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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI A KULTUŘE
U zrodu Církve československé
husitské v roce 1920 stáli modernističtí katoličtí kněží a laičtí spolupracovníci. Duchovní kořeny této
novodobé církve však sahají mnohem hlouběji - do období české reformace – husitství a českobratrství.
Spjatost s husitstvím byla vyjádřena
na VI. sněmu v roce 1971, kdy byl
rozšířen název na "Církev československá husitská". Toto upřesnění
názvu bylo učiněno s vědomím, že
nešlo jen o vznik nové církve, ale o
obnovení středověké husitské církve, která byla násilnou protireformací potlačena a v novodobé podobě se
přihlásila k životu (srov. Usnesení
VI. řádného sněmu, s. 59). K náboženskému odkazu Husovy a husitské reformace se naše církev od
svého počátku přihlásila a tento odkaz aktualizovala. A to i v čase, kdy
tato tradice byla historicky zjednodušena jako sociální hnutí a politicky zneužita k ideologickým záměrům totalitního státu. Již samotná
existence naší církve a její bohoslužebný život připomínaly v čase
propagovaného ateismu vlastní náboženský základ historické husitské epochy a živé národní tradice.
Naše církev má státotvorný charakter v pozitivním smyslu, neboť je
spjata s vlastenectvím a demokratickými hodnotami první republiky,
v jejímž čele byl T. G. Masaryk.
Den 28. října 1918 byl záhy liturgicky slaven, jak dokládá užívaná
bohoslužebná kniha CČS tzv. Český misál z roku 1920 (proprium Na
slavný den české svobody, s. 177).
Nově utvořená církev národního
charakteru nalezla značný ohlas
v české společnosti a doba první
republiky byla dobou jejího rozvoje v oblasti náboženské, výchovné a

sociální. Bylo postaveno v obtížných hospodářských podmínkách
z velké obětavosti věřících mnoho
nových církevních staveb, které jsou
dnes součástí našich měst a obcí.
O společenském vlivu naší církve
svědčí skutečnost, že se počet členů
blížil k jednomu miliónu.
Spojení křesťanské víry a vlastenectví bylo zvláště silné v době nacistické okupace. Student Jan Opletal
(1915-1939), který zahynul při studentské demonstraci, byl členem
Církve československé husitské.
Řada duchovních i laických pracovníků byla vězněna v koncentračních táborech. Uvádí se, že 11 %
duchovních bylo za okupace vězněno. Husův sbor v Praze na Vinohradech se stal místem, odkud tajně
vysílal rozhlas v květnových dnech
roku 1945. Své poslání chápala
naše církev ve spojitosti se službou
společnosti a českému státu z křesťanských principů a to i za cenu
rizika a obětí. Služba státu se ukázala být problematickou v čase ateistické ideologie vštěpované do lidí
od nejútlejšího dětství. Rozvíjení
života a činnosti církve po druhé
světové válce se zastavilo po politickém převratu v roce 1948 a v období totality. Církev československá husitská si na jedné straně uvědomila v biblické orientaci své
křesťanské základy a soustředila se
na duchovní život sborů, ale na
druhé straně se dostala do nechtěné
společenské izolace. Po roce 1989
v čase obnovené politické svobody
společně s ústředním náboženským
posláním šířit evangelium Ježíše
Krista začíná rozvíjet i sociální
(diakonickou), výchovnou a kulturní činnost.
Všestranná kulturní činnost byla od

87. výročí vzniku naší církve si připomeneme 7. ledna v 15 h v chrámu sv. Mikuláše v Praze
začátku naší církve součástí jejího
života. Členy naší církve byly i některé významné osobnosti české
kultury. Toto téma by jistě zasloužilo podrobné zpracování. V našich
sborech se nacházejí například
umělecká díla sochaře Františka
Bílka (1872-1941), který měl k naší
církvi velmi blízko. V současnosti
se zaměřuje naše církev na hudební
aktivity, literární pořady i výtvarné
projekty. Pořádají se nejrůznější
akce celocírkevního i místního významu. Organizují se různé výstavy
výtvarných děl nebo vzdělávacího
zaměření. Kulturní činnost církve a

ŽIJEME ČULÝM ŽIVOTOM
Náboženská obec Bratislava žije
čulým životom. Ak máme zrekapitulovať udalosti či akcie, ktoré naša
náboženská obec absolvovala v poslednom roku, začala by som zimou
2005/2006, kedy sme sa zúčastnili
monumentálnych osláv Bitky Troch
cisárov pri Slavkove, kde sa predovšetkým vzdával hold a na niektorých
miestach aj pieta stovkám tisícok padlých na oboch stranách. Táto bitka
totiž, ako dnes už všetci vieme, nemala v skutočnosti víťazov, aj keď sa to
v tej chvíli Napoleonovi ako jeho
víťazstvo iste javilo. Ale nielen množstvo mŕtvych nám spôsobovalo hrôzu,
ktorá sa nám neodbytne vrývala pod
kožu, ale všetci sme zmĺkli pri predstave následného utrpenia miestneho
obyvateľstva, ktoré sa do celej tragédie dostalo jedine tým, že žilo v tom
čase na mieste, kde sa hrozný boj odohrával. Byť niekedy v nepravý čas na
nepravom mieste je často smola, ale
niekedy priamo tragédia. A táto pred-

stava v nás rezonovala ešte veľmi
dlho. Až vynikajúca večera v Újezde u
Brna a po nej harmonika nášho príslušníka ing. Petratura nás vrátila do
skutočnosti a všetkým tým, ktorých
utrpenie sme dokázali len vytušiť, sme
zaspievali aspoň krásne moravské
pesničky. Bol to úžasný výlet, ktorý
v nás ešte aj dnes po takmer roku
vyvoláva plastické obrazy dávnej minulosti.
Po tejto, dá sa povedať, historickej
udalosti – rekonštrukcii bojov Troch
cisárov pri Slavkove - nasledovalo
ďalšie stretnutie ľudí veriacich a prosiacich Boha o pomoc pri zjednocovaní
kresťanov. Táto prosba bola nami
vyrieknutá na Ekumenickej bohoslužbe uskutočnenej pri príležitosti Týždňa modlitieb za našu jednotu v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša
v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa
na nej predstavitelia 5-tich cirkví na
Slovensku, medzi ktorými bol aj náš
brat biskup Jan Hradil. Odznievajúca

