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Úvaha nad Letnicemi

Pozdrav k Noci kostelů 2017

Ježíš slíbil, že po svém odchodu z tohoto světa sešle
Ducha svatého, Ducha
utěšitele, Ducha
pravdy. Za sedm
týdnů po Jeho
vzkříšení
k této důležité události,
která
znamenala založení
církve, došlo. Šlo o něco zcela mimořádného, šlo o zázrak. Tomu odpovídá i její popis
v druhé kapitole Skutků apoštolských.
Mnohé biblické zázraky mají racionální vysvětlení; jde v nich o skutečnosti, které se nevymykají tomu,
co o světě víme a jak jej známe, ale
jde v nich o události nepravděpodobné, které jsou jako zázrak
oprávněně vnímány a přirozeně
i popisovány.
O prvních Letnicích si lidé rozuměli.
Je pro nás obtížné si představit jazykovou různorodost té části světa,
z níž se lidé tehdy sešli v Jeruzalémě. Jazyky tehdy neměly svou kodifikovanou formu a jazykové vzdělávání probíhalo jinou formou než
dnes v našem školském systému.
S učením cizím jazykům mám problémy a slušně neumím žádný.
Nejdéle zápasím s angličtinou. Nejsem s to se ji naučit, nicméně vzpomínám na některé příležitosti, kdy
jsem se jejím prostřednictvím velmi
slušně domluvil. První takovou
zkušeností byla účast na protisovětské demonstraci 21. srpna 1968

Vážení poutníci a návštěvníci, také v tomto roce se pro vás otevírají během červnové noci mnohé křesťanské kostely, sbory a modlitebny. Jste tak zváni k poznávání naší společné duchovní historie, k obdivu kulturních děl a k účasti na pestrém a hodnotném programu.
Letošní akce má své motto zvolené z deuterokanonické knihy Moudrosti, které zní: „Moudrost za dne
jim byla stínem a za noci hvězdnou září“ (Mdr 10,17).
V tomto verši se vyskytují dva obrazy. Tím prvním je obraz stínu, který působí blahodárně v žáru dne.
A druhým obrazem jsou zářící hvězdy na noční obloze. Hvězdy vládnoucí v noci nad tmou vyjadřují
věčné Boží milosrdenství (Žalm 136,9).
Hvězdy v křesťanské symbolice a umění jsou spolehlivou světelnou orientací uprostřed tmy. Proto
v některých chrámech se přímo na stropních
malbách nacházejí hvězdy odkazující ke
světlu shůry.
Vyslovuji přání, aby letošní pouť po
kostelích pod noční oblohou projasněnou světlem hvězd byla pro
mnohé obohacujícím prožitkem
a aby mnozí poutníci a návštěvníci zakoušeli jedinečnou atmosféru pozoruhodných starobylých
i novějších staveb budovaných
z víry a lidskou důmyslností a dovedností.
Děkuji všem, kteří se aktivně
podílejí na letošním programu
Noci kostelů a vytvářejí pro druhé
vlídné a pohostinné prostředí.
Vzhledem k zapojení řady kostelů
a sborů také Církve československé
husitské rád přijímám nad touto akcí
záštitu.
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

v Paříži, která se po policejním zákazu jít před velvyslanectví hlavních okupantů proměnila
v manifestaci přátelství Pařížanů
s Čechoslováky.
Mezi sebou
jsme mluvili
anglicky.
Necítil
jsem problémy. A podobný pocit dorozumění jsem
měl i při některých příležitostných
setkáních se sestrami a bratry
z ciziny, kdy touha po dorozumění
byla větší než ty veliké mezery
v mé angličtině.
O prvních Letnicích po Ježíšově
vzkříšení vrcholilo očekávání jeho
věrných. Prožívali při tom vzájemnou jednotu. Určité povědomí o jazycích oněch druhých jistě rozšířené bylo. Běžně to k dorozumění
nestačí. Ale tehdy nebyla běžná
situace. Stal se zázrak. Lidé si chtěli rozumět. Lidé si porozuměli.
Vnější pozorovatelé jejich chování
vnímali jako opilství, možná spíše
jako jeho velmi mírnou formu,
která se vyznačuje celkovým uvolněním a padáním zábran. Vzájemná
důvěra a porozumění k uvolnění,
odstranění napětí a mezilidských
bariér vede. Dnešní doba s sebou
často přináší stres, člověk člověku
nedůvěřuje, upřímnosti je mezi
lidmi málo. K poselství Letnic,
k působení Ducha svatého, patří
i radost z druhých lidí a vzájemná
důvěra, touha druhému porozumět
a vzájemně se dorozumět.

Někdy si v církvích posteskneme,
že dnes Vánoce a Velikonoce ztrácejí něco ze své duchovní náplně, ze
svého poselství. Na Letnice, na svátek seslání Ducha svatého, se však
zapomíná úplně. Neztrácí se nám
s tímto významným svátkem i jeho

obsah? I ta jeho „pozemská“ komponenta. Nechybí nám radost z druhých lidí, vzájemná důvěra, touha
druhému porozumět a vzájemně se
dorozumět?
A že by za to mohli jen vydavatelé
kalendářů, kteří svatodušní neděli

jako svátek neuvádějí? Buďme
vděčni, že tam jsou uváděny Velikonoce, a odpočítat sedmou neděli po neděli velikonoční by snad
v národě, kde je základní vzdělání
povinné, neměl být problém.
Jiří Nečas

Z programu Noci kostelů v našich sborech:
Zdroj: www.nockostelů.cz
a Jiří Chytil
Sbor KriStova Kříže v PlZNi
(Mikulášské náměstí 11, Plzeň)
• 17 h - začátek bohatého programu
(řada koncertů, čtení žalmů, modlitební síť) trvajicího až do 24 hodin.
• 18.15 - 18.30 h - otevření výstavy
reformace - Martin luther“
& Karel Farský

