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Nový chotovinský zvon
se rozezněl v neděli 9. září v poledne
Dříve však, než nastala tato chvíle, muselo být vynaloženo
mnoho úsilí a práce ze strany duchovních, členů rady starších
i aktivních členů chotovinské náboženské obce CČSH a příslušníků jejich rodin. V první řadě to bylo zajištění organizace a praktické stránky výběru prostředků veřejné sbírky, jež
byla za účelem pořízení zvonu založena. Vybíralo se dva roky
a začátkem letošního léta bylo rozhodnuto o realizaci zvonu.
Po přípravných pracích byl zvon dne 18. srpna odlit zvonařem
Michalem Votrubou v Myslkovicích. A zajisté pro všechny
nastala veliká úleva, když třetí den jsme se dozvěděli, že zvon
byl obnažen z formy a je v pořádku.
Na neděli 9. září bylo naplánováno jeho zasvěcení Bohu
a umístění do věže našeho Husova sboru. Ten den jsme mezi
námi přivítali br. patriarchu Tomáše Buttu a br. biskupa Filipa
Štojdla. Farského liturgii zahájil místní duchovní br. Oldřich
Horek, br. biskup posloužil kázáním na text Písma Mk 7,3137 s ústřední výzvou pro nás: „Otevři se.“ Br. patriarcha
vedl další část liturgie, v níž pozval shromážděné věřící slovy
Kristovými k svátosti večeře Páně. Po požehnání se pak
všichni odebrali ven před sbor k vystavenému zvonu, aby byl
modlitbami zasvěcen Bohu pro službu lidem k víře, lásce
a naději. Do věže pak zvon doprovodil kromě jeřábu zpěv
pěveckého sboru Harmonie z Plané nad Lužnicí, který účinkoval rovněž při liturgii. A přesně ve 12.00 našeho letního
času se zvon rozezněl poprvé. Odpoledne k dobré pohodě
hrála hudební skupina Jezevci. Ve tři hodiny jsme pak slavnost zakončili opět zvoněním. Br. Jaroslav Koželuh rozhoupal nejprve malý původní zvonek a poté velký nový zvon. Při
závěrečném zvonění mu asistovali jeho vnuk a br. Rostislav.
Zvon nese jména našich duchovních velikánů slov i činů -

Jana Husa a Jana Žižky. V horní obrubě zvonu je nápis, citát
z Janova evangelia: „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
Je tím vyjádřena touha, aby hlas zvonu byl zároveň hlasem
Ježíšovým. Byl slyšen a vyslyšen v lidských srdcích. Neboť
hlas zvonu je v předpokladu hlasem svolávajícím k Dobru,
Pravdě a Kráse, pro něž člověk nachází zdroj v Bohu skrze
Ježíše Krista.
Na plášti zvonu jsou reliéfy Jana Husa a Jana Žižky. Vyjadřují
duchovní souznění v pojmu českého křesťanství, které je
dějinně vlastní našemu národu. Reliéfy byly zpracovány
podle původních reliéfů od chýnovského sochaře Františka
Bílka. Jejich modelaci provedla paní Marie Valterová
Boušková z Tábora. Druhá strana pláště je vyzdobena původ-

Vyšla publikace Tomáš G. Masaryk
a Církev československá husitská
Jako drobný příspěvek k letošnímu 100. výročí republiky jsem zpracoval publikaci přibližující osobnost a dílo Tomáše G. Masaryka, který od
počátku upoutával pozornost teologů, duchovních i členů Církve československé husitské.
V první kapitole je představen poměr naší církve k prvnímu prezidentovi od jejího zrodu přes proměny dějinných údobí až k současnosti.
V druhé kapitole je ve zkratce připomenuta Masarykova životní cesta
a přiblíženo jeho působení vědecké i politické. Ve třetí kapitole je
popisován náboženský vývoj Masaryka, jsou sledovány možné vlivy
a charakterizovány jeho názory na víru, křesťanství a církve. Čtvrtá
kapitola přibližuje Masarykovo porozumění Janu Husovi a husitství.
V páté kapitole jsou promýšleny tři ústřední pojmy z Masarykova díla
a odkazu – humanita, vlastenectví
a demokracie. V závěrečné šesté kapitole je srovnáváno Masarykovo pojetí
víry a náboženství s teologickými přístupy naší církve.
O Masarykovi mnozí píší a hodnotí ho,
ale nedávají někdy příliš slovo jemu
samotnému. Pro vhled do Masarykova
myšlení a jeho postojů jsou užity přímé
citace s odkazem na jejich zdroje.
Připojené poznámky a seznam vybraných starších i novějších titulů dávají
tušit bohatství bezbřehé literatury,
které se otevře před každým, kdo se
chce osobností a dílem Masaryka zabývat. V letošním parném létě jsem trávil
i určitou chvíli v Masarykově ústavu, kde jsem mohl nahlédnout i do
jinak nesnadno dostupných pramenů a publikací.
Pro obálku publikace jsem užil kresbu svého dědy, sochaře Jana Znoje,
z roku 1936, tedy z doby, kdy Masaryk ještě žil.
Knížku je možné využít pro akce spojené s letošním 100. výročím
republiky, ale i v blížícím se 100. výročí naší církve v roce 2020.
Tomáš Butta