bohoslužba a naše spevy a modlitby
vytvorili v Chráme Božom atmosféru
lásky, porozumenia i túžby po mieri.
Jednu z modlitieb sme venovali pamiatke obetiam leteckého nešťastia
našich vojakov vracajúcich sa z Iraku
dňa 19. januára 2006. V tomto duchu
vyznel aj príhovor prezidenta SR
Ivana Gašparoviča.
Koncom jari sme sa jednu nedeľu po
bohoslužbách vybrali do Židovského
múzea v bratislavskom Starom Meste
na výstavu mladého výtvarníka
Miroslava Pograna. Bol to zaujímavý
exkurz do židovskej kultúry, jej minulosti aj prítomnosti a videli sme biblické výjavy očami mladého umelca.
V jednu z prvých horúcich nedieľ leta
našu cirkev navštívili predstavitelia
kresťanského hnutia Fokolare na Slovensku Jiří Kratochvíl, pôvodom
z Prahy, Gaetano Minúta, pôvodom
z Talianska. Ide o hnutie, ktoré sa zrodilo v Tridente, na severe Talianska,
Dokončení na str. 3

zvěstování evangelia jsou ve vzájemném vztahu a propojenosti. Ze
současných aktivit naší církve
zmiňme festival duchovní hudby,
koncertní činnost v chrámu sv.
Mikuláše, literární pořady v Liberci, v Praze – Karlíně a na dalších
místech.
Naše církev spolu s ostatními církvemi v naší vlasti přináší křesťanské a

humanitní hodnoty do života soudobé společnosti. Tím má nezastupitelný význam i v oblasti kultury. Církev
československá husitská zcela specifickým způsobem zpřítomňuje vlastní národní duchovní tradice, které
v naší společnosti mají své místo a
patří k evropské civilizaci a jejím
duchovním základům.
Tomáš Butta

SETKÁNÍ V BRUSELU
Komise pro církev a společnost při CEC uspořádala v Bruselu setkání, které se konalo 12. – 13. prosince 2006 a účastnilo se jej 60 církevních představitelů z 28 zemí. Za naši církev se setkání zúčastnil patriarcha ThDr. Tomáš Butta.
Účastníci se shodli na tom, že duchovní odkaz křesťanství je živoucí a
inspirující faktor evropského současného života. Výstupem setkání je
"Otevřený dopis představitelů církví evropským politickým činitelům".
Dopis je rozdělen do tří oblastí. První se zabývá růzností tradic, kultury a náboženství na starém kontinentě. Je v něm připomenuto, že
tato různost musí být respektována: „Evropská unie není synonymem
pro Evropu.“
Ve druhé části je voláno po efektivnějších a transparentnějších rozhodovacích procesech v ekonomických otázkách. Poslední bod se týká
nadějí a závazků do budoucna.
Plné znění "Otevřeného dopisu představitelů církví evropským politickým činitelům" a tiskovou zprávu z bruselského setkání najdete
v nejbližší době v našem časopise i na našich webových stránkách.
Církve volají po odstartování "Plánu C" pro Evropu: "Závazek, soucit a solidarita" (commitment, compassion, conviviality).
K revitalizaci veřejné debaty o budoucnosti Evropy odstartovala
Evropská komise před nedávnem "Plán D" (Democracy, dialogue,
debat – Demokracie, dialog, debata). „Nemůžeme dát jako církve také
příspěvek do diskuse o odstartování Evropského projektu: Závazek,
soucit a solidarita (commitment, compassion, conviviality)?“ Taková
byla otázka arcibiskupa Jukky Paarmy z Evangelické lutherské církve ve Finsku, kterou otevřel setkání s tématem "Hodnoty, náboženství,
identita" v Bruselu 12. – 13. prosince 2006.
Na konferenci přijelo více než 60 církevních představitelů z osmadvaceti zemí a organizovala ji Komise pro církev a společnost při KonDokončení na str. 3
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Odvrátená tvár Vianoc
TESCO – toto logo na päť písmen mi je veľmi
sympatické. Označuje (aj môj) obľúbený obchodný dom. Často ponorená do svojich túžob
materiálneho sveta vbieham do jeho útrob.
Ako vždy, aj teraz dobieham, vyberám, vyskúšam, zaplatím a mám to .A ešte si aj pochutnám v pizzérii, aby aj žalúdok bol spokojný. Aj
to patrí k radostiam života.
Omyl – ak ste si doteraz mysleli, že týchto pár
riadkov je reklama pre TESCO. Vychádzajúc
s vianočným nákupom z dvier pizzérie sa
postavil pred nás asi 12ročný pekne oblečený
chlapec s plastovým pohárom v ruke. Ohúril
nás svojim upachtene vysloveným výkrikom:
„Prosím, prosím, na jedlo!“ Siahla som rýchlo
do peňaženky a tešiac sa, že urobím dobrý
skutok, dám chlapcovi na dobré jedlo, vložila
som z mojich študentských peňazí (zarobených na brigáde) 50 korún. Chlapec sa mi ani
nestačil poďakovať. Zrazu – tak ako to býva
v zlom sne – kde sa vzal, tu sa vzal, hrnie sa
k nemu statný, zdravo vyzerajúci, kvalitne a
moderne oblečený asi tak 45ročný muž prísne
vyslovujúci vetu: „Tak čo, koľko ti dali?“ Vychytil chlapcovi pohár z ruky, vysypal si
z neho všetky vyžobrané peniaze a s prísnym
pohľadom zaznel z jeho úst, zrejme, príkaz
dňa: „Choď ďalej pýtať na chlieb!"
Onemeli sme. Stojíme bez slova ako prikované. Aj naša myseľ je uťatá. A polície nebolo
široko-ďaleko a nikto nič nevidel.
Zuzana Betty Hudecová

