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Jak v plaňanech oživla kulturní památka - náš husův sbor
Městys Plaňany je jednou z mála obcí
Kolínska, kde najdete hned tři kostely
těsně vedle sebe. Dva kostely patří
Římskokatolické církvi a jeden, Husův sbor, je od roku 1926 v majetku
Církve československé husitské. Jaká
byla historie této budovy před rokem
l926?
S existencí židovské komunity v Plaňanech v 19. století vznikla potřeba
zbudování židovské synagogy a zázemí. Klasicistní synagoga společně
s židovskou školou byla dostavena
v roce 1864, některé prameny udávají dokončení stavby v roce 1861. V budově školy se nacházel byt kantora a
rituální koupel - mikve. V roce 1880
měla komunita 44 lidí a tím dosáhla
svého maxima.
Majitelem obou objektů byla náboženská obec židovská v Kouřimi, která se v roce 1925 sloučila s židovskou
obcí kolínskou a synagoga i škola
přestaly sloužit svému účelu.
Slavnostní otevření Husova sboru
v Plaňanech se konalo v neděli 2. září
1928 za účasti bratra biskupa Korduleho, rabína Vedeta, mnoha dalších
našich duchovních, zástupců Kostnické jednoty, evangelíků z Peček a Velimi a zástupců státních úřadů.
Padesát let v souhrnu své existence
náboženská obec v Plaňanech neměla
„svého faráře“ a byla administrována
duchovními z jiných náboženských
obcí. V roce 2008 to vypadalo, že je
vše ztraceno a život se do zdevastované fary i Husova sboru nevrátí. Situace byla o to smutnější, že oba objekty byly roku 2006 prohlášeny kulturní památkou.
Koncem roku 2008 jsem byla pověřena administrováním plaňanské nábo-

ženské obce. Z Kostelní Lhoty je to
sice jen 12 km, ale s hromadnou
dopravou nemůžete počítat. To je společný problém všech venkovských
náboženských obcí. V této situaci
nám velice pomohl finanční dar pražské diecéze na zakoupení služebního
vozidla, který jiná náboženská obec
odmítla. Auto jsme tedy měli, chuť do
práce taky a k dispozici – vybydlenou, zdevastovanou faru bez podlah,
bez stropů, bez nábytku, s vytlučenými okny… a Husův sbor – v dezolátním stavu, staticky nezajištěný, část
střechy věže s kalichem hrozila zřícením… Okolí obou budov připomínalo spíš skládku než farní zahradu.
V obci se téměř 20 let nekonaly bohoslužby a věřící – prozatím žádní…
Ale žijí tady lidé. Lidé se svými sny,
problémy, touhami, potřebami a představami. A nejvíce by o nich měl vědět ten, kdo se o ně má starat. Tedy
starosta. Schůzku jsem si s panem starostou domluvila po telefonu.
Ve smluvený den a hodinu jsem pana
starostu Mgr. Martina Charváta navštívila v jeho úřadě. A byla jsem velice mile překvapena jeho ochotou a
vstřícností podílet se jak na opravě
obou našich objektů, tak zájmem oživit je duchovně i společensky.
Následovala ještě další jednání, ke
kterým pan starosta přizval pana Ivana Vokřála, zástupce občanského
sdružení „Plaňanští zvoníci“. Náš tým
jsme doplnili o Radku Výbornou,
pastorační asistentku v Kostelní Lhotě a diecézní zmocněnkyni v náboženské obci Plaňany. Práce na oživování kulturní památky mohla začít.
Společným cílem všech zúčastněných
bylo získat finanční prostředky a začít

postupně opravovat budovu fary i budovu Husova sboru a současně areál
„za pochodu” otevřít veřejnosti.
Díky kladnému přístupu městyse
Plaňany se začalo s postupnou rekonstrukcí budovy fary a zahrady. V současné době jsou zrekonstruovány tři
místnosti (tzv. spolková, výstavní a
kancelář farního úřadu), chodba a sociální zařízení.
Veškerý stavební materiál byl zakoupen z dotačních prostředků – např. od
automobilky TPCA Kolín – grant napsal, obhájil a částku 90000 Kč získal
pan Ivan Vokřál - z finančních prostředků náboženské obce a městyse

Ze Zasedání církevního Zastupitelstva
Jednání církevního zastupitelstva,
které se konalo v sobotu 20. listopadu
v Praze-Dejvicích, zahájil pobožností
na text: Mt 8,23-27 (písně: 151 a 94)
bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
Ten vedl i pracovní jednání, kterého se
zúčastnilo 35 členů s hlasovacím právem a 13 členů s hlasem poradním.
Jednání tedy bylo usnášeníschopné.
Po volbě zapisovatelů (Jana Krajčiříková a Ladislava Svobodová), sčitatelů hlasů a volební komise (Ladislav
Vaněk, Vladimír Moravec a Eva Červená), pracovního předsednictva CZ
(patriarcha Tomáš Butta, biskup Jan
Hradil, Ivana Macháčková, Jiří Balajka, Alena Naimanová, Bohdan Kaňák, biskup David Tonzar, Iva Pospíšilová, Zdena Šlézová, Michael Štojdl, Miroslava Studenovská a Miloslav
Sapík), návrhové a mandátové komise
(Iva Pospíšilová, Jan Slunečko, Eva
Červená a Jana Skořepová), ověřovatelů zápisu (Iva Pospíšilová, Benjamin
Mlýnek, Ivana Macháčková, Bohdan
Kaňák, Eva Mikulecká, Radek Zapletal a Eva Červená) následovala volba

stálého předsednictva CZ (patriarcha
Tomáš Butta, biskup Jan Hradil, Ivana
Macháčková, Jiří Balajka, Vlastizdar
Vágenknecht, Iva Pospíšilová, Milan
Líška, Alena Naimanová, Zdena Šlézová, Bohdan Kaňák, Miloslav Sapík,
Michael Štojdl, Radmila Horáková,
biskup David Tonzar a Miroslava Studenovská) a schválení jednacího řádu
a programu zasedání církevního zastupitelstva.
Po schválení zápisu z minulého zasedání z 5. června a kontrole plnění
usnesení následovala zpráva bratra
patriarchy, který se zaměřil na aktuální údaje o stavu naší církve. Uvedl, že
v posledních třech sledovaných letech
se stále projevuje pokles počtu členů
naší církve. Vzhledem k plánovanému
sčítání lidu v příštím roce, kdy výsledek vykazování náboženského vyznání bude závažným kritériem pro
postavení církví ve společnosti, je nutné vyzývat členy naší církve i její příznivce, aby svůj vztah projevili a při
sčítání se k církvi přihlásili.
Počet náboženských obcí se v posled-