Otevření zrekonstruované fary
a klubovny v Horních Počernicích
Po slavnostním zasedání Diecézní rady v Praze v dubnu tohoto roku, která
přispěla k obnově fary a modlitebny v Horních Počernicích částkou více
než 2 mil. Kč, proběhlo dne 18. května proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované fary a klubovny Divizna v Horních Počernicích za přítomnosti patriarchy CČSH a pravoslavných biskupů spolu s odhalením pamětní
desky biskupu Gorazdovi. Navštívil nás i pan ministr kultury Daniel
Herman a popřál Divizně, aby se jí dařilo...
Eva Cudlínová a redakce

HuSův Sbor ryCHNov Nad KNěžNou
(Bezručova 16)
• 17 - 19.30 h - dětem a rodinám.
Co je to za dům, kolem kterého chodíte a jako kostel nevypadá? Má
nápis Husův sbor. Prý tu sídlí dětský klub KaKaDú, který se nezabývá papoušky, ale... přijďte to zjistit!
• 19.45 - 20.30 h - Květinové chvály.
Kolem nás rostou a kvetou různobarevné květiny. Co nám říkají květiny a jejich barvy? Známe květomluvu? „Mluví“ květiny v církvi jinak?

Přijďte to vpodvečer k nám zjistit...
a můžete si s sebou vzít svou oblíbenou květinu!
• 20.45 - 21.15 h - trénování
paměti a církev - jak se to rýmuje? Když je farářka zároveň trenérkou paměti, hledá spojitosti mezi
zlepšováním paměti a životem v církvi. A víte, že to jde? Můžete se o tom
přesvědčit nebo si o tom popovídat.
• 21.30 - 22 h - SdM - křesťanský
zeměpis i charita. Informovat se modlit se - pomáhat. To je základní
heslo ženské křesťanské organizace
Světový den modliteb. Letos se
představily jako křesťanské země
Filipíny, vloni Kuba, před tím Bahamy... Jaké mají problémy? Můžeme pomoci?
• 22.15 - 22.45 h - Ztišení se svícemi. Ať se stanou svíce symbolem
našich díků, chval i proseb.
HuSův Sbor PraHa 10-vršoviCe
(Moskevská 967/34, Praha 10)

• 17 - 18 h - Jinak varhany?
Smetana, Dvořák! Varhanní preludia, improvizace i známé skladby
B. Smetany a A. Dvořáka v unikátním provedení pro královský
nástroj. Uslyšíte část ze Smetanovy
symfonické básně Vltava i Dvořákovo Largo.
• 19.30 - 22 hodin - imaginárium
Hanse Christiana andersena.
Jaká je hranice mezi realitou a fantazií? Zažijte divadlo v kostele
jinak! Zážitkový divadelní projekt
sdružující komunitu divadelních
profesionálů a amatérů, dětí a hudebníků, která se v posledních letech vytvořila okolo Vršovického
divadla Mana a Talent drama studia.
Představení využívá atmosféry prostorů divadla a husitského kostela
a vypráví o síle imaginace, jež nám
dává překonat tíživou přítomnost.
Divák se stává poutníkem ve světě
Pokračování na str. 3
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Letnice přicházejí
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu
a v pravdě.
Jan 4,24

Rádi si připomínáme, že Hod Boží svatodušní a svatodušní
pondělí jsou pro nás třetím vrcholem církevního roku. Za hranicemi naší vlasti je toto období přijímáno a prožíváno jako
velký křesťanský svátek. Bohužel v naší zemi není svatodušní
čas ve veřejnosti vnímán tolik, jak by bylo vhodné, což je
škoda pro náš duchovní život. O něco se tak v každém případě ochuzujeme.
Svatodušní proměna je proměna Duchem svatým. Jsme obnovováni a stává se z nás tedy nové stvoření. Přijímáme totiž
světlo a vstupuje do nás Ježíšova láska a radost, skutečná
niterná radost. Máme jistotu, že jsme nikoliv pouzí služebníci, ale synové a dcery Boží, dědicové Božího království. Ježíš
k nám přistupuje v agapální lásce jako ke svým přátelům.
Jsme pro něho cenní, je tu pro nás. Kdo přijal Ducha svatého,
ten se stává bratrem nebo sestrou Ježíše Krista. Jsme vnímáni jako jeho přátelé, ne služebníci, kteří plní příkazy a neptají se. On nám vše vysvětluje v podobenstvích, bere nás vážně
a otevírá nám velké pravdy. Tříbí nás, učí nás vidět a chápat,
a vede nás po duchovní cestě. Jako křesťané dobře víme, že
nemůžeme jednat pouze ze svých nedokonalých sil, měli
bychom být zmocněni Ježíšem a naplněni Duchem svatým.
Deset dní po nanebevstoupení Ježíše Krista se Duch svatý
ozývá jako hukot z nebe, zároveň vítr i plamen, a nám hoří
srdce. Toužíme být spolu s Kristem pro svět cennější. Ježíš
nám dává Ducha svatého, proměňuje nás tím. Jsme pak s ním
odolnější vůči zlu. Moc zlého je jinak vždy silnější než člověk.
Nestačí lidská dobrá vůle, ta je slabá, musíme být proměněni
samotným Ježíšem. Pak se můžeme stát solí země a světlem
světa. Ne ze svých intencí, ze svých chabých lidských možností, ale působením Ducha svatého. V našem srdci bude hořet
plamen a my pak můžeme sami druhé zapalovat.
Duch osvěcuje lidské myšlení, proměňuje srdce, vzbuzuje věčnou chválu Boha, blahořečení Hospodinu. Duch svatý působí
stále. Děkujeme za ovoce Ducha, jenž se projevuje rozličnými
způsoby. Jsme vděčni za dar společenství církve, která je
naším domovem, oporou a místem, kde duchovně dozráváme.
Setkáváme se v lásce a naslouchání. Vesmír je živý řád, probíhá svátostná hostina lásky a spásy. Kéž jsme osvíceni a proOlga Nytrová
jdeme milostí svatodušní proměny.