Z kazatelského plánu
1. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
Jsme pokřtěni ve jménu Ježíše – Mesiáše
V situaci velké tísně a žhavé touhy po vysvobození z nesnází jsou lidé leckdy ochotní uznat svým spasitelem kohokoliv, kdo v nich vzbudí sympatii.
Jan Křtitel varuje před takovou lehkověrností. Možná, že právě evangelistova zmínka o Janově vlastním údělu (v. 19-20) má jasně doložit, že Jan
nebyl tím Očekávaným a Předpověděným. Pravým Mesiášem je ten, na
něhož Jan smí z Božího pověření poukazovat. Na něm se prorocká zaslíbení vskutku splní – i když poněkud jinak, než jak si je lidé obvykle vykládali. Jestliže ve chvíli křtu na Ježíše "sestoupil Duch svatý" a Boží hlas ho
ujistil, že je vyvoleným a milovaným Synem, je to právě již znamení, že se
proroctví začíná splňovat (Iz 11,2; 42,1n).
Vstup: Iz 43,1-7
Tužby:
2. Aby mocí svého Ducha v nás víru v Ježíše Krista jako našeho Pána a
Spasitele probouzel...
3. Abychom svou víru opravdovostí křesťanského života osvědčovali...
Epištola: Sk 8,14-17
Evangelium: L 3,15-22 (číst celé, nevypouštět střední část!)
K obětování: Ž 2,7-8
K požehnání: Sk 13,23-27
Modlitba:
Hospodine, děkujeme za tvou nezměrnou lásku k nám, kterou jsi zjevil všem
lidem v Ježíši Kristu. Děkujeme za každé svědectví o něm, které nám pomáhá víc a více našeho Spasitele poznávat. Způsob, prosíme, mocí svého
Ducha, aby se naše srdce proměnila, abychom se tvému Synu ochotně a
rádi podřídili jako svému Pánu a celý svůj život mu odevzdali ve věrné a
horlivé službě.
Vhodné písně: 5, 69, 112, 170, 178, 166,1-2, 195, 335

CO SE DÁ NALÉZT VE STARÉM ARCHÍVU
Pokračování z č. 1
Stařičké matce faráře M., která ohražovala se proti násilnému vyklizování,
byly brachiálním násilím potrhány šaty na těle, a do obecenstva, které sběhlo se k té podívané a dávalo najevo
své rozhořčení, dal okresní náčelník
bít kolbami a obušky, takže bylo přes
60 osob udeřeno.
Mezitím Osadané, jsoucí již přes
jeden rok bez bohoslužeb, pozvali patriarchu církve československé Dra
Farského, aby jim vykonal bohoslužby. Pozvaný dojel v neděli 25. dubna.
Ale na večer 24. dubna, když dojel
vlakem do Ružomberoka, očekával
ho okresní náčelník Skyčák se služným na nádraží, kde mu sdělil, že prý
ministerstvo pro Slovensko v Bratislavě a ministerstvo školství z Prahy
projevilo telefonické přání, aby patriarcha Farský do Osady nejezdil, že to
není žádoucí s ohledem na státní prospěch. Nemoha se vykázati písemným
vyjádřením jmenovaných úřadů obdržel ovšem odpověď zamítavou.
Bohoslužeb konaných patriarchou
Farským v neděli 25. dubna na místním hřbitově zúčastnilo se na tisíc
osob, z nichž přes 200 přijalo večeři
Páně pod obojí. K přání obecenstva
vykonán i obvyklý průvod do polí,
kde patriarcha Farský vyložil osadní-

kům vztah člověka k přírodě a úrodě
zemské v duchu církve československé, zdůrazniv jim zejména též nezbytnost pokroku v obdělávání půdy.
Odpoledne konali osadníci s Drem
Farským poradu o podmínkách přestupu do církve československé i o
potřebných opatřeních v příčině ustavení náboženské obce a zřízení duchovní správy. Pořádek nebyl ani
v nejmenším porušen. Dr. Farský doporučil Osadanům velmi důtklivě, aby
přese všecky provokace zachovali
klid. Občané poslechli. A tak nenechali se vyprovokovati, ani když 2. května dojelo na rozkaz okresního náčelníka 20 četníků na Osadu, aby odebrali občanům kostel. Podle sdělení
nedovolil županský úřad použíti násilí, takže četníci odejeli s nepořízenou.
Osadané totiž vykonali vlastním nákladem asi 300 tisíc Kč v posledních
třech letech rozsáhlou přestavbu svého kostela a tento drží konajíce si
v něm sami pobožnosti, když farář M.
jich pro vyřčenou suspensi konati
nesměl. Té doby Osadané přestupují
do církve československé. Počet přestupů činí již nyní na 1000 osob a dle
odhadu bude činiti do 2000. Neboť začínají přestupovati i z okolních osad.
Dlužno dodati, že v místě jest pouze
církevní římská škola pod dozorem

II.

biskupovým. Občanstvo zdráhá se
nadále posílati svoje děti do této školy,
takže jest nevyhnutelné zřízení školy
státní. Řada občanů a občanek jest
nyní předvolávána k soudním výslechům pro "přečin násilí proti vrchnosti", ačkoliv tento půhon měl býti veden proti zcela jiným činitelům.
Zajímavo, že okr. náčelník Skyčák doporučoval před příchodem patriarchy
Farského do Osady faráři Matťašovskému, aby odejel do Ameriky, jinak
že bude proti němu zahájeno a provedeno trestní řízení jakožto prý proti
původci veškerých nepokojů v Osadě.
Dotazem na ministerstvu školství zjistil patriarcha Farský, že ministerstvo
nic nevědělo o zákazu, který sděloval
okresní náčelník Skyčák jmenovanému. Panu náčelníkovi šlo patrně o to,
aby nikdo nevěděl o tom, co on robí
v ružomberském pašaliku Hlinkově.
Patriarcha Farský
Poznámka a prosba redakce:
Protože si v letošním roce připomínáme 80. výročí úmrtí našeho prvního patriarchy ThDr. Karla Farského, prosíme členy našich náboženských obcí, aby zapátrali ve
svých kronikách a pomohli tak i
ostatním přiblížit život tohoto mimořádného člověka.

