Český zápas

Ročník: 90
číslo: 51
19. prosince 2010
Cena: 7 Kč

Týdeník Církve československé husitské

Brněnská

diECéZE oslaVila

Tak trochu ve stínu celocírkevního
jubilea, které nás provázelo po celý
rok, se v Brně konaly akce připomínající jiné významné výročí, totiž
60 let od ustavení brněnské diecéze.
Ta vznikla v roce 1950 rozdělením
dosavadní moravské (olomoucké)
diecéze na dvě menší (brněnskou a
olomouckou).
Brno bylo významným centrem práce
Církve československé již v meziválečném období. Zatímco Olomouc se
stala sídlem diecéze a moravského
biskupa, bylo Brno dějištěm diecézních shromáždění církve. Ustavující
diecézní shromáždění, které zvolilo
první diecézní radu, se tu konalo 18.
srpna 1921, další významné diecézní
shromáždění se tu uskutečnilo v srpnu
1924, kdy byl ThDr. Jan Rostislav
Stejskal zvolen správcem moravské
diecéze (o rok později biskupem).
Občasné snahy o přesun sídla diecéze
z Olomouce do Brna se neprosadily,
Brno se však stalo alespoň sídlem
generálního vikariátu pro západní
Moravu. Ten lze pokládat za zárodek
budoucí brněnské diecéze, jež byla
ustavena na svém prvním shromáždění v listopadu 1950. Prvním biskupem
byl zvolen Václav Janota.
Tyto historické události byly připomenuty děkovnou bohoslužbou 27.
listopadu 2010 v Husově sboru v Botanické ulici v Brně za účasti asi 90
věřících. Liturgii společně vedli
brněnský biskup ThDr. Petr Šandera,
který též posloužil nadějeplným kázáním, a patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
Vzácným hostem bohoslužby byl ge-

nerální vikář brněnské římskokatolické diecéze Msgre. Jiří Mikulášek, který shromážděné věřící pozdravil. Jeho
přítomnost doložila kus práce, která
byla na ekumenickém poli vykonána.
Bylo příjemné sledovat po bohoslužbách srdečné hovory, které s Msgre.
Mikuláškem zapřádaly zejména naše
sestry farářky.
Ano, lidé se po bohoslužbách nerozcházeli, protože kromě příležitostí
k rozhovorům je ještě čekal gospelový koncert Jany Peřtové a jejího sboru
ADD Gospel, nebo se mohli začíst do
čerstvě vydané publikace s názvem
Kdo žízní, ať přistoupí... Tato vkusně
vypravená knížka vznikla sice k výročí diecéze, neohlíží se však zpět a je
naopak prezentací současných aktivit
v brněnské diecézi.
Návštěvníci děkovné bohoslužby byli
rovněž upoutáni pohledem vzhůru,
neboť nad jejich hlavami byla zavěšena větší část výstavy historických i
současných praporů náboženských
obcí v diecézi. Pestrá paleta praporů
proměnila uměřený prostor funkcionalistického Husova sboru natolik, že
si tu mnozí připadali téměř jako v tibetském chrámu. Druhá část výstavy
ve sborovně nabídla kromě praporů
také doplňky k nim: žerdi, žerďové
nástavce, stuhy a popruhy. Výstava
byla veřejnosti přístupná po celý listopad, naposledy o první adventní neděli. Jí také skončily akce, jimiž si brněnská diecéze v pokoře připomněla
své šedesáté narozeniny.

Lehká odpověď: jsou zvyklí. Za minulého i dnešního režimu měli duchovní
bezkonkurenčně nejnižší platy ze všech
vysokoškoláků. Kam se hrabou učitelé.
Jasně - kdo dnes potřebuje faráře?
(Kdo však dnes potřebuje některé učitele, některé soudce, některé lékaře, některé politiky?) Věřících naší malé církve je přesto pořád víc než členů všech
politických stran dohromady. A
čas dává za pravdu C. G. Jungovi,
který předpověděl, že za každý
zavřený kostel bude třeba otevřít jeden
blázinec. A to pomiňme 40letou komunistickou devastaci církví, pronásledování věřících a školství, které ateistickým tsunami poznamenalo generace.
Církvím je neustále předhazováno, že
jsou jejich duchovní placeni z peněz
daňových poplatníků. Hloupost nebo
lež? Obojí. Čtyřicet dva let hospodařil
komunistický režim s majetkem, který
církvím sebral. Bohužel už dvacet let
tak hospodaří i nový režim. Dvě třetiny
z výnosů uzmutého církevního majetku jsou 62 let spíš prohospodařovány. Jen jedna třetina jde na platy duchovních a nepatrně na opravy kostelů. Kdyby církve nebyly slušné, daly by
už dávno stížnost do Štrasburku. Ne,
daňoví poplatníci neplatí církve – to
církve už 62 let dotují tuhle republiku.
Nástupní plat duchovního, vysvěcené-

ho kněze po vysoké škole, je 12800 Kč
hrubého - to i těch duchovních, kteří se
mohou ženit a mají rodiny. Po 30 letech praxe je to 19000 Kč hrubého
včetně hodnostních příplatků. Kazatelé a pastorační asistenti mají o 4000
Kč méně a bez příplatku. Opravovat
kostely není z čeho, investovat stejně
tak, protože nevyřešené restituce neu-

Marcel Sladkowski
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Výročí usTaVEní

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury
Obsáhlá publikace vánočních zvyků a
obyčejů v evropském kontextu představuje nesporně ojedinělé dílo dvou
brněnských etnoložek Evy Večerkové
a Věry Frolcové. Tato knižní novinka
vychází letos v pražském nakladatelství VYŠEHRAD, právě v předvánoční době.
Vánoce jsou odedávna dobou klidu,
míru a pohody pro většinu lidstva, ať
ní systém není schopen vymoci alimenty, za nezaměstnané, kteří chtějí pracovat, za lidi ve finanční tísni, kteří kvůli
2 000 dluhu platí exekutorům mnohonásobně větší částky, zatímco Pitrům
všeho druhu majetky zůstávají. Za takové lidi bychom měli jít stávkovat. Ani
za sebe, ani za restituce. Ale za ty
druhé. Neměla by se naše církev rozpomenout na svou počáteční revolučnost? Do prvních let své existence vstupovala bez jakéhokoliv
finančního zajištění. A nebála se. Za
války křtila židy, aby je ochránila před
koncentrákem… A dnes? Nezabýváme
se spíš sebestřednými problémy, které
jsme si sami nakupili? A nezapomínáme na ty výše jmenované a potřebné?
Nechybí nám odvaha říci k tomu své
nejen slovem? Ježíš se přece zastával
nejposlednějších z posledních.
Jana Šilerová