ním znakem Církve československé - kalichem s hostií a dvojitým křížem. Pod znakem jsou jména dárců, kteří chtěli být
na zvonu uvedeni a darovali nejméně 7 777 korun.
Poděkování za tyto požehnané chvíle patří především Bohu,
poté všem, kteří přispěli ke zdaru této dobré a užitečné věci.
Za náboženskou obec v Chotovinách
Oldřich Horek, farář
Foto: Zdena Kašpárková a Rostislav Horek
Další snímky z této akce si prohlédnete na webových stránkách: www.ccsh.cz.

Snažím se dodat seniorům naději
Rozhovor s Šárkou Kubínovou, vedoucí Sociální poradny při Husově sboru v pražských Nuslích
Zodpoví starším lidem otázky ohledně sociálních dávek, pomůže jim s podáním žádosti o konkrétní příspěvek nebo je doprovodí na úřad. Seniorům se věnuje například v situaci, kdy jim nestačí peníze na bydlení,
ale třeba také když jsou kvůli špatnému zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc někoho jiného a potřebují,
aby stát přispíval na poskytovanou péči. Šárka Kubínová je pastorační asistentkou v Husově sboru v Praze
4 – Nuslích a pátým rokem tady vede sociální poradnu, jejíž bezplatné služby jsou zaměřeny právě především na seniory.
Nejdřív šlo o dříve narozené členy
církve, kteří se potřebovali někomu
svěřit, popovídat si. A tak se tehdy
nová pastorační asistentka dozvěděla o jejich konkrétních starostech
a problémech a začala s praktickou
pomocí. Postupně ale přicházeli
i další starší lidé. Ti se sice neúčastnili aktivně sborového života, ale
měli nějaký vztah k církvi. Ještě
později se přidala širší veřejnost –
potřební senioři z Prahy, kteří nejsou
členy církve. Šárka Kubínová se
dnes profesně pohybuje mezi
domácnostmi seniorů, úřady a sborovou budovou. Právě v kanceláři
farního úřadu jsme se sešli ke krátkému rozhovoru.

race si přáli s někým promluvit a já
si s nimi rozumím, ochotně jim
naslouchám. Takže jsem si řekla, že
bych to mohla zkusit. Teď už v sociální poradně pracuji pět let.
Vy si pochopitelně se seniory
pouze nepovídáte.
Někteří například potřebují řešit
agendu k příspěvku na bydlení. Ti,
kterým je přes devadesát let, už
nejsou často schopni dorazit na
úřad každého čtvrt roku a sami si

vše zajistit, natož tam čekat třeba
dvě hodiny. Ale mohou mi dát
plnou moc a já tam dojdu a vyřídím
potřebné papíry, zkrátka stanu se
jejich nohama. (úsměv) Často jim
nabídnu i pomoc s vyřízením příspěvku na péči, čímž se jejich rodině rozšíří možnost o ně pečovat.
A o něco mladší senioři si třeba při
jednání nebývají jistí, tak jdu na
Úřad práce s nimi jako jejich podpora.
Pokračování na str. 3

□□□
Vy jste absolvovala Husitskou teologickou fakultu, teologii a psychosociální studia. Kdy a za jakých
okolností jste začala působit
v poradně?
Byla jsem doma postupně se třemi
dětmi a po delší rodičovské dovolené jsem hledala práci. A duchovní
Pavel Kolář mně ji nabídl. On se
tehdy velmi chtěl věnovat seniorům,
ale sám to nestíhal. Lidé starší gene-