Nad Písmem

JEŽÍŠ KRISTUS JE PÁN
Existují situace, kdy už nevíme, co
říci. Dojdou nám slova i myšlenky.
Připadáme si bezmocní. Kdo zažil
smrt blízkého člověka, kdo se setkal
s duševně nebo tělesně postiženým
člověkem, poznal svou bezmocnost.
Existuje bezmocné mlčení, ale i mlčení, které má smysl, stejně jako mlčení
rezignované.
„Panovník Hospodin dal mi jazyk
učedníků, abych uměl zemdleného
podpírat slovem.“ Jsou to slova muže,
který jako "trpící Boží služebník" má
dodat Božímu lidu v babylonském
zajetí novou odvahu k důvěře v Boha.
Je to těžké. Sám nemá odvahy nazbyt.
„Hospodin mě opustil. Panovník na
mě zapomenul,“ stýská si (49,14).
Ještě těžší je dodávat odvahu někomu,
kdo se tomu brání a kdo nám dokonce
nadává a uráží nás. I to prorok zažil:
„Obelhal jsi nás“ – říkají lidé, kteří mu
předtím důvěřivě naslouchali. Chápeme, je-li někdo vnitřně "vyhořelý",
unavený a řekne-li: „Nemá to cenu,
budu raději mlčet.“ Boží muž však
nesmí mlčet, káže-li mu Pán Bůh, aby
promluvil.
Pán Bůh nás nechce ponechat vlastnímu údělu. Hledá neustále ženy a muže, kteří nepřestávají připomínat jeho
slovo. Pověřuje lidi, kteří ani v nesnázích nedokáží němě přihlížet, když
Boží lid ochabuje ve víře.
Já sice nevím, co bych řekl, jsem
prázdný a nejraději bych mlčel, ale
„Panovník Hospodin každého jitra
probouzí mi uši, otevřel mi uši, abych
slyšel jako učedníci.“ Prorok je celou
svou bytostí "naladěn" na příjem
Božího slova, a proto může dále reprodukovat to, co od něho uslyšel.
I Církev československá husitská může obstát jedině tak, že napjatě naslouchá Božímu hlasu. Jen tak můžeme

naplnit poslání své církve, o níž věříme a vyznáváme, že „vznikla z Boží
vůle a milosti, aby skrze ni byli přivedeni do jedné svaté a obecné Boží
církve mnozí, kteří by jinak zůstali
ztraceni v nevěře a beznaději, a aby
usilovala o Boží církev bez po-skvrny
a vrásky.“
Bude-li mít "probuzené, otevřené
uši", nic ji z této cesty nesvede. Platí to
pro každou situaci. Na mnoha místech
pozorujeme, že je třeba zvláště naléhavě slyšet Boží hlas. Jsou chvíle, kdy
nás přepadá malomyslnost a kdy
našemu křesťanství chybí přesvědčivost a přitažlivá síla. Týká se to i nás
duchovních. Takové chvíle můžeme
překonat jedině vytrvalým, neustálým
nasloucháním Božímu hlasu. I rozhovory, sdílení se s ostatními křesťany
nám mohou pomoci. Pán Bůh dává o
sobě vědět nejrůznějším způsobem.
Ten, kdo naslouchá, slyší a poslouchá
jako učedník, dostává se do zvláštní
situace: už není osamocený, ale přitahuje na sebe dokonce nepřátelství
těch, kteří nemohou nebo dokonce
nechtějí slyšet.
Vidíme tu před sebou postavu trpícího
Ježíše Krista, když v našem textu čteme o ranách, o slinách a o potupení.
V těchto ranách a posměšcích je zahrnuto všechno, čím kdy byli a čím jsou
postihovaní Ježíšovi učedníci: nepochopení, posměšky, hrozby, ústrky a
utrpení. To vše patří k následování
Božího Syna.
Kdo ve křtu přijal jméno Božího
Syna, dal najevo i ochotu nést jeho
kříž. Takový křesťan hned nezatahuje
hlavu mezi ramena, nezačne hned
kňourat a proklínat současnou podobu
světa. Přijímá to, co mu právě Pán
Bůh v životě naděluje – jako úkol.
Kdo naslouchá a slyší a poslouchá, ten

Iz 50,4-9
může říci: „Panovník Hospodin je
moje pomoc, proto nemohu být potupen. Blízko je ten, jenž mi zjedná
spravedlnost.“ Tak to zapsal Boží prorok a tak to prožil v okamžiku křtu
Ježíš, když se z nebe ozval hlas: „Ty
jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si
vyvolil.“
Později se učedníci rozpomínali na
tato tajemná slova, jež Bůh dvakrát
pronesl nad Ježíšovým životem. I pro
nás tu zní dobrá zpráva, že nám bude
zjednána spravedlnost, přestože jsme
hříšníci, protože Kristus vzal náš hřích
na sebe, protože je Božím Synem,
protože naslouchal Božímu hlasu, slyšel jej a „v poslušnosti podstoupil i
smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh
vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad
každé jméno: Ježíš Kristus je Pán.“ (F
2,9-11)
Josef Špak
Pane,
děkuji ti za církev,
ve které jsi obnovil
předrahý obraz našich otců
a matek.
Mít svou církev znamená
mít domov,
pevný, jistý,
vonící teplem
tvé posvěcující
přítomnosti.
Nemůže být
většího bohatství.
Nemohl jsem dostat
větší dar.
Moc tě prosím:
Ať z tohoto
svatého domova,
který jsi i pro mne
zbudoval,
už nikdy neutíkám
v bláhové představě,
že jinde mi někdo podá
chutnější chléb
a lahodnější víno.

MILAN MATYÁŠ

Český zápas 2

*

7. ledna 2007

*

3

ŽIJEME ČULÝM ŽIVOTOM
Dokončení ze str. 1
pred 50-timi rokmi v malej skupinke
dievčat. Počas týchto rokov sa značne
rozrástlo. Svoju činnosť zameriava na
duchovnú a sociálnu obnovu medzi
viac ako 3 miliónmi ľudí každého
veku, rasy, kultúry: medzi mladými,
v rodinách, vo svete ekonomiky, politiky, kultúry a umenia, v cirkvi medzi
kňazmi, biskupmi a rehoľníkmi. Ako
nás brat Jiří a Gaetano informovali,
hnutie Fokolare v 182 národoch zahŕňa nielen katolíkov, ale aj kresťanov
z 300 cirkví, veriacich iných náboženstiev a ľudí iného presvedčenia, takých, ktorí uznávajú hodnoty solidarity, pokoja, ľudských práv, spravodlivosti a slobody.
Začiatok júla sa už tradične nesie
v znamení spomienky na Majstra Jana
Husa. Jeho nádherné myšlienky tak
veľmi kontrastujú s krutým skonom,
že práve dátum jeho násilnej smrti
možno až paradoxne vyprovokúva po
stáročia nasledujúce generácie k oslave jeho života a odkazu, ktorý si
znova a znova pripomíname. Dňa
5. 7. sme sa zúčastnili spomienkovej
bohoslužby v obci Lúčka neďaleko
Rožňavy na východnom Slovensku,
ktorú organizačne zabezpečila náboženská obec Košice s ekumenickým
spoločenstvom v Košiciach v súčinnosti so starostom a zastupiteľstvom
obce Lúčka. Bolo veľmi príjemné
vidieť, ako spolu s naším bratom biskupom Hradilom poslúžili svojím slo-