Proč faráři nestávkují?
možňují v podstatě nic a blokují všechno. Nejen církvím, ale i starostům obcí.
Vlastně jsou církve v roli okradeného,
který prosí zloděje aby mu lup vrátil.
Přesto církve nestávkují. A to je dobře.
Protože duchovní by měli jít stávkovat
za jiné. Za ty, kteří mají děti na vozíku,
za lidi postižené handicapem, za ty,
kteří doma pečují o staré a nemohoucí, za samoživitelky s dětmi, jimž práv-

Ze 115. zasedání ústřední rady
115. zasedání ústřední rady, které se
konalo v sobotu 11. prosince, zahájil
pobožností br. biskup Michael Moc
(text L 7,24-27, písně č. 208, 205).
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou T. Buttou, ústřední rada s poděkováním schválila zprávu sestry
Františky Kláskové o setkání mládeže

v Janských Lázních 1.-3. října a uložila I. odboru připravit podobnou akci
na začátku října 2011 v Brně.
Ústřední rada vyjádřila souhlas se
vznikem pracovní skupiny pro studium otázek spojených s osobností Mistra Jana Husa, která bude zřízena
Dokončení na str. 3

už jde o věřící mnoha různých církví
nebo o nevěřící ateisty. Všichni obvykle koncem každého roku určitým
způsobem hodnotí uplynulý čas, kladně či záporně, meditují o své budoucnosti a radují se z darů vezdejšího
života. Ať už klady přičítají ze své
víry převážně Bohu a Ježíši Kristu,
vlivu samotné přírody nebo snaze lidstva o lepší pozemské bytí.
Kniha nás zprvu uvádí do doby
adventu ještě před vánočními svátky.
Je až neuvěřitelné, kolik existuje zvyků a obyčejů v době Vánoc, někde již
polozapomenutých, které se dnes
v Evropě opět obnovují. Dozvíme se o
někdejším pohanském kultu oslav,
historii Kristova narození v Betlémě
(25. prosince) a o počátku uctívání
Syna Božího - Ježíška v době Vánoc.
Zejména Štědrý den je svátkem Božího narození, kterému je proto věnována zvýšená pozornost. Předcházejí
tomu regionální rituály očisty a ochrany od zla tak, jak se jeví v lidové tradici evropských zemí. Například v Rakousku, Německu, Slovinsku, Estonsku i jinde. Dozvíme se, že Boží hod
má zase více rodinný ráz svátku Božího narození, včetně obvyklé návštěvy bohoslužby v místním kostele. Dbá
se na to, aby většina rodin byla o Vánocích pohromadě. Svátky křesťanských světců sv. Štěpána a apoštola
evangelisty Jana navazují po Božím
hodu na mariánský svátek Matky Boží, Panny Marie a s tím spojené kulturní tradice. Leccos zajímavého je
v knize také napsáno o historii křesťanských svátků na Nový rok a o obyčejích přelomu roku. Včetně různých
dobrých předsevzetí a novoročních
blahopřání.
Na den Tří králů 6. ledna (původně

svátek Zjevení Páně) se traduje kromě
jiného zvyk koledníků, chodících od
domu k domu, a sváteční výzdoba
oltáře je spojena s bohoslužbou, vůní
myrty a s procesím.
V knize není opomenuta ani zmínka o
typické vánoční specialitě hospodyněk - tříkrálovém koláči. Jde o mazanec tvaru bochníku a s příchutí medu i
zázvoru, dosud obvyklý nejen u nás,
ale také ve Francii, Anglii, Španělsku
a jinde v Evropě.
V předkládané knize Evropské Vánoce je také zdůrazněna nepostradatelnost zpěvu a hudby, které k duchovní
atmosféře Vánoc nesporně patří. Hudební doprovod tvořily obvykle: dudy, šalmaj, kytara i trubka, zvonky a
housle, v kostele hlavně varhany.
Hudba zněla nejen při koledování a
zpěvu vánočních písní, ale také při
přípitku a vinšování veselých Vánoc i
šťastného nového roku.
Zvláštní kapitola je v knize věnována
štědrovečerní večeři včetně stolování.
Čtenář se seznámí s gurmánskými
specialitami kuchyně střední Evropy,
ale také Anglie, Francie, Litvy, Řecka
či Skandinávie. A to od polévek a kaší
po výběr jídel z vepřového masa, drůbeže i rybích pokrmů. Nechybí ani
druhy pečiva, až po dezerty. Žízeň
zase uhasí julebryg, dánské vánoční
pivo či další nápoje evropského severu. Jak známo, pivo je oblíbený nápoj
i jinde v Evropě, vedle francouzského
koňaku a irské whisky.
O Vánocích nesmí jako typická příloha chybět ani ovoce, zejména jablka,
hroznové víno a ořechy všeho druhu.
V knize najdeme i zvláštní kapitolu
o vánočním stromu i regionální odlišnosti vánoční výzdoby příbytků
Dokončení na str. 3
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20 lET inkorPoraCE TEologiCkýCh fakulT
Dvacet let, která nás dělí od inkorporace
tří teologických fakult do Univerzity
Karlovy a současně i od inkorporace
všech tehdy existujících teologických
fakult v Československu, nás nutně vede
k myšlenkám, do jaké míry se existence
teologie na univerzitě osvědčila, jaké
byly její předpoklady a hlavně – jaké
jsou výhledy teologie na univerzitě.
Prosím, abyste přijali těchto několik
myšlenek s otevřeností, s jakou jsou
vysloveny, i s otazníky, které dané téma
s sebou nese.
Naše fakulta přijala ideu inkorporace
s nadšením, i když musím konstatovat,
že ve svobodném hlasování, které proběhlo hned v lednu 1990, to nebylo jednohlasně. Byl jsem tehdy jedním z hlasujících a hlasoval jsem pro. Musím ale
říci, že jsem dobře rozuměl i argumentům, které (nejen u nás) byly proti.
Pozdější vývoj dal jednoznačně za pravdu těm, kdo hlasovali pro. Ale ne všechno bylo tak bezproblémové.
Fakulta se posléze jako první pokusila o
model alternativní bohoslovecké fakulty, který se osvědčil a byl v míře větší či
menší akceptován všemi bohosloveckými fakultami. Tehdejší děkan prof.
Kučera správně zdůraznil v několika
svých projevech, že myšlenka otevřené
alternativní bohoslovecké fakulty nebyla nesena partikulárními zájmy konfesionálními, ale opírala se o univerzální
filosoficko-kulturní a dějinnou koncepci, která spolupůsobila při dělení pražské univerzity v r. 1882 i při nové koncepci vysokého školství v letech 19181920.
Děkan Kučera v r. 1990 také definoval
nové kontexty, které při našem přitakání
inkorporaci hrály roli:
1. Kontext historický a reminiscence na
utrakvismus jsou záležitosti minulosti,
nicméně pěstování teologie na artistické
fakultě v 15. a 16. stol. jako živé disciplíny zůstává výzvou, která nebyla ze
všech pohledů ještě zhodnocena.
2. Snaha o uchopení české křesťanské
minulosti – a zejména doby husitské
není chápána nacionálně nebo konfesionálně, ale „ve výkladu nové univerzální
epochy světové a v komplementárním
kontextu s teologií katolickou a evangelickou“.
3. Ekumenické, kulturní a politické
úkoly doby by měly být řešeny ve spolupráci našich tří fakult: podmínkou ale
je, aby jedna ctila druhou a učila se od
jejich zvláštností. Tři teologické fakulty
byly viděny jako náznak nové jednoty
v různosti, která je cílem ekumenických
snah.