Vedoucí Sociální poradny Husova sboru v Nuslích Šárka Kubínová
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Situace církve po Mnichovu
V letošním osmičkovém roce si mimo jiných kulatých výročí připomínáme také osmdesát let od podepsání Mnichovské
dohody, jejíž důsledky významně zasáhly též do života Církve československé (husitské).
Odstoupením tzv. Sudet a dalšími státoprávními změnami
(osamostatnění Slovenska, obsazení Podkarpatské Rusi
Maďarskem, polský zábor Těšínska) se počet náboženských
obcí Církve československé (husitské) oproti původní
republice snížil z 275 na 238.
Rozhodnutím ústřední rady byly náboženské obce na
odstoupeném území ponechány ve svazku dosavadních diecézí. Německé úřady zpočátku vesměs tolerovaly službu
CČS(H) za hranicemi protektorátu. Školní vyučování náboženství bylo ovšem považováno za soukromé církevní opatření a nebylo honorováno. Osobní dotace duchovním rovněž nemohla být vyplácena. Některé náboženské obce,
z nichž většina členů přesídlila do vnitrozemí, přestaly
prakticky existovat (Cheb, Most, Teplice-Šanov, Ústí nad
Labem). Přes jednání s MŠNO, ministerstvem zahraničních
věcí, německým velvyslanectvím v Praze nebo později prostřednictvím místodržitelského úřadu pro sudetská území
s ministerstvem pro církevní záležitosti v Berlíně se nepodařilo dosáhnout státního uznání církve na území Německé
říše za hranicemi protektorátu. Výnosem slovenského
MŠNO o zrušení Ústavy CČS z 5. dubna 1939 přestaly
právně existovat náboženské obce na Slovensku. Církev
ztratila také všechny náboženské obce na Podkarpatské
Rusi. Duchovní, pokud byli české národnosti, byli vesměs
umístěni na území protektorátu, nepodařilo se však umístit
faráře – Slováky.
Úbytek členů po státoprávních změnách nebylo na Státním
úřadě statistickém možné přesně zjistit, ale byl odhadován
na 45 000. Ostatní věřící přesídlili na území protektorátu.
Na počátku prosince 1938 byl statistickým rozborem dat
odhadován počet věřících CČS(H) v Čechách na 590 000,
na Moravě a ve Slezsku na 131 000, na Slovensku 8 000
a na Podkarpatské Rusi na 1500. V celé Česko-Slovenské
republice se tedy k CČS(H) hlásilo odhadem 730 500 členů.
Fatální důsledky měl polský zábor pro věřící na Těšínsku,
kde se od roku 1934 znovu vyhrocovaly česko-polské vzta-

hy. Mnichovský diktát a československou vládou přijaté
polské ultimátum dostalo věřící CČS(H) na odstoupeném
území do nezáviděníhodné pozice. Duchovní byli z obsazených náboženských obcí do 48 hodin vykázáni, někteří
dokonce ztýráni (např. pomocný duchovní v Rychvaldu
Antonín Svrčina), kostely násilně uzavřeny a jakákoli náboženská služba znemožněna.
Na obsazeném území trvale zůstaly náboženské obce Nový
Bohumín, Doubrava, Lazy, Petřvald, Rychvald a Prostřední
Suchá, které podle posledních statistických výkazů evidovaly 14 334 členů a spravovalo je sedm duchovních. Poláci
CČS(H) zakázali každý náboženský úkon a znemožnili její
další existenci. Přiznání se k této církvi stačilo k tomu, aby
i starousedlíci byli do 48 hodin vykázáni za hranice. Biskup
Stibor neutěšený stav komentoval slovy: „Praha neuvěří,
jaký teror polský bratr zde vyvíjí, Němec jest v našich očích
hotovým gentlemanem.“
Církev kromě šesti farností přišla též o čtyři katechetská
místa. Diecéze podala hned v říjnu 1938 žádost na polské
vojvodství, aby jí bylo povoleno vysílat podle potřeby alespoň v nejnutnějších případech na zabrané území kněze, ale
žádné odpovědi se nedočkala. Také osobní intervence biskupa Ferdinanda Stibora u polského vojvody v Těšíně
nepřinesla pozitivní výsledek. Týdeník Palcát 10. listopadu
1938 mohl pouze konstatovat: „Ve všech náboženských
obcích čsl. se neúřaduje a Husovy sbory jsou dosud uzavřeny. Nevíme, co bude dál.“
Okupací zbytku českých zemí 15. března 1939 se vyjednávací pozice CČS(H) ještě více zkomplikovala a obnovení
církevního života na Těšínsku se nepodařilo až do vypuknutí války dosáhnout. Už 1. září 1939 byla oblast obsazena
německým vojskem a padli zde první polští vojáci a příslušníci domobrany. Podle Hitlerova výnosu o začlenění
a správě dobytých východních území z 26. října 1939 se
Těšínsko stalo součástí Německé říše. Nově vytvořený okupační okres Těšín (Teschen) vznikl sloučením bývalých pol-

Z kazatelského plánu

Nad Písmem

19. neděle po svatém Duchu

Bůh je dobrý

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země,
protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.
(Žalm 102,16-18)