vom aj biskupi iných cirkví a nikomu
nevadilo, že okrem slovenčiny a češtiny zaznela od bohoslužobného stola aj
maďarčina biskupa Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku alebo
španielčina španielskeho misionára.
Cestou do Rožňavy sme sa zastavili
v malej dedinke neďaleko Lučenca
zvanej Praha. Dnes už nikto nevie,
kde sa vzalo v týchto končinách meno
"stovežatej", faktom však je, že sú
naňho obyvatelia tejto dedinôčky patrične hrdí. Je to maličká obec v malebnom prostredí krásnych lesov, odkiaľ
sa však už väčšina mladšieho obyvateľstva odsťahovala do miest, kde je
nepomerne viac pracovných príležitostí. Mnohé domy si pokúpili "novousadlíci", ktorí ich prispôsobujú
chalupárskemu životu a objavujú sa tu
len cez dovolenku, príp. predĺžený
víkend. A tak sme si len povzdychli:
„Keby tak "stovežatá" bohatá menovkyňa trošku pomohla...“
Nezvyčajné horúčavy tohto leta sa
pominuli a prišla krásna slnečná a
teplá a dlhá jeseň. Naše biblické hodiny majú osobité kúzlo, ktoré priťahuje
stále viac a viac našich príslušníkov a
sympatizantov a nie sú ojedinelé aj
také dni, kedy sa v našej kancelárii,
kde sa tieto biblické hodiny konajú,
tiesni viac ako 20 ľudí a my musíme
priniesť stoličky aj z vedľajšej miestnosti. Počas jesene sme po biblickej
hodine absolvovali zaujímavé akcie:
- najprv to bola ukážka tvorby typic-

kej japonskej ikebany. Tú nám predviedla pani Yoko Horváthová (Japonka
vydatá za Slováka), odetá do typicky
japonského odevu a porozprávala
nám o Japonsku a jeho tradíciách –
náboženských aj spoločenských a
vytvorila niekoľko rôznych kytíc
podľa tradičných pravidiel ikebany –
jedna bola krajšia ako druhá. Bolo
nielen čo počúvať, ale aj sa pozerať.
- Ďalšia akcia opäť voňala diaľavami a
opäť sme sa preniesli do Japonska.
Bola to ukážka tradičného a dnes už aj
u nás veľmi populárneho jedla suši.
Predviedla a porozprávala nám o ňom
pani Seiko Jakubáčová spolu so svojím slovenským manželom Štefanom
Jakubáčom. Dozvedeli sme sam ako
je možné vytvoriť si doma toto tradičné a veľmi chutné japonské jedlo za
podstatne menej peňazí, než keď sa
vyberieme do japonskej reštaurácie
v niektorom z našich či ďalších európskych miest.
A pretože firma p. Jakubáča má veľkoobchod s rôznymi japonskými výrobkami, ingrediencie na suši a rôzne
žen-šenové produkty sme si hneď
mohli kúpiť. Tento raz bolo zasa nielen čo počúvať, ale aj na čom si pochutiť.
A čo povedať na záver? Nuž hádam
len to, že po odchádzajúcom roku
2006 sa tešíme na rok 2007.
Zuzana Betty Hudecová
náboženská obec Bratislava

SETKÁNÍ V BRUSELU
Dokončení ze str. 1
ferenci evropských církví (CEC).
Tato událost byla prvním hraničním projektem mezi Evropskou
koordinační komisí, Spojenou reformační církví (UK) a Evangelickou církví v Německu (EKD).
Účastníky přivítal ředitel Státního zastupitelství BadenskoWürttembergska, jež bylo hostitelem konference, Richard Arnold.
První diskutované téma bylo "Evropské hodnoty – Církve v dialogu s evropskými politickými
institucemi". Zazněly příspěvky
reverenda Jeana-Arnolda de
Clermont (Francie), prezidenta
CEC, Harriho Syväsalmi z finského prezidentského úřadu a
arcibiskupa Paarmy. „Jako církve,“ řekl reverend de Clermont,
„musíme vždy vycítit potřebu
evropského základu na kulturních hodnotách více než na ekonomickém prostoru. Proto se
CEC tolik angažuje v procesu
vzniku Evropské ústavy.“
„Evropa dneška potřebuje být
Evropou lidu,“ dodává, „politici,
kteří rozhodují, musí brát hlas
lidu vážně.“
Druhá část se zabývala výzvou
"Na jakých hodnotách stojí Evropa? Příspěvek církví".
Metropolita Kryštof, primas
Pravoslavné církve v Českých
zemích a na Slovensku, podtrhl
současný nedostatek solidarity a
rostoucí nedorozumění a nedůvěru mezi lidmi, jejich státními
zástupci a politickými instituce-

mi. Církve mohou přispět řešit
dnešní vážnou hodnotovou krizi
znovuobjevováním křesťanských
hodnot jako solidarita, soucit a
prostota života.
Reverendka Anna Maffei, prezidentka Italské baptistické unie,
doporučuje Chartu základních
práv EU a říká, že církve by se
nikdy neměly nechat unavit a
stále ujišťovat o svých hodnotách
jako "spojenectví v solidárnosti,
podpora utlačovaných a bezmocných, nenásilí, svoboda svědomí a
víry".
Biskup Hilarion z Ruské pravoslavné církve kritizoval "liberální
humanistickou ideologii" a prosil
za "náboženský humanismus".
Reverend Thomas Wipf, prezident Společenství protestantských církví v Evropě, uvedl, že
protestantský příspěvek Evropě
je v koncepci "jednoty smíření
rozdílností", což znamená "odmítnutí monolitické evropské kultury, ať už světské či křesťanské,
ale i permanentní separace, která
jednotě brání."
Všichni se zúčastnili bohoslužby
v ekumenické Kapli vzkříšení.
Obřad byl vysluhován reverendem dr. Guyem Liagrem, prezidentem Spojené protestantské
církve v Belgii. Každý z účastníků
obdržel svíčku s logem 3. evropského ekumenického shromáždění (Sibiu, Rumunsko, 4. – 9. září
2007) na téma "Světlo Kristovo
září nade všemi – naděje pro obnovu a jednotu v Evropě".
Druhý den setkání pokračovalo

projevy na téma "Budoucnost
Evropského projektu" (Biskup
Wolfgang Huber, Německo; arcibiskup Anastasios, Albánie) a
"specifický příspěvek církví
k Evropskému projektu" (biskup
Richard Chartres, UK; biskup
Gustav Böoleskei, Maďarsko; metropolita Michael, Rakousko;
Mgr. Noel Treanor, COMECE;
Mr. Jérome Vignon, Evropská
komise; reverend Arlington Trotman, UK). Evropský komisař Jan
Figel‘ adresoval účastníkům příspěvek s tématem "Role církví a
náboženství v ev-ropské kultuře a
rozvoji evropské identity".
(red)