Výročí v Bydžově
NO CČSH v Novém Bydžově srdečně zve na oslavu 90. výročí otevření Husova sboru dne 4. června (v ulici Dr. M. Tyrše 110). Slavnostní
bohoslužba za účasti br. biskupa Pavla Pechance a dalších duchovních začíná ve 14 hodin. Vystoupí také smíšený pěvecký sbor
Malikchor z Chrudimi. Akce je spojena s vernisáží výstavy obrazů
Tomáše Záhoříka. Následuje volná diskuse a pohoštění.
red

Z kazatelského plánu

Hod Boží svatodušní (Letnice)
Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž dává všemu řád, zná každou
myšlenku. Aleluja!
MOUDROST 1,7
První čtení: Skutky 2,1-11 (12-21)
tužby svatodušní:
2. Aby seslal na nás oheň posvěcující milosti a udělil nám dary poznání,
víry, lásky a pokoje, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom milostí Boží posvěceni a s Boží vůli sjednoceni přijali podíl
na věčném životě, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože naší spásy, o Letnicích jsi uvedl svůj lid do veškeré pravdy, když jsi
mu seslal světlo svého Ducha. Dej, ať působením téhož Ducha rosteme
v lásce k tobě a k našim bližním! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: 1. Korintským 12,3b-13
evangelium: Jan 20,19-23
verš k obětování: Žalm 68,29-30
verše k požehnání: Skutky 2,2.4
Modlitba k požehnání:
Bože naší spásy, vlij nám do srdcí svého Ducha, ať nás očistí a svou milostí posvětí, abychom vydávali ovoce dobrých skutků. Prosíme o to ve jménu
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
vhodné písně: 261, 263, 265, 267

Příběhy ze školní náboženské výuky
doby předúnorové V.
odcházejí valem pamětníci doby protektorátního dětství, zvláště
pak přímí účastníci, kterým se dostávalo základní školní výchovy
v oné chmurné době. Několik vzpomínek, dnes mnohdy úsměvných, v oněch časech často dobrodružných.
Pokračování z minulého čísla
Náš svět zanikl, aniž jsme věděli
jak a proč. Anglické instruktorky
začaly odjíždět do rodného Albionu. Čeští spolužáci ze Západu
ubývali jeden po druhém. Nikdo
nevěděl kam, leda prý tatínci odešli
na služební dovolenou. Jen o dvou
chlapcích jsme se dověděli více
a lepší zvěst. Jejich tatínci, piloti,
byli na výcviku v Českých Budějovicích. Tam, jak nám bylo
známo, cvičili se piloti leteckých
sil nového státu Izrael. Po ukončení
všichni pak odlétli i s rodinami. Do
Země zaslíbené, natrvalo. Ještě
jsem se s nimi v budoucnu podivu-

hodnou náhodou setkal. Na jednom
chemickém kongresu, v uvolněném
ovzduší šedesátých let. Chlapci
působili v koncernu Dead Sea
Works, závodech, kde z mrtvé
hmoty dokázali vyrábět léčiva i kosmetiku, pohonné hmoty i výbušniny,
těžit vzácné kovy pro polovodiče
i radioteleskopy, mnohé, co potřeboval mladý stát k zajištění své existence. Nezapomněli, že jsou stále
tíž Čechoslováci. A pocházející
z jediného národa na světě, kde
národnost, víra a kultura byly vždy
jedno a nedělitelné, ať již hovořili
mezi sebou jazyky rozdílnýmí.
Zásada, která umožnila překonat

diasporu a zachovat národní identitu přes 2000 let exilu...
Přál jsem si tehdy, aby se mi dostalo podobného údělu ve své činnosti
pracovní... Má tužba se nečekaně
brzy naplnila. Žel, nikoli již v této
zemi, ale v krajině vzdálené, zemi
bobrů a půlnočního slunce...
Osudy dalších aktérů tohoto příběhu? Nešťastný monsignore také po
čase zmizel. A nikoli do milovaného Říma. Prostory jeho chrámu po
čase zabral jakýsi útvar ministerstva vnitra. Dá se usoudit, že příslušníci s chutí vzácnou sbírku vín
bezodkladně vyzunkli... Anglické
gymnasium bylo zrušeno v rámci
školské reformy. Z jeho někdejších
základů dnes ústí vchod do metra
na Perštýně.
Slavomír Pícha
Pokračování v příštím čísle

Nad Písmem

Plamen našeho života
„Jestliže, kdo žízní, ať přijde ke mně
a pije! Kdo věří ve mne, „proudy
živé vody poplynou z jeho nitra“. To
řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti,
kteří v něj uvěřili.
Jan 7,38-39
Milé sestry a bratři, jistě znáte přísloví: „Jsou jako oheň a voda“.
Vyjadřuje se v něm přímý protiklad,
rozdílnost či nesoulad. A přeci i toto
tak zdánlivě protiřečící si přirovnání se vztahuje na Ducha svatého,
třetí osobu Boží trojice.
Mnoho věcí a skutečností v našem
pozemském životě je pro nás těžko
pochopitelných a uchopitelných.
Není to jen skutečnost trojjediného
Boha. Kdo je to vlastně Duch svatý?
Vnímáme ho spíše jako činitele,
jako hybnou sílu, jako Ducha, více
než osobu. A přeci to tak je.
Nejpřijatelnější příklad, kterým si
vypomáhám, stejně jako Ježíš, který
často mluvil s druhými pomocí
podobenství, při výuce náboženství
dětí, je ono mnohorůzné skupenství
vody. Může být ledem, vodou
i párou, ale má stále stejné složení
a je to stále tatáž sloučenina. Stejně
tak Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Jak
tedy může být vodou a ohněm zároveň? Není to spíše paradox?
Stěžejní biblický text vypovídající
o příchodu Ducha svatého máme
zapsán ve Skutcích apoštolských, 2.
kapitole, verše 1-13. Zde přichází
Duch svatý za silného hukotu z nebe,
jako když se žene prudký vítr a naplňuje celý dům, kde byli shromážděni
v očekávání učedníci. Je to dramatické. Není to tichý a nenápadný vánek.
Je to hukot a vichřice.
Toto je naplněním slov Jana Křtitele
(Lukáš 3,16) o Duchu svatém, který
bude křtít ohněm. Také je to splnění
proroctví v Joélovi 2,28-29 o vylití
Ducha svatého. Proč právě ohnivé
jazyky? Jazyky symbolizují řeč
a zvěstování evangelia. Oheň symbolizuje Boží pročišťující přítomnost, která spálí nežádoucí části
našeho života a zapálí naše srdce,
abychom my zase zapalovali druhé.
Na hoře Sínaj Bůh potvrdil platnost