Téma dnešních čtení je myšlenkově
velmi bohaté, takže by se mohlo
stát, že by se čtenář či vykladač
mohl ztratit, nebo naopak nevědět,
jaké téma se nám nabízí uchopit.
Ve všech čteních se opakuje několik
výrazů a některé z nich důrazněji.
Ty, co vyvstávají nejvíce, jsou
o prorokování, prorocích a to i jmenovitě a všemi čteními se táhne jako
červená nit slovo o hříchu.
Jak spolu tedy souvisí prorok
a hřích? Velmi úzce.
V dobách starozákonních a to již od
samých počátků jsou to právě prorokové, kdo promlouvají svými ústy
jako Hospodinovi mluvčí a to, co
sdělují národu a lidu, bývá samozřejmě nejen Boží vůle a jeho příkazy, ale ponejvíce slova, která mají
odradit člověka od hříchu.
V dobách, kdy lid do hříchu nejvíce
upadal, přicházejí proroci, aby lid
uvedli na pravou cestu. Hřích je
něco, co zná lidstvo od pradávna,
a od pradávna se hřích nevyplácí.
A přece se lidstvo, co je a bude lidstvem, s ním bude potýkat.
Bůh je dobrý a chce po člověku,
aby byl také dobrý, aby byl jeho
obrazem. Člověk však Boží přikázání a vůli porušil, oddělil se od
Boha a jde po zemi svojí vlastní
cestou.
Nadějné je to, co křesťanství
velmi zdůrazňuje - že totiž Bůh
neláme nad člověkem hůl, že mu
dává svobodu pro jeho rozhodnutí,
dává mu i svobodu hřešit, ale chce
ho uvádět na správnou cestu. Bůh

První čtení: Numeri 11,16.24-29
Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):
2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili,
modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, tvůj Syn obětoval život, aby nás usmířil s tebou.
Daruj nám díl svého svatého Ducha, abychom v jeho moci šířili slávu
tvého jména! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho
Pána. Amen.

Druhé čtení: Jakubův 5,13-20
Evangelium: Marek 9,38-50

Verše k obětování: Žalm 145,15-16

Verše k požehnání: 2. Filipským 2,8-9

Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, upevni jednotu své církve, aby všichni, kdo byli
nasyceni svátostným chlebem a kalichem, naplňovali ve svých životech
tvou vůli! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 7, 26, 28, 71, 136, 145, 148, 296, 312

ských okresů Cieszyn a Frysztat, administrativně patřil
k vládnímu obvodu Katovice v říšské provincii Slezsko (od
19. ledna 1941 Horní Slezsko). Mimořádný strategický
a ekonomický význam oblasti Těšínska, který se okupační
moc snažila co nejvíce využít pro válečné hospodářství
Německé říše, vedl k rychlé germanizaci celé oblasti.
Obyvatelé, kteří nepodlehli germanizačnímu tlaku a stále se
hlásili k české nebo polské národnosti, byli vystaveni nejostřejší diskriminaci. V nejhorším postavení se nacházeli
Poláci, obyvatelům české národnosti nebyl zabaven majetek
a nebyli až na výjimky vysídlováni, avšak stejně jako Poláci
neměli žádná národní práva, školství, kulturní organizace či
jakékoli spolky.
Ústřední rada se žádostmi na Říšské ministerstvo pro církevní záležitosti v Berlíně opakovaně snažila dosáhnout
znovuotevření sborů a obnovení činnosti CČS(H) na
Těšínsku, ale marně. Až na výjimečné případy, kdy mohly
být na obsazeném území konány zejména pohřby, se nepodařilo církevní život obnovit a věřící, kteří setrvali ve své
víře a nepřestoupili na evangelické nebo katolické vyznání,
žili až do května 1945 v církevním vakuu. Přestože vedení
slezské diecéze při vyjednávání s německými úřady argumentovalo situací věřících na Opavsku, kde se na počátku
40. let v omezené míře stále dařilo na zabraném území
konat bohoslužby, se svými nároky neuspělo. Hitlerovská
okupace Těšínska skončila až v posledních dnech války.
V závěrečné fázi ostravské operace byla mezi 1. a 5. květnem 1945 osvobozena celá československá část Těšínska
sovětskou armádou.
Církevní život se v postižených náboženských obcích dařilo obnovovat jen pomalu. Část vysídlenců se na území
Těšínska již nevrátila, rady starších musely čelit značným
hmotným a finančním ztrátám. Po návratu duchovních byly
znovu prováděny statistiky členstva, opravovaly se poničené sbory a farní budovy, shromažďovaly se finanční prostředky na umoření dluhů. Nejcitelněji však církev zasáhl
válečný odliv věřících. „Z bývalé náboženské obce zůstaly
vlastně jen trosky, neboť obec byla zmenšena o ¾ svého
členstva. Zůstalo pouze 485 duší,“ posteskli si v roce 1946
funkcionáři rady starších v Petřvaldě.
Martin Jindra