ních třech letech ustálil na počtu 291
(288 v Čechách a na Moravě a 3 na
Slovensku). Přestože církev ke konci
loňského roku vlastnila 381 objektů,
31 náboženských obcí stále svůj vlastní objekt nemá.
Na církevních příspěvcích vykazuje
největší příjmy královéhradecká diecéze, příjmy se sbírek a darů má největší diecéze pražská, která však má
také největší výdaje (prakticky 50 %
výdajů celé církve).
Proti minulým letům se mírně snížil
celkový počet duchovních. Mezi duchovními s kněžským a jáhenským
svěcením působí asi třetina pracujících důchodců. Třetina náboženských
obcí je administrována, což ukazuje
na nedostatek duchovních s kněžským
svěcením. Za poslední tři roky přijalo
jáhenské svěcení 11 osob a svátost
svěcení kněžstva 18 osob, z tohoto
počtu je 12 absolventů HTF UK.
Naše církev využívá zvláštní práva
podle § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.
K nim patří i výuka náboženství na
Dokončení na str. 3

Plaňany. Stavební práce a úpravy
okolního terénu byly z převážné části
realizovány zaměstnanci úřadu městyse Plaňany a zbytek byla dobrovolná práce členů občanského sdružení
,,Plaňanští zvoníci“.
Po roce společné práce se objekty
fary i Husova sboru otevřely veřejnosti několika akcemi. Byly to především již dva ročníky tradičního vánočního jarmarku základní školy
v Plaňanech, vánoční zpívání dětí a
učitelů, tradiční akce „Plaňanské zvonění“, dále koncert bluegrassové skupiny Oáza, výstava starých řemesel
z okolí Plaňan, výstava s promítáním
starých fotografií Plaňan a okolí,
několikeré setkání seniorů, biblické
hodiny, beseda s promítáním dokumentů z tříletého putování Asií cestovatele Petra Bláhy, vystoupení divadelního souboru z Kouřimi „Mrsťa
Prsťa“ a jiné drobnější aktivity.
Největší starostí byl však technický
stav budovy Husova sboru – bývalé
židovské synagogy. Práce na statickém zabezpečení objektu byly provedeny v roce 1994 jen částečně, protože nebylo dostatek finančních prostředků.
Reálná možnost k získání peněz se
ukázala v roce 2009. Místní akční
skupina (MAS) Podlipansko získala
v rámci programu LEADER finanční
prostředky pro svůj region a mohla
tak realizovat svůj strategický plán.
V prvním kole výzvy v roce 2009
byla i kapitola Venkov a kulturní dědictví. Stačilo jen zpracovat žádost
v rámci pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a
MAS Podlipansko a tuto žádost předložit výběrové komisi Podlipanska a
pak čekat, zda uspěje v konkurenci
všech podaných žádostí.
Žádost, nebo chcete-li projektový záměr, zpracoval starosta městyse Pla-

ňany – Mgr. Martin Charvát, pomohl
zástupce „Plaňanských zvoníků“ pan
Ivan Vokřál a malinkou troškou do
mlýna jsem přispěla i já. Předložená
žádost prošla úspěšně všemi stupni
kontroly, veřejnou obhajobou a byla
podpořena finančními prostředky
v požadovaném rozsahu, tzn. 847000
Kč. Povinnou finanční spoluúčast ve
výši 130000 Kč poskytla pražská diecéze.
Smlouva mezi náboženskou obcí
v Plaňanech a Státním zemědělským
intervenčním fondem o poskytnutí finančních prostředků ve výši 847000
Kč byla podepsána dne 15. 4. 2010.
Tato suma byla použita na dokončení
statického zabezpečení Husova sboru
formou tlakových injektáží všech obvodových zdí, na rekonstrukci střechy zvoničky včetně okapů, kalicha a
oken, opravu a ošetření krovů a výměnu hromosvodů budovy.
Největším problémem bylo však získání finančních prostředků na předfinancování celé akce. Dílo se totiž muselo nejdříve dokončit a zaplatit dodavatelům.
V této souvislosti nám ochotně a velkou finanční částkou pomohla pražská diecéze, městys Plaňany, který
poskytl půjčku ve výši 200000 Kč a
náboženská obec v Benátkách nad Jizerou. Vážíme si této pomoci a touto
cestou všem děkujeme.
Opravy byly ukončeny 25. srpna. Po
dokončení a zaplacení díla následovala pečlivá kontrola monitorovací
komise MAS Podlipansko. Při kontrole jsme obstáli a 10. listopadu jsme
odjeli do Prahy na Státní zemědělský
intervenční fond zažádat o proplacení
proinvestovaných finančních prostředků.
A protože náš projekt nese název
„Oživlá kulturní památka“, ráda přiDokončení na str. 3
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Jak v plaňanech oživla kulturní...
Pokračování ze str. 1
pomenu některé z akcí, které jsme
v letošním roce ve spolupráci s občanským sdružením „Plaňanští zvoníci“ uskutečnili.
* Díky dotačnímu příspěvku z fondu
České pošty byla v prostorách fary instalována expozice divadelních kostýmů místního, již neexistujícího, ochotnického spolku Tyl.
* V sobotu 29. srpna se uskutečnil 10.
jubilejní ročník společenské a kulturní
akce „Plaňanské zvonění“.
* Bohoslužby v Husově sboru, na kterých bylo připomenuto, že uplynulo
82 let od jeho slavnostního otevření.
* Více než 250 lidí navštívilo naše objekty ve dnech Evropského historické-

ho dědictví. Zasvěcené informace podávali a areálem provázeli pan Ivan
Vokřál a členové o. s. Plaňanští zvoníci.
* Vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, které se uskutečnilo v pátek 10. září v Husově sboru. Na programu byl „Vivat Comenius“. Pamětníci říkali, že tolik lidí se ještě nikdy
v Plaňanech na podobné akci nesešlo.
Téměř všichni děkovali za zprostředkování tak neobyčejného kulturního
zážitku.
Toto vystoupení bylo skutečně důstojnou a slavnostní tečkou za první etapou oživování naší kulturní památky i
náboženské obce v Plaňanech a bylo
současně i poděkováním všem, kteří