Zákona ohněm sestupujícím z nebe
(II. Mojžíšova 19,16-18). O letnicích takto Bůh potvrdil platnost
služby Ducha svatého také tím, že
seslal oheň. Na hoře Sínaj oheň
sestoupí na jednom místě, o let-nicích sestoupil na mnoho věřících na
znamení toho, že Boží přítomnost je
nyní dostupná všem, kdo v něho věří.
Chtěli bychom i my, aby se nám dal
Bůh poznat takovým nápadným
způsobem? Může se to stát, ale
Bohu nelze vnucovat svá očekávání. Ale máme je skutečně? Očekáváme na Ducha svatého? Necháváme ho působit v našich životech?
Křesťanství se neomezuje na určitý
národ nebo skupinu lidí. Kristus
nabízí spasení všem lidem bez
ohledu na jejich národnost. Návštěvníci Jeruzaléma na svátky
Letnic byli překvapeni, že každý
slyšel apoštoly mluvit ve svém
mateřském jazyce, vůbec však být
překvapeni nemuseli. Nezáleží na
tom, z jaké pocházíš rasy, jakou
máš barvu pleti, jaké jsi národnosti
či jakým mluvíš jazykem, Bůh
k tobě hovoří. Posloucháš?
Lidé byli osloveni, upoutalo to
jejich pozornost. Proč jsou zmíněna
všechna ta místa, odkud pocházeli?
Je to seznam mnoha zemí, z nichž
přišli Židé na slavnost. Tito Židé
nežili v Palestině, protože okupací
a pronásledováním byli rozprášeni
do celého světa. Později, když uslyšeli Petrovo kázání, vrátili se do své
země s „Dobrou zprávou o spasení“. Tak si Bůh připravil cestu pro
šíření evangelia.
Jsme připraveni my svědčit druhým
o této zprávě? Mnozí z nás vnímají

J 7,38–39
uprchlickou vlnu jako krizi Evropy.
Uvědomujeme si ale, že Evropa už
dávno v krizi byla? A to především
v krizi své vlastní identity a víry.
Jako by se ztratila. Není to tím, že
mnoho z nás křesťanů už pro Boha
neplane a nevydává své svědectví?
A najednou máme obavu z jiných
národností a náboženství? Proč?
Protože si nejsme jisti sami sebou
a tím, na čem stojí naše životy? Všemocná ekonomika a prosperita jistě
není to, na co bychom měli spoléhat.
Apoštolové se vydávali se svým svědectvím do celého světa a často obětovali i své životy. Sem přicházejí
lidé, kteří se nikdy neměli možnost
setkat s evangeliem, protože v jejich
zemi je to nemožné. Jsou od narození vychovávaní v něčem jiném,
neměli možnost porovnání a poznání. Jistě nechci tvrdit, že každý z nich
je připraven k obrácení. Cesta člověka k Bohu nebývá jednoduchá, s tím
se setkáváme každodenně v našem
okolí, které je z velké většiny ateistické. Tito lidé však mají k víře mnohem blíže, je přirozenou součástí
jejich života, není sekulárně vyčleněna, tak jak se děje v naší společnosti.
Zkusme nahlížet současné dějiny
z jiné perspektivy. Bůh jedinečným
způsobem znovu naplnil svátky
Pesach i Šavu´ot, dostali jsme Velikonoce a letnice. Bůh je ten, kdo
přepisuje dějiny, ten, kdo má moc
vše změnit. Nejen historii, ale především každého z nás, pokud mu
k tomu dáme příležitost.
Buďme zároveň planoucím ohněm
i vodou živou pro své okolí a pro
všechny, kteří nás potřebují.
libuška Jarošová

Otče náš nebeský, naplňuj nás stále znovu svým svatým Duchem.
Ať pro tebe hoříme, stejně jako jsme planuli, když jsme se s tebou
setkali poprvé. Proměňuj nás, spal to, co v nás není dobrého.
Nechceme být fanatici víry, ale naplněni láskou k druhým lidem.
Ať stojíme v dnešní nejisté době na pevných základech víry.
Ať jsme svědectvím o tobě. Překonej v nás naše obavy, naši nesmělost.
Prosíme tě o dary tvého Ducha. Ať se jich neobáváme, ať je umíme
použít pro tvoji slávu. Ať proudy tvé živé vody poplynou z našeho
nitra, abychom mohli napojit mnohé lidi hledající smysl života. Amen.
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Z programu Noci kostelů...
Pokračování ze str. 1
Andersenovy fantazie.
• 22 - 23 h - imaginárium – fragmenty. Vybrané ukázky z představení Imaginárium (viz výše).
Ponořte se spolu s námi do podmanivého světa nejznámějších Andersenových příběhů.
• Komentované prohlídky sboru
Prohlídky s výkladem o této jedinečné multifunkční sakrální stavbě
včetně představení varhanního
nástroje a jeho jedinečného zvuku.
Začátky jsou v 17 a ve 21 h, prohlídka trvá 45 až 50 minut; sraz ve
vstupní části chrámu pod kůrem.
• v rámci prohlídky je možné
vidět rovněž probíhající výstavu
UV filt(e)r, která vznikla z českoněmeckého dialogu dvou umělců:
Ute Deutze a Vladimíra Kovaříka:
„Obrázkový ping-pong – pokračující dialog po setkání na mezinárodním výtvarném sympoziu. Emaily,
které si umělci psali, byly jakýmsi
ping-pongem – tu odkaz na zajímavou výstavu, tu článek nebo fotka
něčeho, co jednoho z nich zaujalo.
Po nějaké době, kdy se „TO“ objevilo, si všimli, že se více méně vždy
objevuje v příloze emailu fotka
z mobilu buď jako ilustrace textu
nebo prostě jen tak. Tak se, jaksi
mimochodem, zjevil společný projekt – UV filt(e)r.