Mk 9,38-50
se člověka nevzdává, i když člověk
se často vzdá Boha.
To je jeden z největších hříchů to, že
člověk zapomene na Boha a určí si
svoje vlastní plány. Většinou to
končí krachem člověka.
Proroci přicházeli a varovali lidi
před opouštěním Boha, předpovídali Boží hněv i následky hříchu.
Někdy to bylo účinné, někdy si lid
nedal říci a byl potrestán.
O hříchu se samozřejmě hodně
hovoří i ve všech evangeliích a to
takovým způsobem, který je člověku až velmi nepříjemný.
Pán Ježíš říká, že pokud by člověka
svádělo něco ke hříchu, má se toho
zbavit a uvádí přímo části těla, které
by bylo dobré obětovat a být bez
nich. Pokud bychom si to představili a vzali tato slova doslovně, asi by
skoro všichni lidé byli bez rukou,
bez nohou čí bez očí.
Fyzicky tomu tak samozřejmě není,
ale možná duchovně mnoho takových lidí je.
Tahle Ježíšova řeč ale není nějaké
strašení člověka, naopak, pokud
čteme pozorně a zároveň pokorně

slova Ježíšova, naskytne se nám
jejich moudrost.
Tady nám Kristus říká něco o tom,
jak to bude bolet, když budeme hřešit. Jak bude bolet, když provádíme
něco špatného a pak složitě hledáme
cesty nápravy.
Bude to bolet tak, že se to rovná až
fyzické bolesti, jako když přijdeme
o své ruce, nohy či oči. A tak to také
často bolí, když odoláváme něčemu
lákavému, co si přejeme my, a víme,
že to není v souladu s Božími plány.
Zároveň zde ale slyšíme o veliké
naději a dobrotě – konkrétně v listu
Jakubově je zdůrazněno, jak je důležité se obracet k Bohu v modlitbě,
jak Bůh na naše prosby slyší a také
o tom, jaká je síla společenství těch,
kdo věří.
„Velikou moc má modlitba spravedlivého,“ píše apoštol a Pán Ježíš
k tomu dodává svá slova o tom,
abychom se nebáli a žili v pokoji.
Máme-li totiž pokoj Boží v sobě,
nepřemůže nás hřích, naopak, budeme těmi, kdo jsou solí a světlem této
země.
Eva Cudlínová

Bože, děkujeme ti za to, že máš o nás péči
a uvádíš na pravé cesty, když ty naše nás odvádějí od tebe.
Promlouváš ke svému lidu ústy proroků,
poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, který za naše hříchy zemřel na
kříži.
K němu se smíme obracet, v něm je náš pokoj.
Připrav si nás, abychom byli dobrými následovníky našeho Pána.
Kéž jsou naše skutky plné pokoje. Amen.
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Snažím se dodat seniorům naději
Dokončení ze str. 1

Umím si představit, že při řešení
žádostí o sociální dávky může být
vaše podpora pro seniory opravdu
důležitá.
Přála bych si, aby starší lidé věděli,
že se nemusí bát o příspěvek zažádat. O co si člověk dnes neřekne, to
nemá, a přitom jim tyto finance většinou velice pomůžou.
Na webu pražské diecéze se dočteme článek o vaší poradně a vy
v něm mj. píšete: „Společně snáz
najdeme cestu.“ Jste optimistka?
Ano. Snažím se dodat seniorům
naději, aby viděli, že východisko

z problémů existuje. Ale ti lidé
musí hlavně sami chtít, nemohu
nikoho nutit. A když je klient ochoten se mnou jít za tím, abychom
jeho starost vyřešili, tak se nám to
mnohdy podaří.
Mohla byste zmínit právě takový
příklad z vaší praxe, příklad společného úspěchu?
Vzpomínám ráda na jednoho pána,
který byl nemocný, žil sám a ve
velmi špatných podmínkách. Když
se na mě obrátil s žádostí o pomoc,
oběhala jsem s ním úřady a domluvila bydlení v domě s pečovatelskou službou. Navíc dostával velmi
nízký důchod, který by mu nestačil

Sociální poradna a pomoc dříve narozeným

na zaplacení nákladů, tak jsme na
úřadu vyjednali příspěvek, který
mu pomohl hradit bydlení.
Všechno dopadlo. On byl velmi
vděčný a napsal mi krásnou
SMSku, že jsem jediný člověk,
který byl ochoten s ním veškeré
zařizování dotáhnout do konce.
Úředníci mu mohli jen poskytnout
informace, ale už s ním pochopitelně dál nechodili, netelefonovali
a nezařizovali další potřebné záležitosti. A já jsem naštěstí měla prostor a možnost mu toto poskytnout.
On potom dožil v domě s pečovatelskou službou, kde se o něj postarali, a měl pěkné bydlení.
(jz)

Šárka Kubínová poskytuje konzultace pražským seniorům v Sociální
poradně při Husově sboru v Nuslích (Táborská 65, Praha 4) každou středu od 13 do 17 hodin nebo podle vzájemné dohody.
V dalších dnech se většinou věnuje klientům mimo kancelář. Seniory,
kteří nemohou ze zdravotních důvodů přijít na farní úřad, navštěvuje
v jejich domácnosti. Všechny poradnou poskytované služby jsou zdarma.
Telefon: 608 527 784
nebo 241 741 166 (ve středu)
E-mail: sarka.kubinova@ccshpraha.cz