4. Situace byla chápána jako výzva
k přezkoumání dosavadní identity teologických fakult, k hledání nového vztahu
vůči jejich poslání, k hledání nového
vztahu navzájem i k hledání vztahů vůči
vědnímu kompendiu univerzity.
5. Již v roce inkorporace byla nastolena
otázka, jak má vypadat nová idea univerzity. Nedávné diskuse (a paskvilní
křivení terciálního vzdělávání) potvrdily, že univerzita nesmí být zaměřena jen
na kvantitativní nabývání vědomostí,
nýbrž že „má vést člověka ke schopnosti zušlechťovat se v humanitním směru“.
Právě k tomuto rozměru by měly směřovat aktivity teologických fakult v rámci univerzity.
Přehlížíme-li tyto „vstupní podmínky“
po dvaceti letech, pak vidíme, že nic neztratily ze své aktuality. Dovolte mi krátký aktuální komentář: snad jediné, co
fakulty skutečně bez výhrad plnily, je
studium českých křesťanských tradic ve
vzájemné spolupráci a úctě. Otevření
Husovy kauzy na sympoziích v Bayreuthu v r. 1993 a v Římě v r. 1999 je
jedním z důkazů, avšak i zde zůstává
výzva roku 2015, kdy by mělo být řečeno něco pozitivního a nového.
Musím zde dále připomenout jednu velice pozitivní věc, která slouží ke cti
nejen našim fakultám, ale českému křesťanstvu vůbec: křesťanství se v žádném
případě nesnažilo uměle zaplnit prostor,
který vznikl po pádu ideologie a vlády
jedné strany. Tuto banální skutečnost
připomínám, neboť ne všude v zemích
východního bloku tomu bylo stejně.
V Rusku a některých nástupnických státech SSSR k tomu došlo a přineslo to
velké škody křesťanství samotnému, i
teologickému dialogu a ekumenickým
snahám.
Prostor, do kterého jsme vstoupili, byl
velmi složitý a s průběhem času se ještě
dále komplikoval.
Žádná dobrá teologie nemůže být pěstována bez dějinných kontextů. Ekumenické snahy, tak nadějné od šedesátých

Jsi světlo v tmách
V našich duších.
Jsi paprskem pravdy
V našich srdcích.
Jsi nekonečno
v jednom okamžiku.
Jsi láska.
Jsi naděje.
Jsi víra.
Mesiáši přicházející.
ANTONíN šTuLLER, OSTRAVA

let, se v letech devadesátých značně zauzlovaly. Nemám na mysli jen zápas o
uchopení dědictví II. vatikánského koncilu v Římskokatolické církvi – včetně
ekumenických důsledků, ale i polarizaci
na půdě Světové rady církví, včetně problematických vztahů Ruské pravoslavné
církve a jiných pravoslavných společenství k ní. Nebudu daleko od pravdy,
když konstatuji, že nadějně rozvíjející se
ekumena se zastavila, aby provedla
inventuru a vykročila znovu kupředu.
Inu, inventura se provádí, ale nehledě na
globalizující se svět, vykročení rozhodným krokem se zatím nekoná, jde spíš o
opatrné přešlapování na místě.
Právě zde vidím možnost pro naše teologické fakulty, aby na svobodné půdě
univerzity daleko větší mírou i ve větší
intenzitě sledovaly ekumenický dialog
a pokoušely se modelově naznačovat
možná vykročení. Myslím, že domácí
bohoslovecké tradice – žijící ve vzájemné úctě na našem území – jsou velkým
potenciálem, který by neměl být promarněn.
Opatrně se vyskytovala po celých dvacet let myšlenka, že by vlastně vše mělo
směřovat ke vzniku jedné, ekumenické
teologické fakulty. V daleké budoucnosti – proč ostatně ne. Ale právě k současnému stavu ekumeny to není ani možné,
ani žádoucí. Převratným „hurá“ ekumenismem by se dle mého názoru pokazilo něco, co musí projít ještě dlouhým
procesem, který může (ale taky nemusí)
trvat celá desetiletí.
Konkrétně naše fakulta se konstituovala
v zápase o svobodu národa i církve,
vědy i vysokých škol, teologie a spirituality. To zaznělo ostatně také v r. 1990.
Myslím, že svou práci může i v přítomné době konat, bude-li toto uznávat, ctít
a praktikovat.
Postupně se ukázalo, že není skutečně
jednoduché pěstovat na jednom ústavu
teologii CČSH, teologii starokatolickou
i pravoslavnou a dokonce zastřešovat i
studium judaistiky. Tady jsou důležitá
duchovní východiska – a domnívám se,
že jsou důležitá i u ostatních dvou teologických fakult, ať jsou jejich vazby
k různým církvím, jejichž bohosloví je
na nich reflektováno, jakékoliv. Ty vazby však být mají a musí, protože teologie by ztratila jednu ze svých podstatných charakteristik: je kritickou reflexí
víry v konkrétních společenstvích. Myslím, že ekumenicky otevřený teolog
každé konfese mi v této otázce dá za
pravdu. Univerzita poskytuje současně
velkou svobodu k této ukotvené reflexi.
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v Evropě. Také ozdoby na vánočním
stromku se poměrně liší materiálem,
z kterého jsou vyrobeny. Někdy postačí k vánoční pohodě i větvičky jmelí a
jehličí. U nás, v bývalém Československu, byl na oslavu Vánoc postaven
první vánoční strom republiky v Brně
v prosinci roku 1924.
Mnohé zajímavosti lze nalézt v kapitole Vánoční dar a dárci, rovněž o historii sv. Mikuláše v Evropě či o lidové
tradici stavění betlémů u nás i jinde ve
světě. Uctívání Jezulátka se traduje už
od počátku 14. století. Pověstné Pražské Jezulátko a jeho svatý obrázek
v kostele Karmelitánů v Praze 1 znají
dobře ze své historie i Španělé.