naše recenZe
JARoSLAV HRDLičKA:
PATRiARCHA DR. MiRoSLAV NoVáK
(VyDAL L. MAReK, BRNo 2010)
Také novou knihu dr. Hrdličky jsem
otvíral nejprve uprostřed, abych s úlevou zjistil, že na str. 97 je odstavec o
6. 7. 1947 uděleném kněžském svěcení první ženy v CČS(H).
Takové svátostné svěcení je dodnes
věroučným problémem ve světě nejen
např. u římských katolíků v Rakousku, ale i u anglikánů (viz ČZ 2010 č.
46 str. 4). V jubilejním sborníku „90
let CČS(H)“ byla všemi spoluautory
jeho převratnost a význam jakoby přehlédnuta či zmíněna jen jako (pro nás)
samozřejmost.
Teprve potom jsem pozorně pročítal
Novákův život, chronologicky a přehledně probíraný v tématických kapitolkách, provázených spoustou fotografií a doplněných německým sumářem, užitými prameny, literaturou a
rejstříky i přehledem edice Deus et
gentes (v jejímž celku práce vychází)
na celkem 296 stranách. Tak můžeme
podrobně sledovat Novákova studia
doma i v cizině, jeho působení v církvi za 1. republiky, výchovu bohoslovců za protektorátu (48-60), problémy

nám pomáhají vdechnout život mrtvým kamenům. Ráda bych poděkovala za spolupráci z říše snů zejména
panu starostovi městyse Plaňany Mgr.
Martinu Charvátovi, Ivanu Vokřálovi
- zástupci občanského sdružení „Plaňanští zvoníci“, a paní ing. Janě Havelkové z MAS Podlipansko.
Děkuji Pánu Bohu, že nám poslal tak
obětavé, nezištné a vstřícné spolupracovníky.
Děkuji všem, kteří se spolu s námi
modlí za oživení náboženské obce
v Plaňanech.
Ing.Michaela Gajdáčková
farářka v Kostelní Lhotě,
administrující
náboženskou obec Plaňany

život meZi svastikou a rudou hvěZdou

s „Deutsche Christen“ (60-70), problematické období Ústřední národní
správy CČS(H) v r. 1945, Novákovo
„důvěrné členství“ v KSČ (89-93).
Jeho výrazné mírové přesvědčení
(150-158, 179-192) bylo komunistickým režimem léta zneužíváno, aniž
by za to vyhovovalo v jeho některých
pokusech o zabránění křivdám či o
pomoc různě postiženým (143-148).
Jako pražský biskup neměl zřejmě
osobní podíl na potížích biskupa Horského v Ostravě (135-7) či na tragickém osudu F. M. Hníka jako biskupa
v Olomouci (199-205). O státním pronásledování O. Kozlera, V. Mikuleckého aj. kolem volby patriarchy a dalšího pražského biskupa v letech 196061 bude pro bližší údaje asi dobré si
přečíst také článek M. Jindry v novém
Kalendáři Blahoslav 2011 (138-158).
Svými kontakty s Ruskou pravoslavnou církví pomohl dr. Novák politicky r. 1963 k našemu vstupu do Světové rady církví a tak k vymanění
z ekumenické izolace, do níž se církev
dostávala. Vojenský zásah v srpnu
1968 u nás skepticky očekával, ale
spolupodepsal ekumenické prohlášení
proti této okupaci a dle řady svědectví
je nikdy neodvolal (209).

Účastnil se pohřbu Jana Palacha 25. 1.
1969 (210), pokračoval ale na mezinárodní úrovni i ve své mírové činnosti (223-234). Protestoval i proti
násilnému zásahu bezpečnosti proti
studentům 17. 11. 1989 (236n).
Sametová revoluce i v naší církvi ho
ovšem ve věku 82 let z patriarší funkce odplavila (241-5). Bylo to 5 let po
smrti jeho léta nemocné manželky,
když se podruhé ve Francii oženil se
svou dávnou přítelkyní, a tam 5. 5.
2000 zemřel. Jeho tělesné ostatky nikde nenalezneme, neboť je odkázal
k vědeckým účelům (249).
Hrdličkova kniha, založená na spoustě dokladů a svědectví, končí autorovým pokorným konstatováním, že je
pouze „zpracovanými prameny (obrazně řečeno) tou částí ledovce, jež
vyčnívá nad hladinu, určitým zpřehledněním teologova putování životem i příspěvkem k dějinám CČS(H) a
evropského ekumenismu během studené války a jejího překonávání“
(250).
I tak: patří mu za to velký dík.
Radek Hobza
Publikaci dostanou všechny náboženské obce zdarma.

Ze Zasedání církevního Zastupitelstva
Dokončení ze str. 1
státních školách. Naše církev vyučuje
náboženství na 32 státních školách,
nejvíce v královéhradecké diecézi (na
14). V ozbrojených silách působí 3
vojenští kaplani z naší církve, pastorační činnost zajišťujeme v 9 věznicích. Ve zprávě bratr patriarcha připomněl i akce, které se konaly v jubilejním roce církve, a oslavy dvojího
jubilea HTF UK. V závěru bratr patriarcha poděkoval spolupracovníkům
v ústřední radě a jejím úřadu, v duchovní správě v diecézích i náboženských obcích a v diakonických střediscích za jejich službu.
Církevní zastupitelstvo dále schválio
prohlášení k jubilejnímu roku “Církev
československá husitská v ekumenickém společenství”.
Po schválení zpráv o činnosti ústředních rad v ČR a SR, diecézních rad,
úřadu ústřední rady a jejích odborů,
sněmovního centra, CKV, CRFV
DaM CČSH, HITS a HTF UK se konaly doplňovací volby členů Právní
rady. Navrženi byli: brněnskou diecé-