BISKUP JAN AUGUSTA
Přes problémy a nesnáze, které Jan Augusta Jednotě bratrské působil, patřil k jejím předním, ba legendárním představitelům. Tento bystrý a ctižádostivý kloboučnický tovaryš z pražské kališnické rodiny přešel k Jednotě
bratrské ve svých čtyřiadvaceti letech. Prosadil se rychle a výrazně. V roce
1531 byl vysvěcen na kněze a o rok později zvolen jedním z biskupů. Sídlil
v Litomyšli na panství pana Bohuslava Kostky. Byl horlivým a výmluvným kazatelem, autorem mnoha duchovních písní a řady pamětních a
obranných spisů i vášnivých a často nevybíravých polemik. V čele Jednoty
usiloval o její sblížení se světovou reformací i s českými kališníky, v němž
viděl cestu k vyvedení Jednoty z izolace a nelegálního postavení pronásledované sekty. Po porážce prvního protihabsburského povstání, v době tvrdých zásahů proti Jednotě, byl Jan Augusta se svým pomocníkem Jakubem
Bílkem v dubnu 1548 lstí zajat a šestnáct let vězněn na Křivoklátě.
Nesl svůj osud statečně a ani ve vězení nepřestával pracovat. Ač odtržen
od života, snažil se i nadále řídit činnost Jednoty a trpce nesl, nedbala-li
jeho pokynů, zejména když si přes jeho odpor zvolila v roce 1553 a 1557
nové biskupy. V roce 1560 se na četná naléhání přiznal k utrakvismu,
načež jej vedení Jednoty vyhostilo ze svých řad. Tehdy se dokonce jezuité
pokusili o to, aby Augustu přesvědčili o přestupu k římskokatolické víře,
ale marně. Jednota bratrská i nadále usilovala o jeho propuštění, k němuž
došlo až v roce 1564. Krátce nato se s ním Jednota smířila a Augusta se
opět ujal biskupského úřadu.
Pod heslem návratu k prostotě začal v té době brojit proti vyššímu vzdělání duchovních Jednoty bratrské. Především zásluhou biskupa Blahoslava
však Jednota bratrská tento velmi nebezpečný útok odrazila. V roce 1570
začal Jan Augusta bez vědomí a proti vůli Jednoty jednat o jejím sloučení
s utrakvisty a připravil jí svým svévolným jednáním další potíže. Zemřel
uprostřed stálých bojů s vlastní církví.
(red)

NAŠE RECENZE
Jaroslav Boubín: Petr Chelčický –
Myslitel a reformátor, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2005, 194 str.
Jaroslav Boubín poté, co zpřístupnil
českému čtenáři jeden z traktátů
Petra Chelčického věnovaný očistci,
nyní vydal samostatnou studii o této
myšlenkově originální postavě českého středověku. Celá kniha je rozdělena do tří hlavních tematických
celků, přičemž první je věnován
otázce pravděpodobné historické
identity Petra Chelčického, druhý
jeho dílu a třetí pozdějšímu vlivu
jeho myšlenek.
V prvním Jaroslav Boubín přitakává
starší hypotéze F. M. Bartoše, identifikující Chelčického se zemanem
Petrem Záhorkou ze Zhoře. Autor

čtenáře seznamuje s tehdejší dobou a
jejími reáliemi. S majetkovými poměry okolo tvrze Záhoří, s celým
rodem Záhorků, zachovanými listinami a pravděpodobnou historií
rodu. Věnuje se i kontextu doby,
v níž zrálo Chelčického dílo. Nejprve
historickému, zahrnujícímu i deziluzi
z násilného střetu s první křížovou
výpravou a diskusi okolo oprávněnosti hájit Boží pravdu mečem.
Posléze i duchovnímu kontextu děl
Husa, Wiklefa, Jakoubka ze Stříbra a
jejich vlivu na Chelčického.
Druhý tematický celek se věnuje rozboru Chelčického myšlenek z jeho
knih a traktátů. Těžiště tvoří O církvi
svaté, O boji duchovním, O těle
božím, O svátostech, O trojím lidu,
Postila a Síť víry. Boubín se zaobírá

Chelčického pojetím církve a jeho
myšlenkovými kořeny, znaky pravé
církve podle Chelčického, jeho pojetím individuální spásy a nápravy člověka spojenými s odmítáním očistce.
Autor neopomíjí ani vztah Chelčického ke světské moci a pojetí Boží
vlády nad člověkem. Konstatuje jeho
striktní biblické kořeny a sepětí s českým jazykem.
Ve třetí, závěrečné části své studie, se
Jaroslav Boubín věnuje Chelčického
následovníkům a reflexi jeho díla
v knihách jednotlivých historiků.
Studie Jaroslava Boubína o Petru
Chelčickém je čtivým a srozumitelným úvodem do myšlenkového světa
jedné z nejoriginálnějších postav české reformace.
Jan Rokyta
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ZPRÁVY
Poděkování
Děkuji sestrám farářkám Miloslavě Skálové a Evě Suchánkové za
krásná slova rozloučení s mou zesnulou manželkou PhMr. Hanou
Benešovou.
Sestra Eva Suchánková vykonala
pohřební rozloučení 22. prosince a
sestra Miloslava Skálová vzpomínku 24. prosince na bohoslužbách
v Domově pokojného stáří.
MUDr. Miroslav Beneš