Potravinová pomoc lidem v nouzi
Sociální poradna při nuselském sboru zaměřuje své služby na potřebné seniory, ale věnuje se i dalším lidem.
Od července 2017 totiž spolupracuje s pražskou potravinovou bankou, stala se jejím odběratelem. Vedoucí
poradny Šárka Kubínová spolu s pomocníky zajišťuje distribuci jídla. Původně šlo o pomoc pár klientům
právě z řad seniorů, kteří se potýkali s nedostatkem peněz na slušné živobytí, později se okruh klientů rozšířil ještě o sociálně slabší rodiny a lidi bez domova.
„Hledala jsem řešení pro deset starších lidí,“ vzpomíná Šárka Kubínová na začátky této aktivity. „Oslovila jsem
potravinovou banku a domluvila spolupráci, ale protože mi toho dávali víc, tak se naše pomoc postupně rozrostla, zdesetinásobila. Pro potraviny jezdím každý týden a s rozvozem a roznášením mi pomáhá paní, která pracuje
poblíž našeho sboru, její dcera a pan Jaroslav Toráč.“ Vedoucí poradny a její dobrovolné spolupracovnice vozí
potraviny svými auty seniorům a rodinám v nouzi na různá místa Prahy. A někteří lidé si chodí pro jídlo přímo na
faru. Jaroslav Toráč jako dobrovolný pomocník nosí potraviny lidem, kteří žijí na ulici. „Jdu za nimi od
Masarykova až po Hlavní nádraží, na ubytovny a do sociálně vyloučených lokalit,“ říká. Bez domova jsou podle
něj často lidé, kteří se dostali do dluhových problémů a exekucí, nebo ti, co byli propuštěni z výkonu trestu a nemají kam jít, ale i mládež, jež v osmnácti letech opustila dětské domovy. „My jim nepomůžeme dostat se z ulice nebo
najít zaměstnání, ale aspoň trošku se přičiníme o to, aby měli co do žaludku,“ dodává dobrovolný spolupracovník
poradny. Šárka Kubínová se zmiňuje o tom, jak pravidelně navštěvuje klientku, která má vážné zdravotní problémy, žije sama, peníze jí sotva stačí na zaplacení bydlení a snaží se ještě podpořit svoji kamarádku, protože ta nemá
vůbec žádné příjmy. „Potraviny, které jim přivezeme, aspoň trochu zlepší oběma ženám jejich životní situaci.“
Spolupráce poradny s potravinovou bankou začala před rokem a čtvrt a při pohledu zpět vidí Šárka Kubínová
v této „malé pomoci“ velký smysl.
(jz)

Často přemýšlíme, jak naši církev, naše sbory otevřít veřejnosti, jak se „zviditelnit“ a také jak pomáhat
potřebným. My v Michli to zkoušíme, kromě jiného, i přes jídlo – ne nadarmo se říká, že láska prochází
žaludkem. Naše náboženská obec úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Ekumenická síť pro
aktivity mladých, která již více než deset let v přímém sousedství michelského sboru provozuje Domov
na půl cesty Maják. A jedním z dobrých příkladů této spolupráce je potravinová pomoc.
covníky stále rozšiřuje – pravidelně
například vozíme potraviny do
několika obcí v okolí Prahy, občas
ale vypravujeme auto až na
Ukrajinu.
Od začátku letošního roku se ovšem
koloběh potravin na michelské faře
ještě mnohem více zintenzivnil.
V souvislosti se změnou legislativy,
podle níž velké supermarkety již
nesmí vyhazovat neprodané zboží,
náš spolupracovník každý pátek
přiváží plné auto pečiva, ovoce,
zeleniny a dalších potravin, které by
jinak skončily v odpadcích. S tím se
rozšířil i okruh lidí, kteří potravinovou pomoc využívají. Jsou to například maminky s dětmi z azylových
domů, lidé bez domova a další
v prokazatelné nouzi. Už jsme se
sice setkali i s pokusem tuto pomoc
zneužít (získané potraviny prodávat), vesměs vše ale funguje nad
očekávání dobře.
Hlavním problémem, který nyní
musíme vyřešit, je nedostatek skladovacích prostor. Ani to ovšem naši
činorodou sestru farářku a radu star-

Potravinové banky,
odběratelské organizace a dárci
Tři otázky pro Věru Doušovou, členku předsednictva
České federace potravinových bank, z.s.