zí dr. A. Brychtová, bratislavskou diecézí Mgr. R. Zapletal, pražskou diecézí Mgr. R. Adamová a královéhradeckou diecézí Mgr. J. Krajčiříková. Na
předsedkyni navrhovala pražská diecéze Mgr. K. Polákovou. V prvním
kole byly zvoleny Mgr. J. Krajčiříková a JUDr. A. Brychtová, které obdržely nadpoloviční většinu hlasů.
Ve druhém kole byla zvolena Mgr. R.
Adamová.
Následovala volba předsedy Právní
rady. V prvním kole dostala většinu
hlasů Mgr. Jana Krajčiříková.
Následovala zpráva o činnosti IEP,
kterou vzalo církevní zastupitelstvo na
vědomí. Dále byla projednána zpráva
o zajištění správy Památníku Mistra
Jana Husa v Husinci. Správcem ústřední rada jmenovala Rudolfa Tonzara. V současné době je nutné v co nejkratší době opravit střechu na jednom
z objektů.
Zprávu o hospodaření církve v roce
2010 vzalo církevní zastupitelstvo na
vědomí a schválilo rozpočty ústředí
církve v ČR i SR na rok 2011.

Církevní zastupitelstvo rozhodlo, že
bude vydána liturgie s nezpívanými
texty ve slovenštině pro potřeby církve na Slovensku.
Do dozorčí rady IEP byl zvolen za
královéhradeckou diecézi Mgr. Tomáš
Altman.
Církevní zastupitelstvo schválilo celocírkevní sbírky v roce 2011, a to: 8.
ledna sbírka na sněm, na Boží hod
velikonoční sbírka dr. Karla Farského,
12. června sbírka na fond Škodějov a
muzeum dr. K. Farského, sbírka 6.
července, 26. prosince sbírka na diakonii a misii, 28. října sbírka na opravu kostela v Liptovské Osadě, průběžná sbírka na Husinec.
Církevní zastupitelstvo schválilo i
celocírkevní akce v roce 2011: 8. ledna k výročí vzniku církve v chrámu
sv. Mikuláše, 8. března k výročí narození Tomáše G. Masaryka v Parlamentu ČR, 11. června k výročí úmrtí
dr. Karla Farského ve Škodějově, 2.
července pouť na Sázavu, 5. července
festival duchovní hudby v chrámu sv.
Mikuláše, 6. července k výročí upále-

odhalení pomníku na spořilově
Sestry a bratři, rád bych vás potěšil textem i fotografií ze slavnosti odhalení pomníku k 90. výročí naší církve. Ve sváteční neděli 14. listopadu, která
byla doprovázena i přízní nezvykle slunečného počasí, se shromáždili věřící naší náboženské obce i hosté, aby společně poděkovali bohoslužbou za
díl služby, který vykonala předešlá generace bratří a sester našeho sboru.
Pozvání na slavnostní bohoslužbu přijal také bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta, který posloužil slovem Božím i posilou večeře Páně. Po požehnání
pronesl bratr patriarcha řeč ke shromážděným v prostoru farní zahrady a
poté odhalil pamětní desku věnovanou výročí církve a 130. výročí narození našeho prvního patriarchy ThDr. Karla Farského.
Touto akcí je dovršena prvá část našeho zamýšleného díla, která byla
zaměřena k jubilejnímu roku církve. Další dvě etapy, které bychom rádi na
Spořilově realizovali do roku 2015, se vztahují k 600. výročí upálení M. J.
Husa. Návrh na postup prací byl v radě starších diskutován v květnu letošního roku. V letních měsících byla za přítomnosti bratra vikáře Daniela
Majera, bratra faráře Jana Daniela Doška, sestry jáhenky Kamily Čadové a
bratra jáhna Davida Hrona sloužena bohoslužba, při níž bylo tomuto dílu
požehnáno. Společné úsilí bylo tedy včera naplněno a také podpořeno
modlitbou mnoha věřících v našem sboru.
Památná deska i kalich vrhající světlo k prahu sboru nás zavazuje k odpovědnosti za dědictví první generace naší církve. Přejeme si, aby ten, kdo vchází do sborového domu, měl na mysli slávu i utrpení, které kalich přináší.
Základní kámen našeho pomníku je opatřen textem Žalmu 127: „Nestavíli dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Za výběr tohoto verše
chci poděkovat bratru faráři Doškovi.
Základním kamenem všeho je však živý Kristus, který zemřel, vstal z mrtvých a vrátí se ve slávě Boha Otce. On je kamenem, zdí, stropem i střechou, on se klene nad svým lidem. Pod ním a v něm nalézá člověk pravdivost a sílu, se kterou dokáže překonávat smrt i hřích. Pokud on sám není
zván pod střechu, aby pomohl stavět a vedl stavbu sborů i našich niter, jsou
každý chrám i každá stavba odsouzeny ke zkáze. Buď Bohu vyjádřen dík
za poznání daru věčnosti, která v jeho Synu přináší svobodu i možnost
volby v našem žití i konání.
Sestry a bratři, buďte bez obav z budoucnosti. Budoucnost je svěřena
Kristu. Kdo patří Kristu, tomu patří i budoucnost.
Jan Hlavsa
ní Mistra Jana Husa v 10 h ekumenická bohoslužba v Husinci a v 15 h bohoslužba v Betlémské kapli, 30. září 2. října setkání mládeže v Brně na
Lipové, 7. října v 18 h setkání k výročí úmrtí Jana Žižky v Liberci, 8. října
v 15 h setkání k výročí úmrtí Jana
Žižky v Sudoměři, 11. října ve 14 h
pietní akt k výročí úmrtí Jana Žižky u
památníku na Vítkově, 28. října v 15
h oslavy vzniku samostatného státu
v Hradci Králové a 11. listopadu v 17
h bohoslužba ke dni veteránů a ukončení I. světové války v chrámu sv.
Mikuláše.
Církevní zastupitelstvo projednávalo
na návrh pražské diecéze novelizaci