HuSův Sbor PraHa 4 – NuSle
(Táborská 317/65)
• 14 - 17 h - Čtení do jednoho
i druhého ouška s malováním na
chodník. Dětem budeme číst krátké
příběhy, povídat si s nimi o nich,
kreslit je společně na chodník a hrát
různé hry. Rodiče a prarodiče si
mohou mezitím prohlédnout kostel
a promluvit o tom, co je zajímá.
Doufáme, že si všichni vyrobí
i něco malého z keramické hlíny.
• 20.30 - 21.15 h - Modlitba světla
se zažehnutím svící. Společná
oslava „pravého Světla, které osvěcuje každého člověka“ (J 1,9) písněmi, modlitbou, duchovním slovem a tichem. V závěru společně
rozžehneme svíce v kostele a světla na zahradě. Z některých svící se
pokusíme sestavit základní křesťanské symboly s krátkým slovem
o nich.
• 21.30 - 23.30 h - agapé - pozvání ke společnému stolu
Během celého odpoledne i večera
můžete volně procházet Husovým
sborem, o jehož minulosti i současnosti vám rádi řekneme několik slov.

HuSův Sbor PraHa-ZbraSlav
(Pod Špejcharem 694/1)
• 17.30 - 17. 45 h - Přivítání
účastníků se slovem o historii
• 17.45 - 18 h - Prezentace vystavovaných děl
• 18 - 18.30 h - Hudební vystoupení Jany Y. Hruškové. Zpěv
národních písní s promluvou
• 18.30 - 19 h - Prezentace Zuš Zbraslav
• 19 - 19.30 h - Hudební vystoupení
• 19.30 - 20.30 h - Přednáška historika Petra Klučiny
• 20.30 - 21.30 h - Sborový zpěv
• 21.30 - 22.45 h - Přednáška P.
r. Manouška Zvony a zvonařství
• 22.45 - 23 h - Závěrečné slovo
s děkovnou modlitbou
• výstava výtvarných děl zbraslavských umělců
HuSův Sbor ČeláKoviCe
(Husova 1060/4)
• 18 - 19 h - vystoupení dětí
• 19.30 - 20 h - vzpomínka na
čelákovické rodáky, kteří se
zúčastnili významné bitvy I. sv.
války
• 22 - 24 h - Meditace s taizé
• Hoši od Zborova - výstava
HuSův Sbor brNo-tuřaNy
(Karkulínova 8)
• 18.05 - 18.50 h - vystoupení
žáků Zš Měšťanská a Hš
yamaha
• 19 - 21 h - Hra o hvězdu krále
davida
• 19 - 21 h - Komentovaná prohlídka Husova sboru z období kubismu s prvky rondokubismu a konstruktivismu s rozměrným obrazem
Světlo Pravdy od akad. malíře
Rudolfa Kundery v interiéru
• 21.15 - 21.45 h - Meditace
s hudbou
• výstava M. luther - život a dílo
Sbor dr. Karla FarSKéHo
SlaNý
(Šultysova 603/1)
• 19 - 20 h - dětský program na
farní zahradě, v případě deště
v modlitebně
• 20 - 20.30 h - Workshop
duchovních písní. Budeme zpívat
písně z Taizé, písně husitské
a reformační.
• 20.30 - 21.30 h - Svatba
v izraeli. Historické, duchovní
a kulturní rozměry svatby. Vyprávějí manželé Jurkovi.
21.30 - 22 h - Workshop židovských písní
22 - 22.30 h - Ztišení, modlitby
lovoSiCe, Mírový KoStel
CČSH (Krátká)
17 - 18 h - Koncert country skupiny Karavana
18 - 18.05 h - Zvonění na kostelní
zvon
18.15 - 19.15 h - Stanislav Kubín
- lahodná vteřina.
Komponovaný pořad z autorových
sbírek Dotýkání, Čas zastavení čas Perseid, Klečící Bůh, Oblouk
návratů a Ponorná řeka
• 21.15 - 22.15 h - Pěvecký soubor
gymnázia in Flagranti
redakce

Křesťanství bez zázraků? A proč?
Jedním z nejdůležitějších témat křesťanství jsou zázraky. Křesťanství totiž ze své podstaty vychází ze zázraku Kristova vzkříšení. Apoštol Pavel
píše v První epištole Korintským:
„…jestliže Kristus nebyl vzkříšen,
pak je naše zvěst klamná, a klamná je
i vaše víra…“ Jinými slovy: neudálli se zázrak vzkříšení, naše víra je lež!
Téměř každý den vedu s lidmi, věřícími i nevěřícími, rozhovory o víře.
Když dojde na téma zázraků, často
slýchám, že zázraky nejsou možné,
protože je to proti přírodním zákonům. Věda se na tomto poli stala autoritou, se kterou se nediskutuje.