Další kapitola publikace je věnována
popisu vánočních her (např. o Božím
narození), lidovým hrám o ráji a tříkrálovým hrám o pouti tří králů do
Betléma. Pastýřské hry a ukázky koled i vánočních písní tuto kapitolu
uzavírají.
Přínosem celého díla je rovněž uvedený notový zápis některých vánočních
písní. Jistou kuriozitou zůstává bulharské kolední choro, spojené závěrem koledy s tancem. Čtenář ocení i
podrobný výběr z literatury a pramenů, týkajících se převážně daného
tématu tradice lidové kultury evropských Vánoc.
K výhledu vzniklé publikace už jen
krátce:

Dle mého názoru záměr autorek
podat plastický obraz významu
Vánoc a různorodých vánočních
zvyků a obyčejů Evropy se vydařil.
V dnešní době je třeba uvítat každé
takové ucelené dílo, které usiluje o
obnovu tradic lidové kultury, včetně
Vánoc. A to kultury jak české, tak i
ostatní Evropy, když jsme se dnes
navíc stali členy Evropské unie.
Může to rovněž přispět k hlubšímu
chápání křesťanské víry a symbolu
Vánoc jako času tolerance a lásky
k bližnímu a nikoli pouze jako jisté
možnosti světského hodování a
pomíjivých radovánek.
Dr. Karel Lachout

Při bohoslužbách, které se konaly v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1-Staré
Město v neděli 5. prosince, byli přijati do staroměstské náboženské obce
noví členové. Zároveň s nimi se představili mladí členové našeho chrámového sboru Resonance, kteří projevili odhodlání přijetím svátosti křtu rovněž do této náboženské obce vstoupit. Nové členy a katechumeny představila sestra duchovní Mgr. Irena Čmerdová, bohoslužby sloužil bratr duchovní Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D., kázal místní farář bratr Mgr. Lumír
Čmerda. Chrámový sbor řídila a u večeře Páně sloužila sestra Mgr. Miloslava Pospíšilová.
Petra Štěpánová

Ze 115. zasedání ústřední rady
Dokončení ze str. 1
ČBK a ERC za součinnosti teologických fakult. Ústřední rada připraví
návrh zástupců v této skupině za naši
církev.
Ústřední rada vzala též na vědomí
návrh biskupské rady na zajištění
kazatelů na celocírkevních bohoslužbách v příštím roce. 6. července v Betlémské kapli bude kázat pražský biskup David Tonzar.
Ústřední rada rovněž schválila záměr
využití areálu Škodějov ke konání příležitostných poutních bohoslužeb
v návaznosti na dosavadní praxi, k pořádání dětských křesťanských táborů
a vybudování turistické cesty dr. Karla Farského ze Semil přes Škodějov
do Vysokého n. Jizerou ve spolupráci
s Místní akční skupinou. Správcovstvím areálu Škodějov ústřední rada
pověřila faráře z Vysokého nad Jizerou.
Texty k Aliančnímu týdnu modliteb a
Týdnu za jednotu křesťanů budou
umístěny na webových stránkách
církve a v několika kusech v tištěné
podobě k dispozici na diecézích.
V organizačně-právním referátu,
vedeném sestrou místopředsedkyní
ústřední rady Ivanou Macháčkovou,
ústřední rada na základě výsledků
výběrových řízení schválila nové
smlouvy na vedení účetních služeb a
správu počítačové sítě.
Schválila vyhlášení výběrového říze-

ní na projekt obnovy Památníku
Mistra Jana Husa v Husinci (bude
zveřejněno na webových stránkách
církve) a záměr a zahájení přípravy
projektu “Centrum Mistra Jana Husa
v Husinci” s cílem vytvoření vzdělávacího a kulturního centra.
Ústřední rada schválila smlouvy o
poskytování služeb s Institutem evangelizace a pastorace na provoz Památníku Mistra Jana Husa a zařízení
Blahoslav.
Ústřední rada také vzala na vědomí
zprávu o neobsazených bytech v činžovních domech Wuchterlova 3 a 7
s tím, že dává k dispozici eventuálním
zájemcům možnost uzavření nájemních smluv k předmětným bytům za
tržní nájemné na dobu jednoho roku.
V případě nutných investic bude
ústřední rada přihlížet k výši nájemného. Nabídka bytů bude zveřejněna
v ČZ a na webových stránkách církve.
Žádosti je třeba adresovat na ústřední
radu a budou posuzovány podle pořadí, kdy budou doručeny.
V osobním referátu, který řídil bratr
patriarcha, ústřední rada mimo jiné
schválila vysluhování svátosti svěcení
kněžstva sestře Karin Šilerové z olomoucké diecéze a udělení jáhenského svěcení sestře Libuši Jarošové
z brněnské diecéze po složení zkoušky před zkušební komisí ústřední
rady.
(red)

Na opravy a údržbu
Památníku Mistra Jana Husa
v Husinci
můžete přispět i vy
na účet:
43-570420277 / 0100
Variabilní symbol: 9 + číslo náboženské obce
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20 lET inkorPoraCE TEologiCkýCh fakulT
Dvacet let, která nás dělí od inkorporace
tří teologických fakult do Univerzity
Karlovy a současně i od inkorporace
všech tehdy existujících teologických
fakult v Československu, nás nutně vede
k myšlenkám, do jaké míry se existence
teologie na univerzitě osvědčila, jaké
byly její předpoklady a hlavně – jaké
jsou výhledy teologie na univerzitě.
Prosím, abyste přijali těchto několik
myšlenek s otevřeností, s jakou jsou
vysloveny, i s otazníky, které dané téma
s sebou nese.
Naše fakulta přijala ideu inkorporace
s nadšením, i když musím konstatovat,
že ve svobodném hlasování, které proběhlo hned v lednu 1990, to nebylo jednohlasně. Byl jsem tehdy jedním z hlasujících a hlasoval jsem pro. Musím ale
říci, že jsem dobře rozuměl i argumentům, které (nejen u nás) byly proti.
Pozdější vývoj dal jednoznačně za pravdu těm, kdo hlasovali pro. Ale ne všechno bylo tak bezproblémové.
Fakulta se posléze jako první pokusila o
model alternativní bohoslovecké fakulty, který se osvědčil a byl v míře větší či
menší akceptován všemi bohosloveckými fakultami. Tehdejší děkan prof.
Kučera správně zdůraznil v několika
svých projevech, že myšlenka otevřené
alternativní bohoslovecké fakulty nebyla nesena partikulárními zájmy konfesionálními, ale opírala se o univerzální
filosoficko-kulturní a dějinnou koncepci, která spolupůsobila při dělení pražské univerzity v r. 1882 i při nové koncepci vysokého školství v letech 19181920.
Děkan Kučera v r. 1990 také definoval
nové kontexty, které při našem přitakání
inkorporaci hrály roli:
1. Kontext historický a reminiscence na
utrakvismus jsou záležitosti minulosti,
nicméně pěstování teologie na artistické
fakultě v 15. a 16. stol. jako živé disciplíny zůstává výzvou, která nebyla ze
všech pohledů ještě zhodnocena.
2. Snaha o uchopení české křesťanské
minulosti – a zejména doby husitské
není chápána nacionálně nebo konfesionálně, ale „ve výkladu nové univerzální
epochy světové a v komplementárním
kontextu s teologií katolickou a evangelickou“.
3. Ekumenické, kulturní a politické
úkoly doby by měly být řešeny ve spolupráci našich tří fakult: podmínkou ale
je, aby jedna ctila druhou a učila se od
jejich zvláštností. Tři teologické fakulty
byly viděny jako náznak nové jednoty
v různosti, která je cílem ekumenických
snah.