řádu duchovenské služby, podle které
by se zkracovala lhůta pro udělení
výjimky z teologického vzdělání pro
svěcení jáhnů na 4-7 let (dosud 5-10
let) a pro vysluhování svátosti svěcení
kněžstva na 7-10 let (dosud 10 let).
Návrh nedoporučil ani naukový ani
legislativně právní výbor, pastoračně
výchovný výbor zaujal neutrální stanovisko. O návrhu nakonec nebylo
hlasováno, protože po odchodu některých členů nebylo zasedání usnášeníschopné.
Zasedání církevního zastupitelstva
ukončil bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta modlitbou.
(red)
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Jak v plaňanech oživla kulturní...
Pokračování ze str. 1
pomenu některé z akcí, které jsme
v letošním roce ve spolupráci s občanským sdružením „Plaňanští zvoníci“ uskutečnili.
* Díky dotačnímu příspěvku z fondu
České pošty byla v prostorách fary instalována expozice divadelních kostýmů místního, již neexistujícího, ochotnického spolku Tyl.
* V sobotu 29. srpna se uskutečnil 10.
jubilejní ročník společenské a kulturní
akce „Plaňanské zvonění“.
* Bohoslužby v Husově sboru, na kterých bylo připomenuto, že uplynulo
82 let od jeho slavnostního otevření.
* Více než 250 lidí navštívilo naše objekty ve dnech Evropského historické-

ho dědictví. Zasvěcené informace podávali a areálem provázeli pan Ivan
Vokřál a členové o. s. Plaňanští zvoníci.
* Vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, které se uskutečnilo v pátek 10. září v Husově sboru. Na programu byl „Vivat Comenius“. Pamětníci říkali, že tolik lidí se ještě nikdy
v Plaňanech na podobné akci nesešlo.
Téměř všichni děkovali za zprostředkování tak neobyčejného kulturního
zážitku.
Toto vystoupení bylo skutečně důstojnou a slavnostní tečkou za první etapou oživování naší kulturní památky i
náboženské obce v Plaňanech a bylo
současně i poděkováním všem, kteří

naše recenZe
JARoSLAV HRDLičKA:
PATRiARCHA DR. MiRoSLAV NoVáK
(VyDAL L. MAReK, BRNo 2010)
Také novou knihu dr. Hrdličky jsem
otvíral nejprve uprostřed, abych s úlevou zjistil, že na str. 97 je odstavec o
6. 7. 1947 uděleném kněžském svěcení první ženy v CČS(H).
Takové svátostné svěcení je dodnes
věroučným problémem ve světě nejen
např. u římských katolíků v Rakousku, ale i u anglikánů (viz ČZ 2010 č.
46 str. 4). V jubilejním sborníku „90
let CČS(H)“ byla všemi spoluautory
jeho převratnost a význam jakoby přehlédnuta či zmíněna jen jako (pro nás)
samozřejmost.
Teprve potom jsem pozorně pročítal
Novákův život, chronologicky a přehledně probíraný v tématických kapitolkách, provázených spoustou fotografií a doplněných německým sumářem, užitými prameny, literaturou a
rejstříky i přehledem edice Deus et
gentes (v jejímž celku práce vychází)
na celkem 296 stranách. Tak můžeme
podrobně sledovat Novákova studia
doma i v cizině, jeho působení v církvi za 1. republiky, výchovu bohoslovců za protektorátu (48-60), problémy

nám pomáhají vdechnout život mrtvým kamenům. Ráda bych poděkovala za spolupráci z říše snů zejména
panu starostovi městyse Plaňany Mgr.
Martinu Charvátovi, Ivanu Vokřálovi
- zástupci občanského sdružení „Plaňanští zvoníci“, a paní ing. Janě Havelkové z MAS Podlipansko.
Děkuji Pánu Bohu, že nám poslal tak
obětavé, nezištné a vstřícné spolupracovníky.
Děkuji všem, kteří se spolu s námi
modlí za oživení náboženské obce
v Plaňanech.
Ing.Michaela Gajdáčková
farářka v Kostelní Lhotě,
administrující
náboženskou obec Plaňany

život meZi svastikou a rudou hvěZdou

s „Deutsche Christen“ (60-70), problematické období Ústřední národní
správy CČS(H) v r. 1945, Novákovo
„důvěrné členství“ v KSČ (89-93).
Jeho výrazné mírové přesvědčení
(150-158, 179-192) bylo komunistickým režimem léta zneužíváno, aniž
by za to vyhovovalo v jeho některých
pokusech o zabránění křivdám či o
pomoc různě postiženým (143-148).
Jako pražský biskup neměl zřejmě
osobní podíl na potížích biskupa Horského v Ostravě (135-7) či na tragickém osudu F. M. Hníka jako biskupa
v Olomouci (199-205). O státním pronásledování O. Kozlera, V. Mikuleckého aj. kolem volby patriarchy a dalšího pražského biskupa v letech 196061 bude pro bližší údaje asi dobré si
přečíst také článek M. Jindry v novém
Kalendáři Blahoslav 2011 (138-158).
Svými kontakty s Ruskou pravoslavnou církví pomohl dr. Novák politicky r. 1963 k našemu vstupu do Světové rady církví a tak k vymanění
z ekumenické izolace, do níž se církev
dostávala. Vojenský zásah v srpnu
1968 u nás skepticky očekával, ale
spolupodepsal ekumenické prohlášení
proti této okupaci a dle řady svědectví
je nikdy neodvolal (209).

Účastnil se pohřbu Jana Palacha 25. 1.
1969 (210), pokračoval ale na mezinárodní úrovni i ve své mírové činnosti (223-234). Protestoval i proti
násilnému zásahu bezpečnosti proti
studentům 17. 11. 1989 (236n).
Sametová revoluce i v naší církvi ho
ovšem ve věku 82 let z patriarší funkce odplavila (241-5). Bylo to 5 let po
smrti jeho léta nemocné manželky,
když se podruhé ve Francii oženil se
svou dávnou přítelkyní, a tam 5. 5.
2000 zemřel. Jeho tělesné ostatky nikde nenalezneme, neboť je odkázal
k vědeckým účelům (249).
Hrdličkova kniha, založená na spoustě dokladů a svědectví, končí autorovým pokorným konstatováním, že je
pouze „zpracovanými prameny (obrazně řečeno) tou částí ledovce, jež
vyčnívá nad hladinu, určitým zpřehledněním teologova putování životem i příspěvkem k dějinám CČS(H) a
evropského ekumenismu během studené války a jejího překonávání“
(250).
I tak: patří mu za to velký dík.
Radek Hobza
Publikaci dostanou všechny náboženské obce zdarma.

