Jak postupovat

Proč se na vás obracíme

Když se rozhodnete vyplnit otázku náboženské víry (ve sčítacím listu kolonka č. 12), zakřížkujte nejprve, že se hlásíte k církvi.

Vážení občané, milí přátelé a příznivci, sestry a bratří,

V příloze jsou uvedeny přesné názvy registrovaných církví.
Z uvedených možností, chcete-li vyjádřit svůj vztah k Husovu odkazu a
vztah k národní, náboženské a demokratické tradici našeho státu, uveďte
do další řádky přesný název církve:
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Jiné označení názvu církve je NEPLATNÉ.
Tím vyplnění končí. Odpověď je důvěrná, vaše rozhodnutí je chráněno
zákonem.
Odpověď má význam statistický a má vliv na financování církví státem.
Nezavazuje vás k žádné finanční, právní nebo jiné povinnosti.
Věříme, že se správně rozhodnete podle svého svědomí a uvážení. I váš
hlas může napomoci k prosazování náboženských a mravních hodnot
v naší současné demokratické společnosti.

přijměte naše upřímné pozdravy, požehnání
a přání spokojenosti do nastávajícího roku 2011.
Významným celospolečenským úkonem je sčítání lidu, jehož smyslem
je na základě vybraných údajů hlouběji poznávat svoji přítomnost a – pokud to lze – připravovat svoji budoucnost. Některé údaje jsou snadnější
k zodpovězení, u jiných je nutná úvaha. Mezi ty, k jejichž vyplnění patří
vedle úvahy i rozhodnutí, je údaj o náboženské víře (což znamená i přihlášení se ke konkrétní církvi a vyznání). Vyplněním tohoto údaje se nezavazujete k žádné finanční nebo právní povinnosti. Údaj je důvěrný a vaše
osobnost je při jeho uvedení chráněna zákonem. Jeho význam je statistický
a má dopad i na financování církví.
Pro některé z vás je vyplnění tohoto údaje jednoduché. Jiní budou
o něm uvažovat a hledat ve své paměti, jak odpovědět. Podle zkušeností
z minulého sčítání před deseti lety mnozí si nebyli jisti, a proto raději údaj
nevyplnili. Tímto letákem se snažíme vám v rozhodování pomoci.
Neostýchejte se označit svoje vnitřní přesvědčení, které mnozí z vás
pokládají za hluboce intimní a jiní naopak za veřejné vyznání. Někteří
z vás budou hledat ve své paměti a vzpomínat, zda a kde byli pokřtěni a
kam se hlásili jejich předci. Někteří se tímto údajem přihlásí ke stanovisku
svých rodičů nebo prarodičů či prostě označí svoji sounáležitost se svými
předky. Můžete na ně ve svobodné společnosti navázat – bez ohledu na to,
zda jste do sboru chodili, platili příspěvky nebo pod tlakem okolností se
církvi vzdálili. Rozhodující je váš dnešní postoj a vnitřní přesvědčení,
kam se hlásíte a koho podporujete.
Biskupský sbor Církve československé husitské v České republice
ThDr. Tomáš Bu�a, patriarcha
Štěpán Klásek, biskup královéhradecký
Mgr. Michael Moc, biskup plzeňský
ThDr. Petr Šandera, biskup brněnský
Mgr. Jana Šilerová, biskupka olomoucká
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský

Pro vás:
Průvodce
po Církvi
československé
husitské
Při rozhodování o vyplnění náboženské víry nabízíme průvodce po životě a charakteristických
znacích Církve československé
husitské.
K ní se hlásil milion členů a
tvořila významnou společenskou sílu, zejména v době první
republiky a během druhé světové
války podpírala národní uvědoHusův sbor v Praze-Vinohradech
mění. Patřilo k ní mnoho bývalých legionářů, vojáků, státních
zaměstnanců, umělců, učitelů,
lékařů a zdravotníků i sociálních pracovníků. Někteří z nich pod přímým
nátlakem svoji církevní příslušnost přerušili. Pro mnohé zůstala místem
duchovního domova, důvěry a jistoty i v pro církev těžkých letech. Dnes
jsou pro všechny, kteří se rozhodli, dveře
do církve a jejích sborů plně otevřeny. I
dnes zní Ježíšovo pozvání: „Já jsem ta cesta,
pravda i život“ (J 14,6).
Církev československá husitská (do roku
1971 Církev československá) navazuje na
odkaz Mistra Jana Husa a dědictví české
reformace.
Prosím vás, abyste se milovali,
dobrých utiskovat nedali
a pravdy každému přáli.

• Na vznik Církve československé husitské 8. ledna 1920 měly vliv reformní
a moderní myšlenky, které vyjádřil první patriarcha ThDr. Karel Farský.
• Prezident Tomáš G. Masaryk ji označil typem husitské církve.
• Její učení a působení se řídí Písmem svatým – Biblí.
• Jejím posláním je „naplnit Duchem Kristovým současné poznání vědecké a
snažení mravní“.
• O nedělích a svátcích ve svých sborech, nesoucích nejčastěji jméno Husovo, slaví
liturgii se svátostí večeře Páně, vysluhovanou pod obojí – chlebem a vínem.
• Slouží svátostmi křtu, biřmování, manželství, pokání a útěchy nemocných.
• Bohem povolané muže a ženy ustanovuje ke službě ve svátosti svěcení kněží.
• Její náboženské obce spravované radou starších a farářem se sdružují v diecéze.
• Diecéze, v jejichž čele jsou biskupové, mají sídla v Praze, Hradci Králové,
Plzni, Brně, Olomouci a v Bratislavě.
V čele Církve československé husitské stojí volený biskup – patriarcha.
• Výuka teologie a bádání jsou soustředěny na Karlově univerzitě v Praze –
Husitské teologické fakultě.
• O teologické vzdělávání pracovníků církve pečuje Husův institut teologických
studií v Praze.
• Pracovníci církve se uplatňují v oblasti vzdělávání, umění a kultury.
• Církev vykonává sociální práci ve svých diakonických zařízeních
(domovech pro seniory, chráněných dílnách a dalších).
• Církev československá husitská je členkou Ekumenické rady církví v ČR,
Světové rady církví, Konference evropských církví a dalších mezinárodních
organizací, sdružujících církve k ekumenické spolupráci.

(Husova výzva z jeho listu
Veškerému národu českému z roku 1415)
Mistr Jan Hus