4. Situace byla chápána jako výzva
k přezkoumání dosavadní identity teologických fakult, k hledání nového vztahu
vůči jejich poslání, k hledání nového
vztahu navzájem i k hledání vztahů vůči
vědnímu kompendiu univerzity.
5. Již v roce inkorporace byla nastolena
otázka, jak má vypadat nová idea univerzity. Nedávné diskuse (a paskvilní
křivení terciálního vzdělávání) potvrdily, že univerzita nesmí být zaměřena jen
na kvantitativní nabývání vědomostí,
nýbrž že „má vést člověka ke schopnosti zušlechťovat se v humanitním směru“.
Právě k tomuto rozměru by měly směřovat aktivity teologických fakult v rámci univerzity.
Přehlížíme-li tyto „vstupní podmínky“
po dvaceti letech, pak vidíme, že nic neztratily ze své aktuality. Dovolte mi krátký aktuální komentář: snad jediné, co
fakulty skutečně bez výhrad plnily, je
studium českých křesťanských tradic ve
vzájemné spolupráci a úctě. Otevření
Husovy kauzy na sympoziích v Bayreuthu v r. 1993 a v Římě v r. 1999 je
jedním z důkazů, avšak i zde zůstává
výzva roku 2015, kdy by mělo být řečeno něco pozitivního a nového.
Musím zde dále připomenout jednu velice pozitivní věc, která slouží ke cti
nejen našim fakultám, ale českému křesťanstvu vůbec: křesťanství se v žádném
případě nesnažilo uměle zaplnit prostor,
který vznikl po pádu ideologie a vlády
jedné strany. Tuto banální skutečnost
připomínám, neboť ne všude v zemích
východního bloku tomu bylo stejně.
V Rusku a některých nástupnických státech SSSR k tomu došlo a přineslo to
velké škody křesťanství samotnému, i
teologickému dialogu a ekumenickým
snahám.
Prostor, do kterého jsme vstoupili, byl
velmi složitý a s průběhem času se ještě
dále komplikoval.
Žádná dobrá teologie nemůže být pěstována bez dějinných kontextů. Ekumenické snahy, tak nadějné od šedesátých

Jsi světlo v tmách
V našich duších.
Jsi paprskem pravdy
V našich srdcích.
Jsi nekonečno
v jednom okamžiku.
Jsi láska.
Jsi naděje.
Jsi víra.
Mesiáši přicházející.
ANTONíN šTuLLER, OSTRAVA

let, se v letech devadesátých značně zauzlovaly. Nemám na mysli jen zápas o
uchopení dědictví II. vatikánského koncilu v Římskokatolické církvi – včetně
ekumenických důsledků, ale i polarizaci
na půdě Světové rady církví, včetně problematických vztahů Ruské pravoslavné
církve a jiných pravoslavných společenství k ní. Nebudu daleko od pravdy,
když konstatuji, že nadějně rozvíjející se
ekumena se zastavila, aby provedla
inventuru a vykročila znovu kupředu.
Inu, inventura se provádí, ale nehledě na
globalizující se svět, vykročení rozhodným krokem se zatím nekoná, jde spíš o
opatrné přešlapování na místě.
Právě zde vidím možnost pro naše teologické fakulty, aby na svobodné půdě
univerzity daleko větší mírou i ve větší
intenzitě sledovaly ekumenický dialog
a pokoušely se modelově naznačovat
možná vykročení. Myslím, že domácí
bohoslovecké tradice – žijící ve vzájemné úctě na našem území – jsou velkým
potenciálem, který by neměl být promarněn.
Opatrně se vyskytovala po celých dvacet let myšlenka, že by vlastně vše mělo
směřovat ke vzniku jedné, ekumenické
teologické fakulty. V daleké budoucnosti – proč ostatně ne. Ale právě k současnému stavu ekumeny to není ani možné,
ani žádoucí. Převratným „hurá“ ekumenismem by se dle mého názoru pokazilo něco, co musí projít ještě dlouhým
procesem, který může (ale taky nemusí)
trvat celá desetiletí.
Konkrétně naše fakulta se konstituovala
v zápase o svobodu národa i církve,
vědy i vysokých škol, teologie a spirituality. To zaznělo ostatně také v r. 1990.
Myslím, že svou práci může i v přítomné době konat, bude-li toto uznávat, ctít
a praktikovat.
Postupně se ukázalo, že není skutečně
jednoduché pěstovat na jednom ústavu
teologii CČSH, teologii starokatolickou
i pravoslavnou a dokonce zastřešovat i
studium judaistiky. Tady jsou důležitá
duchovní východiska – a domnívám se,
že jsou důležitá i u ostatních dvou teologických fakult, ať jsou jejich vazby
k různým církvím, jejichž bohosloví je
na nich reflektováno, jakékoliv. Ty vazby však být mají a musí, protože teologie by ztratila jednu ze svých podstatných charakteristik: je kritickou reflexí
víry v konkrétních společenstvích. Myslím, že ekumenicky otevřený teolog
každé konfese mi v této otázce dá za
pravdu. Univerzita poskytuje současně
velkou svobodu k této ukotvené reflexi.

Dokončení na str. 4

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury
Dokončení ze str. 1
v Evropě. Také ozdoby na vánočním
stromku se poměrně liší materiálem,
z kterého jsou vyrobeny. Někdy postačí k vánoční pohodě i větvičky jmelí a
jehličí. U nás, v bývalém Československu, byl na oslavu Vánoc postaven
první vánoční strom republiky v Brně
v prosinci roku 1924.
Mnohé zajímavosti lze nalézt v kapitole Vánoční dar a dárci, rovněž o historii sv. Mikuláše v Evropě či o lidové
tradici stavění betlémů u nás i jinde ve
světě. Uctívání Jezulátka se traduje už
od počátku 14. století. Pověstné Pražské Jezulátko a jeho svatý obrázek
v kostele Karmelitánů v Praze 1 znají
dobře ze své historie i Španělé.