Ze Zasedání církevního Zastupitelstva
Dokončení ze str. 1
státních školách. Naše církev vyučuje
náboženství na 32 státních školách,
nejvíce v královéhradecké diecézi (na
14). V ozbrojených silách působí 3
vojenští kaplani z naší církve, pastorační činnost zajišťujeme v 9 věznicích. Ve zprávě bratr patriarcha připomněl i akce, které se konaly v jubilejním roce církve, a oslavy dvojího
jubilea HTF UK. V závěru bratr patriarcha poděkoval spolupracovníkům
v ústřední radě a jejím úřadu, v duchovní správě v diecézích i náboženských obcích a v diakonických střediscích za jejich službu.
Církevní zastupitelstvo dále schválio
prohlášení k jubilejnímu roku “Církev
československá husitská v ekumenickém společenství”.
Po schválení zpráv o činnosti ústředních rad v ČR a SR, diecézních rad,
úřadu ústřední rady a jejích odborů,
sněmovního centra, CKV, CRFV
DaM CČSH, HITS a HTF UK se konaly doplňovací volby členů Právní
rady. Navrženi byli: brněnskou diecé-

zí dr. A. Brychtová, bratislavskou diecézí Mgr. R. Zapletal, pražskou diecézí Mgr. R. Adamová a královéhradeckou diecézí Mgr. J. Krajčiříková. Na
předsedkyni navrhovala pražská diecéze Mgr. K. Polákovou. V prvním
kole byly zvoleny Mgr. J. Krajčiříková a JUDr. A. Brychtová, které obdržely nadpoloviční většinu hlasů.
Ve druhém kole byla zvolena Mgr. R.
Adamová.
Následovala volba předsedy Právní
rady. V prvním kole dostala většinu
hlasů Mgr. Jana Krajčiříková.
Následovala zpráva o činnosti IEP,
kterou vzalo církevní zastupitelstvo na
vědomí. Dále byla projednána zpráva
o zajištění správy Památníku Mistra
Jana Husa v Husinci. Správcem ústřední rada jmenovala Rudolfa Tonzara. V současné době je nutné v co nejkratší době opravit střechu na jednom
z objektů.
Zprávu o hospodaření církve v roce
2010 vzalo církevní zastupitelstvo na
vědomí a schválilo rozpočty ústředí
církve v ČR i SR na rok 2011.

Církevní zastupitelstvo rozhodlo, že
bude vydána liturgie s nezpívanými
texty ve slovenštině pro potřeby církve na Slovensku.
Do dozorčí rady IEP byl zvolen za
královéhradeckou diecézi Mgr. Tomáš
Altman.
Církevní zastupitelstvo schválilo celocírkevní sbírky v roce 2011, a to: 8.
ledna sbírka na sněm, na Boží hod
velikonoční sbírka dr. Karla Farského,
12. června sbírka na fond Škodějov a
muzeum dr. K. Farského, sbírka 6.
července, 26. prosince sbírka na diakonii a misii, 28. října sbírka na opravu kostela v Liptovské Osadě, průběžná sbírka na Husinec.
Církevní zastupitelstvo schválilo i
celocírkevní akce v roce 2011: 8. ledna k výročí vzniku církve v chrámu
sv. Mikuláše, 8. března k výročí narození Tomáše G. Masaryka v Parlamentu ČR, 11. června k výročí úmrtí
dr. Karla Farského ve Škodějově, 2.
července pouť na Sázavu, 5. července
festival duchovní hudby v chrámu sv.
Mikuláše, 6. července k výročí upále-

odhalení pomníku na spořilově
Sestry a bratři, rád bych vás potěšil textem i fotografií ze slavnosti odhalení pomníku k 90. výročí naší církve. Ve sváteční neděli 14. listopadu, která
byla doprovázena i přízní nezvykle slunečného počasí, se shromáždili věřící naší náboženské obce i hosté, aby společně poděkovali bohoslužbou za
díl služby, který vykonala předešlá generace bratří a sester našeho sboru.
Pozvání na slavnostní bohoslužbu přijal také bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta, který posloužil slovem Božím i posilou večeře Páně. Po požehnání
pronesl bratr patriarcha řeč ke shromážděným v prostoru farní zahrady a
poté odhalil pamětní desku věnovanou výročí církve a 130. výročí narození našeho prvního patriarchy ThDr. Karla Farského.
Touto akcí je dovršena prvá část našeho zamýšleného díla, která byla
zaměřena k jubilejnímu roku církve. Další dvě etapy, které bychom rádi na
Spořilově realizovali do roku 2015, se vztahují k 600. výročí upálení M. J.
Husa. Návrh na postup prací byl v radě starších diskutován v květnu letošního roku. V letních měsících byla za přítomnosti bratra vikáře Daniela
Majera, bratra faráře Jana Daniela Doška, sestry jáhenky Kamily Čadové a
bratra jáhna Davida Hrona sloužena bohoslužba, při níž bylo tomuto dílu
požehnáno. Společné úsilí bylo tedy včera naplněno a také podpořeno
modlitbou mnoha věřících v našem sboru.
Památná deska i kalich vrhající světlo k prahu sboru nás zavazuje k odpovědnosti za dědictví první generace naší církve. Přejeme si, aby ten, kdo vchází do sborového domu, měl na mysli slávu i utrpení, které kalich přináší.
Základní kámen našeho pomníku je opatřen textem Žalmu 127: „Nestavíli dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Za výběr tohoto verše
chci poděkovat bratru faráři Doškovi.
Základním kamenem všeho je však živý Kristus, který zemřel, vstal z mrtvých a vrátí se ve slávě Boha Otce. On je kamenem, zdí, stropem i střechou, on se klene nad svým lidem. Pod ním a v něm nalézá člověk pravdivost a sílu, se kterou dokáže překonávat smrt i hřích. Pokud on sám není
zván pod střechu, aby pomohl stavět a vedl stavbu sborů i našich niter, jsou
každý chrám i každá stavba odsouzeny ke zkáze. Buď Bohu vyjádřen dík
za poznání daru věčnosti, která v jeho Synu přináší svobodu i možnost
volby v našem žití i konání.
Sestry a bratři, buďte bez obav z budoucnosti. Budoucnost je svěřena
Kristu. Kdo patří Kristu, tomu patří i budoucnost.
Jan Hlavsa
ní Mistra Jana Husa v 10 h ekumenická bohoslužba v Husinci a v 15 h bohoslužba v Betlémské kapli, 30. září 2. října setkání mládeže v Brně na
Lipové, 7. října v 18 h setkání k výročí úmrtí Jana Žižky v Liberci, 8. října
v 15 h setkání k výročí úmrtí Jana
Žižky v Sudoměři, 11. října ve 14 h
pietní akt k výročí úmrtí Jana Žižky u
památníku na Vítkově, 28. října v 15
h oslavy vzniku samostatného státu
v Hradci Králové a 11. listopadu v 17
h bohoslužba ke dni veteránů a ukončení I. světové války v chrámu sv.
Mikuláše.
Církevní zastupitelstvo projednávalo
na návrh pražské diecéze novelizaci