Láska prochází žaludkem

Primárně právě kvůli obyvatelům
Majáku, mladým lidem, kteří
v osmnácti letech opouštějí dětské
domovy a nemají kam jít,
Ekumenická síť již před lety navázala spolupráci s Potravinovou bankou Praha. Jedná se jednak
o dodávky trvanlivých i netrvanlivých potravin, jednak o zapojení se
do Celonárodní potravinové sbírky,
která probíhá ve vybraných supermarketech v jeden určený den.
Například loni v Globusu na Černém Mostě se díky mnoha dobrovolníkům z Majáku i náboženské
obce podařilo vybrat téměř 3 000 kg
potravin.
Třetím zdrojem potravin je projekt
EU POMPO – Potravinová a materiální pomoc, z nějž získáváme především trvanlivé potraviny, drogerii
a některé domácí potřeby.
Odebírané potraviny však již dávno
neslouží pouze pro potřebu obyvatel Majáku a jako zdroj surovin pro
zdejší kurz vaření. Okruh potřebných, kterým pomáháme, se díky
dobré spolupráci se sociálními pra-

Většina z nás si může nakoupit potraviny, které potřebuje. Ne každý má
Foto: www.pixabay.com
to štěstí...

ších nemůže zastavit – máme navíc
štěstí, že jsou mezi námi nejen vizionáři, ale i právníci, ekonomové
a projektanti, takže pevně věřím, že
nový sklad bude brzy na světě.
Za to, že se potravinová pomoc
v Michli tak pěkně rozběhla, samozřejmě patří dík především sestře
Oksaně Velebilové, která má distribuci potravin na starosti. Podle
jejích slov už si dnes pro potraviny
pravidelně přichází více než 100
lidí. Neobešli bychom se samozřejmě ani bez ochotných řidičů, kteří
potraviny přivážejí a zase rozvážejí
dál na vzdálenější místa, a spousty
dalších lidí z Majáku i naší náboženské obce, kteří těžké krabice
nakládají, vykládají, třídí, rozdělují… Jim patří velký dík za to, že si
čím dál víc lidí každý pátek
z Michle odnáší nejen bochník chleba, pár brambor nebo omačkaných
banánů, ale také úsměv, zájem
o jejich život a třeba i pozvánku na
bohoslužby či koncert, který u nás
chystáme.
Jana Krajčiříková

Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali
anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst.
Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.

Matka Tereza

K potřebným lidem se potraviny z potravinových bank standardně dostávají prostřednictvím činnosti odběratelských organizací.
Jaké organizace se mohou stát odběrateli? A jaké základní podmínky pro to musí splnit?
Aby se organizace mohla stát odběratelem potravin z potravinové
banky v jednotlivých krajích, musí pečovat o skupiny osob v nouzi
nebo v životní krizi, dále si musí vyhledat místně příslušnou potravinovou banku (www.potravinovebanky.cz), oslovit ji a zeptat se na
podmínky přijetí. Pokud jí budou vyhovovat, podepíše smlouvu
o odběru a pak může začít. Každá potravinová banka je samostatným
spolkem, má svá pravidla a odběratelé také platí roční symbolický
poplatek za členství, který se podle krajů mírně liší. V České republice je v současné době celkem čtrnáct potravinových bank, v každém
kraji se nachází nejméně jedna.
Mohou potraviny potravinovým bankám darovat i jednotlivci?
Darovat potraviny mohou nejen organizace a firmy, ale také jednotlivci. Podmínkou je, aby byly potraviny v originálním balení a s neprošlým termínem expirace, tedy vhodné pro konzumaci. Domácí konzervy, zavařeniny a kompoty bohužel nesmí banky přijímat, protože
nemohou ručit za jejich kvalitu a bezpečnost.
V listopadu se bude konat Celonárodní potravinová sbírka.
Připomeňte tento projekt. Jakým způsobem se lidé mohou stát
dárci?
Dobrovolníci z potravinových bank a odběratelských organizací stráví
celý den v některém ze supermarketů, rozdají nakupujícím plakátky
s informacemi o tom, co mohou lidé darovat a komu sbírka slouží. Za
pokladnami vždy stojí naši dobrovolníci s nákupními košíky opatřenými logy sbírky a vybírají od zákazníků potravinové dary. Kromě potravinových darů je také možno zakoupit čistící a hygienické prostředky,
školní potřeby a potřeby pro miminka. To všechno jsou věci, které si
lidé v nouzi nemohou pořídit sami. Večer po sbírce svezeme potraviny do skladů, zaevidujeme a hned další den budeme vydávat potřebným. Kdo má možnost, jistě rád touto formou pomůže těm, kteří jsou
v nouzi. Je to příležitost udělat něco pro druhé a lidé tuto možnost
většinou rádi využijí pro svůj dobrý pocit, že pomohli.
(jz)
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Setkání

