je otevřeným projektem. Každý může přispět například
novými nápady, propagací, testováním, případně vývojem. Věříme, že
tento nástroj bude k užitku všem, kteří
chtějí lépe poznat a šířit Boží slovo a
tak se podílet na budování Božího království. To je největším a konečným
cílem našeho úsilí.
Jan Šlesinger, vedoucí projektu

Koncert v Táboře
Zveme vás na první z adventních
koncertů, které pořádá Sbor Božích
bojovníků Církve československé
husitské v Táboře, ul. dr. Farského
1960. Koná se 28. listopadu v 16.30
hodin, uslyšíte pěvecký sbor Hlahol.
Váš dobrovolný příspěvek bude použit na splátku rekonstrukce varhan.
(no)

Benefiční koncert
28. listopadu v 15.30 h v kostele P.
Marie Sněžné, Praha 1, zazní adventní
benefiční koncert pro Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Vystoupí barytonista Národního divadla Roman Janál, komorní sbor En Arché a herečka Dana
Batelková.
Alžběta Hana Soudková

Kalendář Blahoslav 2011
Nový Kalendář Blahoslav 2011, který
opět uspořádala PhDr. Olga Nytrová,
je ještě k dispozici v prodejně Blahoslav za cenu 70 Kč.
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše

(Řešení z minulého čísla: Ani v nejtěžších bouřích života neztrácejme víru.)
Jana Krajčiříková

Roční předplatné na rok 2010 činí 364 Kč.
Číslo účtu pro placení předplatného:
43-3856220207/0100
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* 26. 11.- 17 hodin
Benefiční koncert
* 26. 11. - 20 hodin
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 27. 11. – 14 hodin
Benefiční koncert
* 27. 11. – 20 hodin
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 28. 11. – 14 hodin
Benefiční koncert

Z ekumeny
VATIKáNSKá BANKA SE SNAží PlNIT MEZINáRoDNí KRITéRIA
PRoTI PRANí PENěZ

Vatikánská banka se po bezprecedentním, tvrdém zákroku italské prokuratury snaží ujistit Brusel a svět, že přísná evropská a mezinárodní pravidla
proti praní peněz a financování terorismu splňuje. Banka v posledních týdnech poskytla písemné i osobní sliby, že zákony proti praní špinavých
peněz neporušuje a že podezřelé transakce prošetřila, napsala agentura AP
na základě svých zjištění.
Italská prokuratura ale Vatikánské bance, jejíž oficiální název je Institut
náboženských záležitostí, nevěří. Podle tvrzení státních zástupců banka
sice s náznakem ochoty přišla, přesto porušila zákon pokusem převést
peníze bez identifikace odesílatele či příjemce a bez uvedení, na co byly
peníze použity. Finanční policie zabavila z účtu Vatikánské banky 21. září
23 milionů eur (565 milionů Kč), předseda banky Ettore Gotti Tedeschi a
jeho zástupce Paolo Cipriani jsou vyšetřováni prokuraturou. Vatikán rozhořčeně reagoval s tím, že se vynechání údajů stalo jen omylem a tak by
mělo být klasifikováno. Zabavení sumy se Vatikán pokusil odblokovat,
soud to ale odmítl.
Nyní Vatikán podklady o svých závazcích vůči praní peněz některým z klíčových institucí zapojených do případu poskytl, řekli AP představitelé
těchto organizací. Představitelé banky se obrátili písemně na pařížskou
mezivládní skupinu zabývající se bojem s praním špinavých peněz (FATF)
s tím, že udělají vše potřebné, aby banka normy splňovala. Agentuře to
sdělil představitel FATF informovaný o případu.
Organizace po Vatikánu požaduje, aby přijal legislativu, která staví praní
peněz mimo zákon, a vytvořil skupinu, která bude informovat o podezřelých transakcích a pak je prošetřovat. FATF také chce, aby Vatikán přijal
zákon požadující jasnou identifikaci jejích klientů a umožňující předání dat
úřadům vymáhajícím právo. Představitelé Vatikánské banky se nezávisle
na tom setkali i s evropskými komisaři. Lidé z banky mají za sebou také
dvě jednání s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, aby se
Vatikán dostal na seznam zemí, které se dělí o daňové informace ve snaze
omezit daňové ráje.
podle ČTK

KoNfERENCE Tří MoNoTEISTICKýCH NáBožENSTVí PRoBěHlA
KATARU

V

V hlavním městě Kataru se konala koncem října mezináboženská konference za účasti představitelů Římskokatolické církve, konkrétně Papežské
rady pro mezináboženský dialog, a dále judaismu a islámu. Konference se
zúčastnilo 220 osob z 58 zemí.
Arcibiskup Pier Luigi Celata ze zmíněné papežské rady, který reprezentoval Svatý stolec, zde prohlásil, že upírat člověku svobodu volby, změny či
zřeknutí se náboženství odporuje povaze pravé víry. Kromě toho arcibiskup Celata zařadil mezi znaky pravé víry také racionalitu. Víra a rozum
jsou dva dary, dva potenciály, které pocházejí z téhož zdroje, od jediného
Boha – řekl. Rozum nám umožňuje přijmout víru a zároveň ji chrání před
fundamentalismem a násilím. V tomto kontextu pak italský biskup poznamenal, že ne každá sekularizace je špatná. Pokud je chápána jako závazek
chránit všechno, co je výrazem lidské racionality, zasluhuje si podporu.
Něčím jiným je však sekularizace, která se pod vedením předsudků domáhá odstranění jakékoli reference k Bohu a transcendenci. Představitel Vatikánu to řekl v souvislosti s tématem konference, kterým byla „Výchova
nových pokolení na základech hodnot a tradice“.
Arcibiskup Celata připomenul, že základní odpovědnost za výchovu spočívá na rodičích. Stát zde má jenom pomocnou roli, což znamená, že má
s ohledem na obecné dobro zajistit nezbytné výchovné prostředky.
RaVat

BISKUP ECAV MIloŠ KláTIK ZASADIl
lUTHERoVě ZAHRADě STRoM

VE

WITTENBERgU

V

Generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku
zasadil 21. října jako 51. představitel evangelické církve ve wittenberské
Lutherově zahradě strom dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) pod
číslem 150. Stalo se tak během jeho pracovní cesty do Wittenbergu, informovaly internetové stránky ECAV.
Lutherova zahrada vzniká ve Wittenbergu s cílem dosáhnout k 31. říjnu
2017 počtu 500 různých stromů, které by symbolizovaly 500. výročí německé reformace. Stromy budou vysazeny kolem symbolu Lutherovy růže, vyskládaného z různých druhů kamene.
Slavnostního zasazení stromu se zúčastnili představitelé německé církve,
tajemnice Světového lutherského svazu pro Evropu Eva Vogel Mfato, biskup Evangelické církve a. v. v Maďarsku Tamás Fabyni a další hosté. Biskup Klátik přednesl text z listu apoštola Pavla Římanům 1,17 a zazněla též
evangelická hymna „Hrad přepevný“.
Biskup Miloš Klátik jednal v rámci své pracovní cesty do Wittenbergu
s Evou Vogel Mfato a biskupem Tamásem mimo jiné o zlepšení vzájemné
komunikace jednotlivých evangelických církví.
www.christnet.cz
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