Další kapitola publikace je věnována
popisu vánočních her (např. o Božím
narození), lidovým hrám o ráji a tříkrálovým hrám o pouti tří králů do
Betléma. Pastýřské hry a ukázky koled i vánočních písní tuto kapitolu
uzavírají.
Přínosem celého díla je rovněž uvedený notový zápis některých vánočních
písní. Jistou kuriozitou zůstává bulharské kolední choro, spojené závěrem koledy s tancem. Čtenář ocení i
podrobný výběr z literatury a pramenů, týkajících se převážně daného
tématu tradice lidové kultury evropských Vánoc.
K výhledu vzniklé publikace už jen
krátce:

Dle mého názoru záměr autorek
podat plastický obraz významu
Vánoc a různorodých vánočních
zvyků a obyčejů Evropy se vydařil.
V dnešní době je třeba uvítat každé
takové ucelené dílo, které usiluje o
obnovu tradic lidové kultury, včetně
Vánoc. A to kultury jak české, tak i
ostatní Evropy, když jsme se dnes
navíc stali členy Evropské unie.
Může to rovněž přispět k hlubšímu
chápání křesťanské víry a symbolu
Vánoc jako času tolerance a lásky
k bližnímu a nikoli pouze jako jisté
možnosti světského hodování a
pomíjivých radovánek.
Dr. Karel Lachout

Při bohoslužbách, které se konaly v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1-Staré
Město v neděli 5. prosince, byli přijati do staroměstské náboženské obce
noví členové. Zároveň s nimi se představili mladí členové našeho chrámového sboru Resonance, kteří projevili odhodlání přijetím svátosti křtu rovněž do této náboženské obce vstoupit. Nové členy a katechumeny představila sestra duchovní Mgr. Irena Čmerdová, bohoslužby sloužil bratr duchovní Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D., kázal místní farář bratr Mgr. Lumír
Čmerda. Chrámový sbor řídila a u večeře Páně sloužila sestra Mgr. Miloslava Pospíšilová.
Petra Štěpánová

Ze 115. zasedání ústřední rady
Dokončení ze str. 1
ČBK a ERC za součinnosti teologických fakult. Ústřední rada připraví
návrh zástupců v této skupině za naši
církev.
Ústřední rada vzala též na vědomí
návrh biskupské rady na zajištění
kazatelů na celocírkevních bohoslužbách v příštím roce. 6. července v Betlémské kapli bude kázat pražský biskup David Tonzar.
Ústřední rada rovněž schválila záměr
využití areálu Škodějov ke konání příležitostných poutních bohoslužeb
v návaznosti na dosavadní praxi, k pořádání dětských křesťanských táborů
a vybudování turistické cesty dr. Karla Farského ze Semil přes Škodějov
do Vysokého n. Jizerou ve spolupráci
s Místní akční skupinou. Správcovstvím areálu Škodějov ústřední rada
pověřila faráře z Vysokého nad Jizerou.
Texty k Aliančnímu týdnu modliteb a
Týdnu za jednotu křesťanů budou
umístěny na webových stránkách
církve a v několika kusech v tištěné
podobě k dispozici na diecézích.
V organizačně-právním referátu,
vedeném sestrou místopředsedkyní
ústřední rady Ivanou Macháčkovou,
ústřední rada na základě výsledků
výběrových řízení schválila nové
smlouvy na vedení účetních služeb a
správu počítačové sítě.
Schválila vyhlášení výběrového říze-

ní na projekt obnovy Památníku
Mistra Jana Husa v Husinci (bude
zveřejněno na webových stránkách
církve) a záměr a zahájení přípravy
projektu “Centrum Mistra Jana Husa
v Husinci” s cílem vytvoření vzdělávacího a kulturního centra.
Ústřední rada schválila smlouvy o
poskytování služeb s Institutem evangelizace a pastorace na provoz Památníku Mistra Jana Husa a zařízení
Blahoslav.
Ústřední rada také vzala na vědomí
zprávu o neobsazených bytech v činžovních domech Wuchterlova 3 a 7
s tím, že dává k dispozici eventuálním
zájemcům možnost uzavření nájemních smluv k předmětným bytům za
tržní nájemné na dobu jednoho roku.
V případě nutných investic bude
ústřední rada přihlížet k výši nájemného. Nabídka bytů bude zveřejněna
v ČZ a na webových stránkách církve.
Žádosti je třeba adresovat na ústřední
radu a budou posuzovány podle pořadí, kdy budou doručeny.
V osobním referátu, který řídil bratr
patriarcha, ústřední rada mimo jiné
schválila vysluhování svátosti svěcení
kněžstva sestře Karin Šilerové z olomoucké diecéze a udělení jáhenského svěcení sestře Libuši Jarošové
z brněnské diecéze po složení zkoušky před zkušební komisí ústřední
rady.
(red)

Na opravy a údržbu
Památníku Mistra Jana Husa
v Husinci
můžete přispět i vy
na účet:
43-570420277 / 0100
Variabilní symbol: 9 + číslo náboženské obce
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ZPráVy
Naše církev v televizi
Na Štědrý den v 18.45 h vystoupí
v televizi na programu Čt2 bratr
patriarcha tomáš Butta. Jeho
vánoční promluva má název “Dva
vánoční obrazy”.
(red)

Doteky - plochy poznání
Zveme vás na 105. setkání v rámci
Cyklu pořadů Doteky - plochy poznání - vernisáž výstavy Vánoční setkání
s betlémy, která se bude konat ve středu 22. prosince od 17.30 h ve Výstavní síni Boženy Němcové na faře
Církve československé husitské, nám.
Českých bratří 35/2, Liberec. Dramaturgii a realizaci výstavy zajišťují Věra
Párysová a Atelier Helaz, hudební
vstupy Lukáš Tejkar, varhany. Vstupné dobrovolné - je určeno na charitu.
(red)

Pozvání Dialogu
Již přes dva roky pořádají náboženská
obec v Praze 8-Karlíně a Literárně
dramatický klub Dialog na cestě setkání se zajímavými osobnostmi. Tato
akce probíhá, ve spolupráci s městskou částí Praha 8, pod názvem Setkání 3. věku každé poslední úterý
v měsíci. Besedy, přednášky a prezentace se uskutečňují v zasedací místnosti ve Vítkově ulici č. 13, umístěné
ve dvoře.
Pro stálé příznivce i nově příchozí je
na úterý 28. prosince od 15 h připraveno zábavné pásmo veselých historek, písniček, poezie, promítání, zkrátka ode všeho něco. A jako překvapení
se možná objeví i zajímavý host!
Každý účastník dostane malý dárek a
nebude samozřejmě chybět ani vánoč-

*
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ní pohoštění. Celý pořad slovem doprovodí spisovatelky a básnířky Olga
Nytrová a Markéta Hlasivcová, účinkuje Literárně dramatický klub Dialog
na cestě.
Letošní rok se uzavírá, vychutnejme
inspirativní pospolitost a nezaměnitelnou vánoční náladu. Přijďte si popovídat, vyprávět o vánočních zážitcích ve
své rodině, okusit dobroty z vánočního stolu, vyměnit si recepty i zavzpomínat. Uvítáme, když přijdete s návrhy, které hosty bychom měli pozvat
v příštím roce.
Přijďte vést DIALOG. Těšíme se na
vás!
Markéta Hlasivcová