Pěveckým sborům
Hudební sekce Kulturní rady
CČSH předkládá hudební a
pěvecké církevní veřejnosti soubor skladeb vlastní církevní duchovní vokání tvorby "Šel světem
tich..."
Kompilát 22 skladeb tvoří díla
sólová a sborová, s doprovodem
varhan či kláves a houslí. V daném souboru najde to "své" každý pěvecký sbor – malý či větší,
ale i dětský, sólový zpěv je zastoupen mužským a ženským hlasem.
Výběr skladeb je možný pro
různé příležitosti – slavnostní církevní, vánoční, smuteční, dětské
"zpívánky", ale také "liturgické"
modlitby, a konečně: proč nezkusit Spisarovo "malé" Vyznání
víry? Závěrečná prosba "Žehnej,
Bože, církvi naší" pro smíšený
sbor je jen logickým "epilogem"
tohoto komplexu, který ze samizdatové tvorby "Z doby poroby"
sestavil a z vlastního archivu
uspořádal MUDr. Radoslav Vyskočil.
Kéž by na příštím pěveckém festivalu duchovní církevní tvorby zazněly některé sborové skladby i
společně, např. "Požehnej nám..."
a závěrem "Žehnej, Bože, církvi
naší..."
Zájemci o uvedené dílo, spojte se
s Ústředním archivem církve,
Mgr. Vladimír Červený, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 398 101.
Počet exemplářů je omezen!
dr. Radoslav Vyskočil

Prosba o pomoc
Už více než sedmdesát let vévodí
náměstíčku v Havlíčkově Brodě
sbor Církve československé husitské. Naši předkové jej postavili
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s odvahou a za nemalých obětí jako
moderní a velkorysou stavbu. V archivu ústřední rady v Praze můžeme nalézt plné tři svazky písemností, které dokládají nemalé starosti
spojené s touto stavbou i skutečnost, že ji bylo možno realizovat na
dluh.
Tehdejší rada starších si musela u
Zemské banky vypůjčit 250 000
Kčs. S úsměvem jsem pročítala dopisy vzletně nadepsané dle tehdejších mravů a zvyklostí slovy: „Slovutný pane doktore!“ Listovala
jsem v dokumentech a porozuměla i
hořkosti některých příslušníků církve v Polné, kteří se touto velkorysou stavbou cítili být ošizení ve
svých právech.
Tehdejší stavba zahrnovala i divadelní sál, dnes proměněný v kolumbárium, které svým vchodem vyúsťuje do náměstí. Snad proto dochází
k nepříjemnému omylu, který spočívá v tom, že na mapách města je
náš sbor označován jako kolumbárium. (Pokud se nejedná o zlý
úmysl, pocházející ještě z totalitních dob. Neboť popravdě řečeno i
s tím se ještě stále setkáváme.)
V letošním roce oslaví místní náboženská obec již osmdesáté výročí
posvěcení Husova sboru. Součástí
přípravy oslav je i generální oprava
varhan, která v současné době již
probíhá. Při opravě vychází najevo
spousta zajímavostí. Tak třeba že
tyto varhany byly postaveny již
v roce 1890 na zakázku do nějakého kostela a pro kůr Husova sboru
je bylo nutno zmenšit. Na některých
píšťalách se zase zachoval nápis
HOTOVO a datum. Za války se
naštěstí podařilo zachovat původní
cínové píšťaly. Po odtržení jednoho
prkna byla nalezena i zpráva, že

Pro mladé křesťany
Organizátoři Kirchentagu 2007,
který se uskuteční v německém
Kolíně nad Rýnem, zvou všechny
mladé k účasti na Jugendcampu,
který se koná od 1. do 10. června.
Na Jugendcamp pak navazuje
vlastní 31. evangelický Kirchentag, který začíná 6. června a končí
10. června.
Skupiny mladých křesťanů, které
mají zájem se Jugendcampu
zúčastnit, nechť se co nejdříve
přihlásí na e-mailu info@ekumenickarada.cz nebo na poštovní
adrese:
Ekumenická rada církví v ČR,
Donská 370/5, 101 00 Praha 10.
Kirchentag přislíbil, že 30 mladým lidem z ČR finančně pokryje
100 % výdajů na cestovné a 70 %
z povinného účastnického poplatku.
Podrobné informace na
www.ekumenickarada.cz
(vp)

OTROCTVÍ NEVĚDOMOSTI
Co vám říká jméno Clive Staples
Lewis? Ano, je to tak: Rady zkušeného ďábla, Velký rozvod, Letopisy
Narnie atd.
V roce 1954 se stal profesorem středověké a renesanční literatury
v Cambridge.
Do roku 1929 byl zarytým ateistou.
Jeho cesta k Bohu nebyla lehká, ale
byla nejvýš poctivá.
Dostalo se mu poznání, které
dodnes otevírá oči křesťanům i hledajícím.
Mezi jeho "objevy" patří například

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Výročí vzniku církve
Tajenku získáte, když správně vyřešíte přesmyčky a vypíšete si z každého slova písmenko podle čísla v závorce.
DLNEE (5)
HVADAO (4)
SÝRKAF (3)
DÍRÁNNO (4)
KNIZV (2)

v roce 1952 byl k varhanám přidán
další pedál, který pochází z Kutné
Hory.
Náklad na opravu varhan ve výši
300 000 Kč přesahuje finanční
možnosti zdejší náboženské obce.
Proto se obracíme s prosbou na
všechny štědré dárce, kteří by mohli
na opravu varhan přispět.
Máme pro vás zároveň i zajímavou
nabídku. Všichni dárci budou uvedeni svými jmény, spolu s výší darovaného obnosu na listině z ručního papíru, která bude ukryta v útrobí opravených varhan. A tak máme
možnost tímto dobrým skutkem
poněkud přesáhnout i čas našeho
pozemského bytí.
Jindřiška Kubáčová

KÍCREV (5)
SESČVOLSKÁNEOK (11)
KITSUHÁS (4)
ŽĚKÍN (2)
MORFYRE (7)

představa pekla jako státu, v němž
se každý stará o svou vlastní důstojnost a kariéru. Ve své knize "Rady
zkušeného ďábla", která patří k jeho
nejslavnějším, vystihl samotnou
podstatu ďábla, kterou je překrucování pravdy.
Možná si to v poklusu každodenního života ani neuvědomujeme, ale
důsledky tohoto překrucování nás
pronásledují na každém kroku.
Kolikrát za den se cítíme být rozpolceni? Už už se chystáme vybuchnout, ale na poslední chvíli nás
"něco" zastaví. Kolikrát jsme nuceni konfrontovat naše touhy s Božím
přikázáním, které často vnímáme
jako těžké břemeno a nepříjemné
omezování osobní svobody.
V jakém kontrastu nám potom musí
znít následující slova: Hospodinovy
řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad
množství ryzího zlata, sladší než
med, než včelí med z plástve. (Ž
19,10-11)
Komu dáme za pravdu? Překrucovači, anebo Boží milosti zjevené
v Ježíši Kristu? Podle toho bude
probíhat boj naší víry.