Proto se někteří lidé, a opět – věřící
i nevěřící, snaží zázraky v Bibli nějak
přirozeně vysvětlit, omluvit, zlehčit.
Ježíš nakrmil davy lidí několika chleby a rybami? Asi si přinesli své jídlo
nebo je uspokojil duchovně. Ježíš
kráčel po vodě? Asi se to nestalo,
nebo šel po nějaké desce. Ježíš vzkřísil Lazara? Asi nebyl skutečně mrtev.
Zdál se vám sen, ve kterém létáte či
máte jiné nereálné schopnosti a už
v onom snu si uvědomujete, že ve
skutečnosti by to nebylo možné, protože by to přírodní zákony nedovolily? Jenže ve snu jste bohem vy a vy
určujete, co je a není možné.

Ani příroda nedokáže Boha, který ji
sám stvořil, omezit. Představte si, že
Bůh je autorem příběhu, který má děj
plně pod kontrolou. Mohou ho svazovat pravidla a zápletky, které sám
vymyslel? Jestliže Bůh náhle poruší
logiku příběhu, způsobí zmatek.
Přesně takový je ale smysl zázraků:
rozvrátit koloběh událostí a přitáhnout pozornost k něčemu, co se děje
mimo příběh. Jestliže uznáme, že Bůh
stvořil vesmír, pak je také tvůrcem
jeho nastavení pomocí zákonů
a může je občas měnit, uzná-li to za
vhodné. Třeba aby lidé ve vzkříšeném
Ježíši zakusili Spasitele. Nebojme se
tedy vidět v biblických příbězích
opravdové zázraky.
aleš toman

BeNefiČNí KONCeRT PRO NaZaReT
Srdečně zveme na benefiční koncert studentů konzervatoře, kteří svou hudební dráhu začínali v Základní
umělecké škole Borovany. Koncert se uskuteční v Malovaném sále borovanského kláštera v sobotu 10. června od 19 hodin. V programu nebude chybět baroko, písňová tvorba, skladby a. Dvořáka včetně árie Měsíčku
na nebi, skladby W. a. Mozarta, f. Strausse a třeba i duet z muzikálu Kiss me, Kate. Vybrané vstupné bude
MVf
věnováno chráněné dílně Nazaret. Vstupenky můžete zakoupit na: www.cbsystem.cz

Z dopisů našich čtenářů
Vážená ústřední rado, biskupská rado, vážený bratře
patriarcho, vážená redakce, ozývám se k anketě uvěřejněné v ČZ 16/2017.
Zanedlouho oslaví naše církev 100 let. Kdejakou iniciativu k tomuto výročí vztahujeme. Ustanovujeme triénia
k přípravě. Proč si neceníme rodinného stříbra provázejícího nás téměř již stoletou historií naší církve? Časopisu, který ji provázel desetiletími růstu i desetiletími
úpadku, v němž se profilovaly osobnosti teologické
i literární?
Časopisu, který celou církev propojoval v její rozličnosti a různosti? Časopisu, který dost věrně zobrazoval
její světla i její stíny? Proč právě nyní máme poslat do
zapomnění (zatím jen upostraněním) značku, která ji
po celé to století provází?
Název Český zápas možná vyvolává otázky v těch, kdo
o církvi nic nevědí (a není to dobře?). Možná provokuje
ty, kdo chtějí mít vše v klidu, tiše uklizené a uhlazené.
Zamysleme se však, jaký v sobě nese – zdaleka ne jen
– odkaz, ale především obsah a náboj. Proč byl Karlem
Farským takto nazván? Protože tento – letos oslavovaný patriarcha – si byl vědom nutnosti duchovního zápasu v tomto národě. Zápasu s křesťanstvím zatlučeným do
vrstvy nevěrohodnosti a pouhých zvyků; zápasu o křesťanství živé a odpovědné Bohu uprostřed současnosti.
Podívejme se na sebe, dřív než si začneme hrát s grafickou úpravou, která vypíchne okrajové a banální na
úkor podstatného. Podívejme se, nakolik máme odvahu
dát se do podobného zápasení, které svedly generace
zakladatelů a pak nositelů étosu nové církve. Nakolik
jsou pro nás ještě vůbec žhavá životní témata lidí
kolem nás – lidí, kteří možná nenesou tradiční křesťanskou nálepku, ale chtějí svůj život prožít poctivě, odpovědně a naplněně. Lidí, ke kterým jsme Kristem posláni. Vnímáme je vůbec ještě? Nebo i my jsme se (po
pouhém jednom století) zapouzdřili do osvědčených
církevních výrazů, formulí, obřadů a návyků? To už
nemáme o co zápasit (sami se sebou, ale také za sebe

a za druhé)? To jsme hotovi se svým Jábokem?
Dovolte mi jako někdejší vedoucí redaktorce ze zlomových časů připomenout, že Český zápas existenčně
obstál, když vznikala a zanikala nejrůznější periodika
(vzpomeňte jen na Lidovou demokracii či Svobodné
slovo). Považovali jsme za nutné, aby Český zápas obstál
a prošel všemi zvraty doby se ctí. Museli jsme přejít
z horké sazby na počítačovou, vše se učit za pochodu,
museli jsme najít novou tiskárnu, která nelpěla na desetitisícovém nákladu, aby rozjela rotačky. Museli jsme si
stáhnout informace o odběratelích a provozovat administraci vlastními silami (o tom by mohla vyprávět sestra
Libuše Šmolcová), když se rozpadla Poštovní novinová
služba. Museli jsme změnit formát i periodicitu (na čtrnáctideník), museli jsme finančně obstát... Vedoucí tiskového odboru dr. Jiří Svoboda po několik let celý vytištěný náklad dovážel vlastním autem z tiskárny v Ústí nad
Labem, aby Český zápas vydržel. Vydržel v rouchu snad
Popelčině, ale vydržel jako základna pro sdílení podstatného v této církvi. Vytvářel zázemí i pro tvůrčí
práci, konala se setkání nejen redakční rady, ale i okruhu autorů.
Byli jsme hrdí na značku, kterou jsme nesli a pronesli
svým časem. Znamenala pro nás víc než jen značka
(a věřte, toho si svět okolo nás umí cenit víc než my
sami). Byla výrazem snažení a úsilí naší církve.
A to chceme nyní poztrácet? Sami odsunout do neviditelna? Potlačit? Proč? Jméno naší církve nevylepšíme jejím
zvětšením v titulu první strany periodika. Jméno naší církve bude znít, pokud vystihneme, co je Boží vůle pro nás
a pro ty, k nimž jsme posláni v této době. Pokud se začneme jako patriarcha Farský ujímat těch, kteří se v dnešní
době stávají nepatrnými, zanedbávanými, bezmocnými.
Dáme-li se do toho, přestaneme mít okrajové nápady. Týdeníků je habaděj, Český zápas jenom jeden. Zdravím
srdečně a věřím v rozumné rozhodnutí.
Jana Wienerová, farářka
(a někdejší „zápasnice“)