Koncert v Dobrušce
Srdečně vás zveme na vánoční koncert v Dobrušce. Poslední sobotu před
Štědrým dnem 18. prosince, vystoupí
v Husově sboru Zdeněk Svědík s Petrem Likavcem a dalšími hosty. Přijďte
si od 18 h poslechnout lidové i moderní vánoční melodie a nechte se očarovat kouzlem přicházejících svátků.
(eo)

Festival duchovní hudby
vážení přátelé, dovoluji si vás informovat, že 12. ročník Festivalu duchovní hudby se uskuteční již tradičně dne 5. července 2011 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze. Festival je opět
koncipován jako odpolední cyklus
krátkých vystoupení pěveckých
sborů a je nesoutěžního charakteru.
Prosím zájemce o účast na této akci,
aby zaslali svoji předběžnou přihlášku (název sboru a kontaktní
informace) do 28. 2. 2011 na mail:
petr.divis@atlas.cz
Děkujeme
Petr Diviš

20 lET inkorPoraCE TEologiCkýCh fakulT
Dokončení ze str. 3
Akademické společenství, které se vytvořilo na HTF, vyznává svobodu z Ducha svatého a v Duchu svatém. To mu
umožňuje v dobré míře být svobodným,
aniž by byla narušena jeho základní totožnost – a chcete-li, jeho vazba na výchozí bohosloveckou tradici.
Chtěl bych se krátce také zastavit u otázky, která je také vnímána na všech teologických fakultách a musí nutně vést
k pokusu o novou identitu univerzity. Je
dávnou minulostí – a díky Bohu, že tomu tak je – kdy na teologických fakultách se přednášela pouze teologie a kdy
tyto plnily jen úlohu konfesních učilišť
svých církví. Do tohoto stavu – do tohoto ghetta – byly fakulty zahnány po roce
1950 a se situací, která je dnes, se ještě
zcela nevyrovnaly. Stalo se skutečností,
že na teologických fakultách jsou vyučovány i neteologické obory. Počet studujících pouze bohosloví je na všech
českých fakultách dost nízký, ale studium jiných oborů není zdaleka jen pragmatickou záležitostí. Dlužno poznamenat, že v daleké i blízké cizině je praxe
v převážné většině jiná: studenti studují
teologii na teologické fakultě a další
vědy na příslušných odborných fakultách (jsou i takové kuriózní kombinace
jako teologie-matematika, teologiejaderná fyzika apod.). Nechci a nemohu
se zabývat ve vymezeném čase oprávněním a kontextem těchto zahraničních
možností. Ale českou současnou realitu
komentovat musím. Konkrétně budu
vycházet z praxe fakulty naší – tedy
HTF – ale myslím, že zdůvodnění této
praxe na jiných teologických fakultách
je obdobné. Po 40 letech absolutní izolace teologie jako vědy bylo najednou
nutné, abychom vychovávali odborníky,

Prádelní šňůra zvaná modlitební aneb adventní radost v roudnici
Chci se s vámi podělit o krásný adventní zážitek v roudnickém sboru. Dlouhá
léta se tu potýkáme se všeobecným problémem, že na pravidelné nedělní bohoslužby chodí „hrstka statečných“ sester
a bratří, i když přes týden je fara i naše
Centrum pro mládež plné lidí. Tak jsme
se s naší pastorační asistentkou odhodlaly k odvážnému kroku: vždy jednu neděli v měsíci pořádáme neformální
„dětské bohoslužby“. První pokus jsme
uspořádaly v říjnu s tématem díkůvzdání. A protože sestrám a bratřím, i těm,
kteří přišli poprvé, se setkání líbilo,
v listopadu na první neděli adventní
jsme se sešli podruhé. Čtrnáct dní před
tím jsme promýšlely program a vybíraly
písničky s nadějí, že naše úsilí a práce se

nám vrátí. V sobotu jsme s několika sestrami vyzdobily vánočně celou faru i
sbor a druhý den ráno s napětím očekávaly, kolik se nás ve sboru sejde. Bůh
naše tiché modlitby vyslyšel. Do lavic,
kam běžně usedají čtyři věrní husité, se
skládaly děti s rodiči a prarodiči a před
samotným začátkem už byl sbor tak
plný, že jsme přidávaly židle.
Součástí setkání byla i výzva, aby každý,
kdo může, přinesl něco dobrého ke kávě
a čaji po bohoslužbách. A ve vedlejší
místnosti se plnil stůl mnoha dobrotami
dokonce i z pánských kuchyní. Největší
úspěch pak slavily vanilkové rohlíčky
naší sestry Malíkové. Moc děkujeme.
I když byl program přizpůsobený tak,
aby mu rozuměli hlavně ti nejmenší,

Pro děTi a MládEž
Josefe, neboj se!
Anděl se ve snu ukázal Josefovi, aby jej ujistil, že vše se děje podle Božího
plánu. Co mu řekl dál, zjistíte, když z textu Mt 1,18-25 budete vybírat písmena
podle následujícího klíče: první číslo znamená verš, druhé slovo v tomto verši
a třetí písmeno v daném slově.
18,20,3 21,2,2 24,6,4 19,3,2 20,11,4 25,5,8 24,4,6 18,4,3 21,7,5 19,1,3
25,9,1 23,10,3 18,1,7 22,2,6 18,6,1 23,3,5 19,2,3 21,1,5 18,16,3
(Řešení z minulého čísla: vousy; pruhy na šatech; bota; kopec; ruka)
Jana Krajčiříková
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bylo hezké sledovat, jak se s radostí zapojují i rodiče a prarodiče. Celé setkání
vyvrcholilo po společných modlitbách
zapálením první adventní svíčky. Úkolu
se ujal čtrnáctiletý Roman jako nejstarší z dětských návštěvníků. Roman je klientem našeho mládežnického centra,
nosí „číro“ na hlavě a přes týden vede
silácké řeči s cigaretou v ruce. Ale tuto
neděli horlivě pomáhal s přípravami a
pak jen tiše seděl vzadu v lavici a pozoroval ostatní.
A jakou souvislost s tím vším má prádelní šňůra? Ta byla důležitou součástí našeho adventního setkání: během společných modliteb se rozvinula mezi lavicemi a každý si postupně vzal kolíček
ozdobený papírovou hvězdou a se svým
modlitebním přáním se připojil na prádelní šňůru. I když to byla skutečně jen
obyčejná patnáctimetrová šňůra, dokázala spojit nás všechny s našimi osobními modlitbami i se společnou modlitbou
Otčenáš. Adventní nálada pokračovala i
po bohoslužbách, kdy jsme zasedli k ping-pongovému stolu plnému dobrot a libovali si, jak je nám spolu hezky, malým
i velkým, mladým i těm nejstarším.
Vám všem, kteří jste ještě nenašli odvahu uspořádat něco podobného, přejeme
velkou Boží posilu a požehnání. Celý
program našich „dětských bohoslužeb“
najdete na www.katecheze.webnode.cz .
Velké poděkování a úcta patří Pánu Bohu, který nás na myšlenku těchto setkávání přivedl. Boží radost, láska a pokoj,
ať provází všechny naše obce.
Lenka Vávrová