řádu duchovenské služby, podle které
by se zkracovala lhůta pro udělení
výjimky z teologického vzdělání pro
svěcení jáhnů na 4-7 let (dosud 5-10
let) a pro vysluhování svátosti svěcení
kněžstva na 7-10 let (dosud 10 let).
Návrh nedoporučil ani naukový ani
legislativně právní výbor, pastoračně
výchovný výbor zaujal neutrální stanovisko. O návrhu nakonec nebylo
hlasováno, protože po odchodu některých členů nebylo zasedání usnášeníschopné.
Zasedání církevního zastupitelstva
ukončil bratr patriarcha ThDr. Tomáš
Butta modlitbou.
(red)
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průvodní slovo: Petra Babničová.
Vstupné dobrovolné.
(fú a rst)

Výstava betlémů

o teologii na Břevnově

Vernisáž výstavy betlémů žáků ZUŠ
Habrmamova v Hradci Králové se
uskuteční 30. listopadu v 17 hodin ve
Sboru kněze Ambrože.
(red)

7. prosince zveme na faru na Břevnově (Na Petynce 47) na přednášku
Mgr. Hany Tonzarové, Th.D. o biblické teologii v CČSH. Začátek je
v 18 hodin.
(no

Divadlo Mana
V pátek 10. prosince vás zveme na
komponovaný večer Astrologie versus astronomie. Hostem bude Jiří
Grygar. Začátek v 19 h. Vršovické
divadlo MANA, Moskevská 34, Husův sbor. Vstup do divadla z ulice
Sportovní naproti Sokolu Vršovice.
www.centrummana.cz
(red)

Nový kalendář
Olomoucká diecéze vydala závěsný
kalendář na rok 2011. Je sestaven
z černobílých fotografií Svaté země,
jejichž autorem je Karel Cudlín.
Fotografie jsou doplněny biblickými
texty a „pouštními“ meditacemi Chalila Džibrána. Výběr sestavily Jana
Šilerová a Jana Wienerová. Kalendář
je k dostání také v prodejně Blahoslav
za 70 Kč.
Kéž naše srdce v tichosti zná tajemství dní i nocí a my pochopíme, že
poušť je sadem pro ty, kteří ví, že
někde skrývá studnu…
Jana Šilerová

Adventní koncert
Náboženská obec v Šumperku pořádá ve čtvrtek 2. prosince v 16 h v modlitebně sborového domu na ul. Gen.
Krátkého 14 adventní koncert houslového dueta a tria. Účinkují: houslový
virtuos Jaroslav Trdla - I. housle, uč.
Ivana Brázdová – III. housle, žákyně
učitele J. Trdly Petra Babničová – II.
housle. Na programu zazní díla: J. Kř.
Vaňhal, Ch. Dancla, F. Mazas, J. B.
Foerster, A. Dvořák, A. Vivaldi aj.
Úvodní slovo: ThMgr. Jan Sladovník,

Slavnostní bohoslužba
Slavnostní bohoslužba k 85. výročí
založení liberecké náboženské obce a
k 15. výročí otevření nové modlitebny
se koná v neděli 5. prosince v 9 h za

pro děti a mládež
výZva k bdělosti
V Mt 24,36-44 nás Pán Ježíš nabádá, abychom byli stále připraveni na
jeho druhý příchod. Vpisujte slova podle počtu písmen shora dolů a
zleva doprava. Tajenku tvoří vyznačená písmena.

účasti královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska v budově fary na náměstí Českých bratří.
Srdečně zveme.
(rst)

Koncerty v Táboře
Ve Sboru Božích bojovníků v Táboře
se konají tyto adventní koncerty:
* 28. 11. - pěvecký sbor Hlahol
* 5. 12. - Eva Peřinová (klavír), Ludmila Peřinová (zpěv), Stanislav Kubín (kytara)
* 12. 12. - komorní soubor Matoška
* 19. 12. - Jiřina Dvořáková-Marešová (varhany)
21. 12. - vojenský soubor “Ondráš”
z Moravy
Všechny koncerty se konají v temperovaném prostředí sboru v 16.30 h.
Výtěžek dobrovolného vstupného je
určen na rekonstrukci varhan.
(eč)

Advent v Rokycanech
Zveme vás na adventní pobožnosti,
které se konají v evangelické modlitebně v Rokycanech, Jiráskova 481
(pod nádražím) každý čtvrtek od
16.30 h.
* 2. 12. - káže Mgr. Daniel Majer
* 9. 12. - káže Mgr. Milan Semilský
* 16. 12. - káže ThDr. Radek Hobza
* 23. 12. - káže Mgr. Jaroslava Švábová
(rst)

Výstava v Poděbradech
V Polabském muzeu v Poděbradech
proběhla 27. listopadu v 15 h vernisář výstavy “Od první české bohoslužby ke zrodu nové církve”.
(mg)

Advent v Hronově
První neděli adventní 28. listopadu
v 15 h se koná tradiční adventní
koncert s mikulášskou nadílkou.
Druhou neděli adventní v 16.30 h
se koná ekumenické setkání s mezinárodní účastí a v 18 h se koná
koncert Musica per fiatti.
Koncert v Machově se koná 17.
prosince od 16 h.
Srdečně zve
rada starších