MaLOVÁNí Na CHODNíKU 2017 Pozvání pro malé i velké výtvarníky
Letošní - 22. setkání ke Dni dětí a na závěr školního roku – „Malování na chodníku 2017“ se koná druhou
sobotu v měsíci červnu. Dvacet let jsme se tradičně scházeli v pražské Stromovce, v loňském roce nás
vítali v Čelákovicích a letos jsme byli pozváni do Kolína. Sejdeme se tedy v NO CČSH v Kolíně, a to v sobotu 10. června v 10 hodin. Přijeďte si s námi zahrát, zazpívat a namalovat stále živé příběhy z Bible!
Protože v Kolíně se právě v této době od 8. do 11. června koná tradiční mezinárodní festival dechových
orchestrů - 54. ročník „Kmochova Kolína“ – i my jsme spojili naše setkání s hudbou. Pro letošní malování jsme zvolili téma: Žalm 150. Jsme vyzýváni k chvále Pána nejrůznějšími hudebními nástroji a závěrečný verš uvedeného žalmu praví: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.“ K chvále Pána
připojíme i vzpomínku na významnou osobnost víry Martina Luthera. Jako obvykle chystáme pro všechny zúčastněné bohaté ocenění: pamětní listy, hodnotné knížky, omalovánky, líbezné keramické dárky
z dílny Nazaret v jihočeských Borovanech, různé další tisky BTM a organizace Šíření Písma svatého i drobné pohoštění. Odpoledne po 14. hodině se půjdeme podívat na tradiční slavnostní průvod všech muzikantů a tanečních souborů včetně oblíbených mažoretek Kmochova Kolína. Plakátky s pozváním na letošní
malování sledujte také na našem církevním webu. Za celý pořadatelský tým Odboru duchovní péče o děti
a mládež Pražské diecéze Církve československé husitské se na vás těší Krasava Machová. Bližší informace:
tel.: 321 722 944, mobil: 720 668 098, e-mail: krasava.machova@seznam.cz
KM
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Den Farského
17. červen 2017 ve Škodějově
V sobotu 17. června 2017 se koná Den Farského a pouť do Škodějova v Podkrkonoší
Program je zahájen slavnostním uvedením Lesní kaple dr. Karla Farského a následuje
bohoslužba, vedená patriarchou a biskupským sborem CČSH.
Odpolední program pro dospělé a děti proběhne ve sboru CČSH ve Vysokém
nad Jizerou. Jeho součástí bude přednáška, představení publikací a hudební vystoupení.

Začátek je v 10 hodin u památníku dr. Karla Farského.
Akci pořádá Církev československá husitská

Detailní program na webu církve

Pojeďte s námi
na den Farského do škodějova
Upozorňujeme, že od budovy ústředí Církve českoslovesnké husitské
(Wuchterlova 5, Praha 6-Dejvice)
je do Škodějova vypraven autobus
(viz pozvánka výše). Odjezd je
v 6.15 hodin. Cena za dospělého
činí 150 Kč, děti a mládež do 15 let
zdarma. Přihlášky a dotazy k uvedené akci zasílejte na adresu:
kancelar.patriarchy@ccsh.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Bry-

nychová, tel. 220 398 109, mobil
724 048 362.
red

Hledáme brigádníky
do škodějova
Hledáme dobrovolníky a brigádníky
na výpomoc při obnově areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově
(okres Semily). Jedná se o práci na
zahradě, úklid prostranství, případně interiéru. Pracovní a ochranné
pomůcky a transport brigádníků
zajištěn. Odměna - cca 100,- Kč/hod.

Požehnání motorkářům 13. 5. 2017
Krásné slunné dopoledne u nás na Moravě přálo srazu motorek a motorkářů. Pozvání přijal i náš bratr farář Martin Kopecký. Po úvodní pobožnosti před kapličkou obešel cca 80 motorek a požehnal osobně jejich
posádkám. Děkujeme za milé setkání, neboť se tak setkají s duchovními
věcmi i s osobou faráře lidé, kteří běžně na bohoslužby nechodí. Děkujeme
Pánu Bohu za toto i jiná setkání.
Divišovi

Termíny: 6. 6., 13. 6., 16. 6. Další
termíny budou vypsány.
Kontakt pro bližší informace:
petr.cisko@iepccsh.cz, 734 390 575

Celocírkevní sbírka
Sbírka na obnovu areálu rodiště
dr. K. Farského a k výročí CČSH
v r. 2020 proběhne u příležitosti
12. června. Účet sbírky: KB 43570420277 / 0100 VS: 7 + čtyřmístné číslo NO nebo diecéze.
red

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
pondělí 5.6. 2017, 20.00

PRAGUE BRASS ENSEMBLE
From Baroque to Jazz
Jan Kalfus – varhany
J. S. BACH, A. DVOŘÁK, W. A. MOZART, G. GERSHWIN