kteří jsou teologicky vzděláni, kteří však
budou plnit v různých církevních společenstvích úkoly kvalifikovaných laiků.
Proto jsme postupně zavedli psychosociální studium (původně zaměřené na
kvalifikované křesťanské doprovázení
umírajících), studium pedagogické,
zaměření na vzdělávání křesťanských
učitelů náboženství, filosofie a etiky a
v poslední době i na sociální a charitativní činnost. Všechno jsou to oblasti,
z nichž křesťané byli u nás před desítkami let oficiálně vytlačeni. Studium těchto oborů na specializovaných učilištích
– obdoba zahraničního modelu – se ukázalo jako nedostačující, neboť nejen
nedokáže pokrýt poptávku, ale také
vzhledem k současnému stavu obecné
vzdělanosti (stále klesající) není dost
dobře možné. Nechám vůbec stranou
tendence, které v současném evropském
systému vzdělávání vedou spíše k nevzdělanosti a chaosu, než ke skutečnému univerzálnímu hlubokému vzdělání,
které je opravdu schopné čelit tendencím, které jsou pro další vývoj lidstva
škodlivé a nebezpečné. A to nechávám
zcela stranou tupé a hloupé koncepce,
které chtějí ze vzdělání udělat „zboží“.
Zde bych se dostal na obecnou rovinu,
kde by diskuse mohla být velmi dlouhá.
Myslím, že konkrétně u nás a na této
univerzitě by mělo dojít k tomu, aby se
daleko intenzivněji zabývala naše univerzitní teologie ideou univerzity a snažila se z různých východisek definovat
své místo. K tomuto interdisciplinárnímu dialogu ještě v celé hloubce nedošlo.
Tady si nevystačíme s odkazy na kulturní a historický význam křesťanství,
event. židovství v naši zemi. To je dobré
východisko, ale současná realita je jiná.
To povede také teologii – ať je již jakéhokoliv zaměření – ovšem i k principiálním otázkám, jaká je úloha křesťanství
v současné české a potažmo evropské
společnosti, jaký význam má mezináboženský dialog, zda je nutný pro další
vývoj globální světové společnosti a jaké je jeho specifikum. Jsem hluboce
přesvědčen, že dobrá teologie bude potom brána vážně i ostatními vědeckými
disciplínami, které jsou na univerzitě
pěstovány. Opravdový interdisciplinární
dialog, který povede ke konkrétním
cílům, nás v budoucnosti čeká, nevyhneme se mu. Je to conditio, sine qua non,
jinak nemá teologie na univerzitě co
dělat! A když zde taková teologie nemá
co dělat, pak to není teologie dobrá.
Z toho, co jsem doposud řekl, vyplývají
ovšem vysoké nároky na teologii i na
jednoho každého teologa, který musí být
- ať už reprezentuje jakoukoliv disciplínu teologie - dobře orientován nejen
v problémech současného světa, ale i ve
vědních disciplínách, na univerzitě
pěstovaných.
Jako příklad cesty teologie a českého
teologa, který se nerozpakoval do tohoto dialogu vstoupit, chci uvést dvě osobnosti z různých teologických tradic. Byl
to především nezapomenutelný český
evangelický teolog J. M. Lochman, rektor basilejské univerzity (již zesnulý) a
dále dosud žijící teolog katolický prof.
Karel Skalický. Oba ovlivnili celou epochu ekumenického dialogu i zápas o
novou identitu univerzity, i když před

rokem 1989 doma působit nemohli.
Myslím, že všichni budete se mnou souhlasit, když řeknu, že oba ukázali
v mnohém ohledu nové cesty: už po
nich nepůjdou, ale to také nebylo jejich
úkolem. Jsme rádi, že mohli oba působit
v uplynulých 20 letech i v České republice a že mají dostatek žáků, kteří mohou
v jejich díle pokračovat.
Moje zkušenost z posledních let, pokud
jde o dialog o novou identitu univerzity
a roli teologa v něm, je poněkud rozpačitá: samozřejmě mnozí kolegové z jiných vědních oborů nějak teologii berou
vážně. Setkal jsem se mnohokrát s tím,
že někteří byli udiveni, čím vším se teologie zabývá. Ale nemohu se zbavit dojmu, že vzdělaný teolog je brán spíše
jako úctyhodný muzejní exponát, než
jako rovnocenný partner k dialogu. Musíme udělat všechno pro to, aby se to
změnilo. Není věru jednoduché srozumitelně vyjádřit, s čím a hlavně proč –
z jakých pozic a myšlenkových východisek – chceme vstoupit nejen do učené
disputace, ale hlavně do zápasu o ideu
univerzity, která je dnes nejen ohrožena
(v tom svém klasickém pojetí), ale která
volá o nové uchopení ve světě, který se
ocitá na prahu propasti.
Mám jednu zkušenost, o kterou bych se
s vámi chtěl podělit. Přednášel jsem vícekrát v ruském akademickém prostředí, které je velmi specifické. Absence
kritické teologie je v něm zřejmá. A teologie, která je tam většinově pěstována,
na živé otázky nejen odpovědi nedává,
ale ani si je neklade. Ovšem vážné otázky si klade právě toto akademické prostředí. A když chcete tyto otázky reflektovat, nikdo na vás jako na muzejní exponát nepohlíží, ale jste bráni jako vážný partner dialogu. Je u nás vinna přílišná skepse? Netroufám si odhadnout.
Proti tvrzení jednoho mého univerzitního kolegy, že znavená Evropa umírá,
bych chtěl s nadějí říci, že znavená sice
je, ale umřít nemusí. Přispěje teologie
jako věda do interdisciplinárního dialogu pomyslného koncilia, které ji zachrání? Podle mého názoru je to její povinnost, úkol i závazek. DIXI.
Jan B. Lášek, děkan HtF uK
projev na shromáždění v Karolinu 30.
listopadu k 20. výročí inkorporace tří
teologických fakult do UK

Koncerty u sv. Mikuláše
* 20. 12. - 19 hodin
Mozart, vivaldi, Corelli
Consortium Pragense Orchestra,

Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka – trubka
* 21. 12. - 19 hodin
Benefiční adventní koncert
pro dětský domov Strančice,
Richard Pachman
* 25. 12. - 19 hodin
Schubert, Gounod, European
Christmas Carols
Bambini di Praga,
Sbormistr - B. Kulínská
* 26. 12. - 11.30 hodin
Festive concert
I. Slavíková - mezzosoprán,
B. Rabas - varhany
* 26. 12. – 19 hodin
Schubert, Gounod, European
Christmas Carols,
Bambini di Praga,
Sbormistr - B. Kulínská
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