Koncerty u sv. Mikuláše

8 písmen: hospodář, přijmout
7 písmen: nevědět, zanechat
6 písmen: andělé, hodina, potopa, příchod, vdávat
5 písmen: bdění, denní, noční, tehdy, zloděj
(Řešení z minulého čísla: Království.)
Jana Krajčiříková
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* 3. 12. – 14 hodin
Benefiční koncert
Adventní festival sborového
zpěvu v Praze
* 3. 12. – 19 hodin
Schubert, Gounod,
European Christmas Carols,
Bambini di Praga,
Sbormistr - B. Kulínská
* 4. 12. – 14 hodin
Benefiční koncert
Adventní festival sborového
zpěvu v Praze
* 4. 12. – 19 hodin
Schubert, Gounod,
European Christmas Carols
Bambini di Praga,
Sbormistr - B. Kulínská
* 5. 12. – 19 hodin
Christmas music of old
Europe
World Christmas Carols
Prague Brass Ensemble
- varhany

Z ekumeny
MiRoSLAVA NěMCoVá Ve VATiKáNu HoVořiLA
o čeSKo-VATiKáNSKé SMLouVě
Stále nedořešená česko-vatikánská smlouva je jedním z témat, o nichž
měla předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) 17. listopadu
jednat ve Vatikánu. Němcovou přijal soukromě papež Benedikt XVI.,
hovořit měla také se státním sekretářem Tarcisiem Bertonem. ČTK to řekl
velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík. Ve Vatikánu byl na národní pouti i
šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg (TOP 09). Ten ovšem o smlouvě nejednal. Byl mezi tisíci poutníky, kteří jeli poděkovat papeži za loňskou návštěvu a ukázat, že Česko není zemí ateistů.
Česko-vatikánská smlouva upravuje vztah mezi českým státem a Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví. Financování církví neřeší. V roce
2003 smlouvu odmítla sněmovna a od té doby se s ní nic neděje; nyní je
otázkou, co s ní učiní současná vládní koalice. Vláda by měla rozhodnout,
zda se znovu pokusí v parlamentu prosadit vyjednaný text smlouvy či zvolí
jinou variantu. Vatikán přitom uvádí, že smlouvu měnit nechce.
Podle ČTK

VZNiKAJí PRVNí KřeSťANSKé iNTeRNeToVé STRáNKy
V češTiNě K TéMATu BeZDěTNoSTi
V současné době jsou připravovány ke spuštění první křesťanské webové
stránky v ČR, které budou věnovány podpoře manželských párů, které se
potýkají s problémem bezdětnosti.
Statistiky hovoří o tom, že stále více párů má problémy s početím a nemálo z nich se musí dříve či později vyrovnávat s problémem neplodnosti. To
se týká i křesťanských manželství, v nichž partneři často marně hledají
odpovědi na desítky svých otázek. Nové webové stránky www.bezdetnost.cz budou chtít oslovit právě takové páry, které cítí, že jsou se svým
problémem osamoceny. Na stránkách bude dán prostor k navazování kontaktů a vzájemnému sdílení a to zejména prostřednictvím chráněného diskusního fóra.
Manželské páry, které se vyrovnávají s problémem bezdětnosti, budou
moci na stránkách nalézt užitečné informace, články, příběhy. Stejně tak ti,
kteří zmíněným párům slouží nebo se s nimi setkávají, ať už ve sboru, v rodině nebo v zaměstnání, zde naleznou vodítka a praktické rady k pastoraci, citlivé pomoci a přístupu k těm, kteří se vyrovnávají s bezdětností nebo
ztrátou dítěte.
Křesťan Dnes

PoLáCi VZTyčiLi ÚDAJNě NeJVěTší SoCHu KRiSTA NA SVěTě
Dělníci v západopolském Świebodzině úspěšně dokončili instalaci obří
sochy Ježíše Krista, kterou její autoři označují jako největší na světě.
Instalaci, kterou provázely komplikace, přihlížely stovky místních. Jeřáb
nakonec úspěšně posadil na torzo hlavu Krista. Świebodzin doufá, že jej
socha proslaví po celém Polsku i zahraničí. Slavnostní odhalení je podle
televize TVN 24 plánováno na 21. listopadu.
Postava Ježíše Krista na 16 metrů vysokém kopečku má včetně koruny
měřit podle dosavadních informací 36 metrů. Svými rozměry by tak předčila sochu Krista Spasitele, která shlíží na brazilské Rio de Janeiro.
Brazilský Kristus je vysoký 30 metrů a stojí na osmimetrovém podstavci.
Agentura AP nicméně dnes upozornila, že lidé zúčastnění na projektu
poskytují odlišné informace o výšce pomníku, a velikost świebodzinského
Krista tak nelze ověřit. Například autor díla, sochař, který uvedl jen křestní jméno Tomek, podle AP tvrdí, že polský Ježíš měří 51 metrů včetně podstavce a koruny.
Na nápad postavit obří sochu Ježíše Krista v Polsku přišel bývalý świebodzinský farář Sylwester Zawadzki. Původně si myslel, že půjde jen o
běžnou sochu, později ale projekt nabral větších rozměrů. Na projekt se
složili věřící a sponzoři. Obyvatelé dvaadvacetitisícového Świebodzina se
těší, že se jejich město stane novým významným poutním místem v Polsku
a stejně jako Čenstochová bude přitahovat davy věřících.
Podle ČTK

VoLeBNí PříBěH, o KTeRéM Se NeMLuVí:
PřeVRAT Po VoLBáCH V HLAVNíCH MěSTeCH

uSA

Američané spojení v akci pro život (Americans United for Life Action –
AUL Action) očekávají významný posun v otázkách ochrany života. Jejich
pozitivní očekávání je způsobeno výsledkem voleb do Kongresu. S třídou
nových guvernérů, kteří patří ke skupině pro-life politiků, tak od ledna
2011 dojde k výraznému posunu v politickém životě hlavních měst
Spojených států. Posílí např. snaha AUL Action pomoci státům nastavit
takové změny, aby bylo zastaveno financování potratů z daní. Tato změna
týkající se nové zdravotnické koncepce USA byla úspěšná již v roce 2010,
a tak se očekává její významné posílení v nadcházejícím roce 2011.
„Těšíme se na spolupráci s novými guvernéry a zákonodárci, kteří jsou pro
život. Existuje množství významných zákonů, u kterých ve věci ochrany
života nyní očekáváme pozitivní změny,“ řekla Charmaine Yoest, prezidentka AUL Action.
Res Claritatis
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