Ohlédnutí za festivalem SoulFly 2017
Dne 8. května letošního roku skončil v hodonínském Husově sboru CČSH
šestý ročník tentokrát již devítidenního festivalu kreativní autorské tvorby
SoulFly. Pořádá jej Kreativní centrum Getsemany našeho sboru ve spolupráci s věřícími obce a nyní již více, než padesáti autory, hudebníky, divadelníky, výtvarníky, performery a dobrovolníky. Program letošního ročníku byl téměř z 90 % tvořen prezentacemi autorských premiér. Měli jsme
přímo v prostorách sboru možnost slyšet a vidět třeba dva autorské koncerty i meditovat u minimalistického hudebního projektu. Probíhaly výstavy obrazů, soch, fotografií a kreseb. Konalo se i premiérové představení
divadelního sdružení našeho sboru, autorská a scénická čtení i řada performancí ve sboru a na veřejných prostranstvích Hodonína. Zájemci se mohli
přihlásit na hudebně-kompoziční workshop, zúčastnit se výtvarné akce na
zahradě sboru či moderovaného diskusního pořadu na aktuální téma.
V rámci festivalu proběhly dvě bohoslužby – jedna s Farského liturgií
a jedna dle alternativní liturgie br. biskupa Juraje Jordána Dovaly, který
obě bohoslužby i sloužil. Festival pak uzavřela premiéra orchestrálně - rockové ekumenické liturgie v provedení Ekumenického komorního orchestru a sólistů. V liturgické síni našeho sboru zaplněné lidmi nejrůznějších
vyznání i nevěřícími, kázal a večeři Páně všem pokřtěným přítomným
vysluhoval br. farář Michal Devečka z hovoranské NO naší církve. Již nyní
začínáme chystat sedmý ročník festivalu, který proběhne v hodonínském
Husově sboru od 28. 4. do 8. 5. 2018. Zájemci o prezentaci vlastních uměleckých počinů, které mají aspoň nepřímou vazbu na duchovní život člověka, se mohou hlásit na: petrvaculovic@seznam.cz.
Petr vaculovič, předseda RS NO CČSH Hodonín

úterý 6.6. 2017, 17.00

Jan Kalfus – varhany
Yvona Škvárová – mezzosoprán
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

Bohoslužba v Českém rozhlase

středa 7.6. 2017, 17.00

V neděli 11. června bude v Českém rozhlase 3 - Vltava od 9 hodin přenášena
bohoslužba ze sboru Kristova kříže na Mikulášském náměstí v Plzni. Liturgii
povede br. biskup Filip Štojdl a místní ses. farářka Debora Chytilová, kázat bude
br. patriarcha Tomáš Butta. Tato bohoslužba se koná u příležitosti 90. výročí
úmrtí Karla Farského. Po jejím skončení v 10 hodin účastníci položí květiny
u pamětní desky Karla Farského na protějším gymnáziu, kde zakladatel naší
církve během 1. světové války působil.
JCH

Josef Popelka – varhany
Vladimír Frank – housle
G. F. HÄNDEL, L. van BEETHOVEN, W. A. MOZART, A. CORELLI

středa 7.6. 2017, 20.00

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Yvona Škvárová – mezzosoprán
Miroslav Laštovka – trubka
J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART, N. PAGANINI
čtvrtek 8.6. 2017, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS

PRo DěTi A MLáDeŽ

sobota 10.6. 2017, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka

Duch svatý

A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL, T. ALBINONI, J. PACHELBEL
sobota 10.6. 2017, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA

Najděte pět rozdílů mezi obrázky.

Václav Návrat – barokní housle
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, A. DVOŘÁK, A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL
neděle 11.6. 2017, 17.00

PRAGUE MOZART TRIO
Štefan Britvík – klarinet
Miloš Bydžovský – klarinet
Petr Němeček – fagot
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, L. van BEETHOVEN

neděle 11.6. 2017, 20.00

PRAGUE STRING ORCHESTRA
Adéla Vondráčková - housle
Vratislav Vlna – hoboj

(Řešení z minulého čísla: Život věčný je v tom, když poznají tebe,
jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.)

W. A. MOZART, J. S. BACH, A. VIVALDI, A. DVOŘÁK

Jana Krajčiříková

Placená inzerce

Z ekumeny
PoKoJ Je dar, Který Si NelZe KouPit
„Pokoj, který lze koupit, může nabídnout jen falešný pocit bezpečí, jenž
nevydrží ve chvílích zkoušek a utrpení,“ řekl papež František během mše
14. května. „Svět nám ukazuje cestu pokoje prostřednictvím umrtvování; znecitlivuje nás, abychom nevnímali jinou životní skutečnost, a sice kříž,“ uvedl.
Na rozdíl od toho „pokoj, který dává Ježíš, je dar; je to dar Ducha svatého“.
František ve své úvaze vyšel z evangelijního úryvku na daný den (Jan
14,27-31), ve kterém Ježíš zaslibuje pokoj svým učedníkům. „Pokoj vám
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať
se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ řekl Ježíš. Tento pokoj, uvedl papež, „se
projevuje uprostřed soužení“ a „není v něm nic stoického jako ve fakírově
případě. Ne, je to něco jiného. Boží pokoj je skutečný a reaguje na životní
realitu, nepopírá život,“ „Život je plný trápení, na světě jsou nemoci, války,
děje se mnoho špatných věcí, ale vnitřní pokoj, který je darem, se nevytratí, ale
jde vpřed, aby náš kříž a trápení nesl.“ Sami o sobě jsou lidé schopni vytvářet
jen pokoj, „který se omezuje na čirý poklid“, ale při prvním náznaku nesnází se
rozplývá. „Pokoj bez kříže nemá s Ježíšem nic společného. Je to pokoj, který si
lze koupit. Můžeme ho sami vytvářet, ale není trvalý; je konečný,“ řekl.
S využitím citace sv. Augustina František na závěr prohlásil, že „život
křesťana je cestou mezi pronásledováním ze strany světa a Boží útěchou“
a že jako křesťané „musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do
Božího království“. „Kéž nám Pán umožní, abychom skutečně pochopili
tento pokoj, který nám Ježíš dává spolu s Duchem svatým.“
Dle CathNews připravila Miroslava Čejková
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