(Řešení z minulého čísla: Svátek)
Jana Krajčiříková
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KALENDARIUM-LEDEN
7. 1. 1877 - Narodil se v Döblingu u Vídně Vojtěch Birnbaum (+ 30. 5.
1934 v Praze) - český historik umění. Od roku 1921 byl mimořádným a od
roku 1927 řádným profesorem na Univerzitě Karlově, kde vychoval celou
řadu vynikajících historiků umění a literatury (mj. J. Květa, Václava
Richtera a O. Stefana). Dlouho se jeho zájem soustřeďoval na nejranější
formy evropského stavitelství (Rozhledy po antické architektuře, 1911; O
architektuře doby starokřesťanské, 1912), od které přešel k románské
(Románský sloh v Itálii a Německu, 1913) a gotické architektuře.
Později se věnoval metodě dějin umění, především na otázce slohového
vývoje (Románská renesance koncem středověku, 1924; Barokní princip
v dějinách architektury, 1924). Jako vůbec první se zabýval přehledy vývoje české románské a gotické architektury. Výbor jeho studií, článků a přednášek vyšel posmrtně v roce 1947 pod názvem Listy z dějin umění.
7. 1. 1957 - Zemřel v Lublani Josip Plečnik (* 23. 1. 1872 v Lublani) - slovinský architekt působící v Čechách. V letech 1911-21 působil jako profesor
dekorativní architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (po Kotěrovi). V roce 1921 byl jmenován profesorem na univerzitní "Škole architektury" v Lublani. Od roku 1920 až do roku 1934 - definitivního odchodu do
Lublaně - byl architektem Pražského hradu, kde navrhl a spolu se svým
žákem Otto Rothmayerem realizoval úpravu čestného dvora (1922-23), hlavního nádvoří, Rajské zahrady (1920-25), zahrady Na valech (1920-25), Na
baště (1927-28). Hrad při tom obohatil o řadu drobných staveb, vynikajících
svým nebývale ušlechtilým zpracováním v detailu. Upravoval také okolí prezidentova dalšího sídla - zámku v Lánech (1922-23). V Praze pak navrhl kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech (1926-32), inspirovaný pravděpodobně starokřesťanskou středomořskou architekturou. V Lublani byla
podle jeho návrhu postavena (vedle dalších staveb) univerzitní knihovna a
stadión; zabýval se však i urbanistickým řešením Lublaně, restaurováním
architektury a uměleckořemeslnými návrhy.
8. 1. 1957 - Zemřel v Praze Josef Skupa (* 16. 2. 1892 ve Strakonicích) loutkář, výtvarník a autor loutkových her - otec Spejbla a Hurvínka.
9. 1. 1942 - Z terezínského ghetta odjelo prvních tisíc Židů transportem do Rigy.
Do října 1944 bylo odtud vypraveno do ghett a vyhlazovacích táborů v Pobaltí
a východním Polsku 86 933 obětí rasové genocidy (přežilo jich 3097).
10. 1. 1897 - Narodil se v Čáslavicích u Třebíče Bedřich Václavek (+ 5.
3. 1943 v Osvětimi) - literární kritik a teoretik.
10. 1. 1917 - Mocnosti Dohody zaslaly prezidentu W. Wilsonovi společnou
nótu jako odpověď na jeho iniciativu z prosince 1916. Spojenci odmítli
návrhy centrálních mocností, vyjádřili odhodlání dovést konflikt k "vítěznému konci" a požadovali "osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí nadvlády". Ukazovalo se, že česká otázka se stává mezinárodním problémem.
11. 1. 1852 - Narodil se v Seleticích u Libáně František Kordač (+ 26. 4. 1934
v Praze) - římskokatolický teolog a duchovní, arcibiskup pražský, který hájil
zájmy Římskokatolické církve, vystupoval proti reformně působícím kněžím a
jako člen Revolučního Národního shromáždění (1918-20) se stal přední osobností politického římského katolicismu.
Pomáhal odstraňovat napětí mezi Československem a Vatikánem a přispěl
k uzavření "modu vivendi" mezi nimi v prosinci 1927. V létě 1931 byl donucen
k rezignaci v důsledku rozporů s papežským nunciem v Praze.
11. 1. 1877 - Zemřel v Dolném Kubíne Janko Vlastimil Matúška (* 10.
1. 1821 v Dolném Kubíne) - slovenský národní buditel a spisovatel.
12. 1. 1547 - Ferdinand I. vydal mandát (bez souhlasu sněmu) povolávající
zemskou hotovost "do pole" (pod záminkou vpádu saského kurfiřta Jana Fridricha na území České koruny - do Lužice).
Na shromaždiště vojska u Litoměřic se však dostavily pouze oddíly několika
šlechticů a tří měst.
12. 1. 1782 - Započato bylo s postupným rušením mužských i ženských klášterů žebravých a rozjímavých řádů: kartuziánů, trinitářů, benediktýnek, celestýnek, cisterciaček, dominikánek, františkánek, karmelitek, klaristek, premonstrátek aj. Rušení probíhalo do října 1784. Z nejznámějších šlo například o klášter
sázavský, kladrubský, zbraslavský, plaský, zlatokorunský, sedlecký, velehradský, hradiský, loucký, starobrněnský.
Ze jmění zrušených klášterů byl zřízen náboženský fond, jehož úroků bylo užíváno pro církevní účely (financování nových far).
V Čechách bylo ze 154 konventů zrušeno 71, na Moravě ze 74 plných 41.
"Akce" se neobešla bez ničení vzácných kulturních hodnot (rukopisů, uměleckých děl i knih). Klášterních budov bylo užito jako kasáren, nemocnic, případně byly prodány do soukromých rukou pro potřeby manufaktur a továren.
Současně s rušením klášterů byly zavírány i některé "zbytečné" kostely a kaple
(jen v Praze bylo takto postiženo 37 církevních budov).
13. 1. 1572 - Zemřel v Mladé Boleslavi Jan Augusta (* 1500 v Praze) biskup Jednoty bratrské - viz i str. 3.
13. 1. 1787 - Začal platit Všeobecný zákoník o zločinech a trestech (trestní zákoník), který odstranil dosavadní nejednotnost a libovůli v trestním
soudnictví. Přesně vymezoval tzv. kriminální zločiny a tzv. politické zločiny. Tresty měly přispívat k převýchově pachatele, byly však ponechány
kruté zákroky na těle odsouzeného (vypalování cejchů, bití).
(red)
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