Z ekumeny

v Hradci
Setkání po letech mezi spolužáky
nejrůznějších škol bývají někdy
zdrojem všelijakých překvapení.
Srazy se konávají nejprve po desítkách let, pak i častěji, když lidem
dojde, že příště už se třeba sami
nebudou moci zúčastnit.
Jsou i jiné svazky než někdejší
společná třída. Třeba: společná
služba Pánu Bohu. Společná v tom
smyslu, že jsme součástí jednoho
společenství; jinak se vídáme jen
občas služebně a na farách spíš
býváme dost sami. Což teprve,
když služební důvody k setkání
zmizí? I když ne všude odchod do
důchodu znamená přetrhání vzájemných svazků, přece těch možností k setkání výrazně ubude.
Taky proto, že zdraví cestování už
moc nedovolí.
Proto pořádá královéhradecká diecéze pro duchovní, kteří v ní kdy
sloužili, aspoň jednou ročně setkání
těch „věkem zkušenějších“ a prozkoušených. To letošní – v poslední

ObDObí STVOřENí

Na fotografii sestry Libuše Hanušová, Jiřina Mojžíšová, Jana Wienerová,
Žaneta Černochová, Libuše Kopřivová, Helena Salfická, Věra Říhová,
Jaroslava Böhmová, bratři Bohumil Klásek, Ervín Kukuczka, Václav
Böhm, Jan Rokyta a bratr biskup Pavel Pechanec
srpnový den – rádi navštívili ti, kdo
mohli. Tak s námi přišel strávit čas
bratr biskup Pechanec i jeho paní,
společně jsme se ztišili při pobožnosti J. Wienerové, zaujal nás rozhovor s Dr. Janem Rokytou nad
jeho čerstvě vydanou knihou o ekleziologii v českém reformním hnutí,

měli jsme možnost si při pohoštění
zase znovu popovídat navzájem.
Můžeme tak ke krásným vzpomínkám uložit i tuto na pěkné setkání.
Účastníci odjížděli obdarováni
milým dárkovým balíčkem a voňavou žlutou růží. Kéž je Pán Bůh
s námi, než se sejdem zas!
JW

Od 1. září do 4. října se křesťané po celém světě modlí a pečují o stvoření. Je
„Období stvoření“. Datum zahájení Období stvoření se váže k starosti o stvoření ve východní křesťanské tradici, zatímco datum ukončení v tradici západní.
1. září bylo prohlášeno Dnem modlitby za životní prostředí již zesnulým ekumenickým patriarchou Dimitriem I. v roce 1989. Tento den v pravoslavné
církvi začíná liturgický rok připomínkou toho, jak Bůh stvořil svět. 4. října si
římští katolíci a další církve západní tradice připomínají Františka z Assisi,
který je mnohým známý jako autor Chvalozpěvu stvoření.
Návrh slavit „čas pro stvoření“ během těchto pěti týdnů byl přijat třetím
Evropským ekumenickým shromážděním v Sibini v roce 2007. V následujícím roce Ústřední výbor Světové rady církví vyzval církve, aby oslavovaly
„Čas pro stvoření“ skrze modlitby a činy. Také papež František r. 2015 ustanovil celosvětově pro Římskokatolickou církev 1. září Světovým dnem modlitby za péči o stvoření.
V roce 2016 papež František a patriarcha Bartoloměj zveřejnili svá mimořádná poselství ke Světovému dni modlitby za péči o stvoření, kterými odstartovali měsíc trvající oslavy Období stvoření. Oba představitelé použili silná
slova, aby zdůraznili naléhavost ekologické krize a nutnost vypořádat se s klimatickými změnami.
Období stvoření je podporováno Světovou radou církví, Globálním katolickým klimatickým hnutím, ACT Alliance, Celosvětovou sítí modliteb s papežem a Environmentální sítí anglikánské církve.
Zdroj: www.oikoumene.org
Připravila Kateřina Vítková

Zprávy
Setkání komisí královéhradecké
diecéze
Dvoudenní setkání komisí královéhradecké diecéze se uskutečnilo na
Malé Skále (4. – 5. 9.). Tam se
duchovní a kazatelé zamýšleli nad
dalším směřováním naší diecéze
v roce 2019 a v roce 2020, kdy si
budeme připomínat 100. výročí
vzniku církve. Nechyběl táborák,
dobré jídlo a nálada, došlo i na hry
a jízdu na koloběžkách. Setkání se
neslo v duchu verše "Jedno tělo
a jeden Duch, k jedné naději jste byli
povoláni." (Ef 4,4)
JP

Svatováclavský koncert
Náboženská obec v Praze 1 - Starém
Městě zve na Svatováclavský koncert varhaníka Bohumíra Rabase
a mezzosopranistky Ivety Slavíkové.

Těšit se můžete na různorodý repertoár zahrnující skladby 17. století až
po období moderní. Koncert se
v kostele sv. Mikuláše koná v pátek
28. 9. od 14 hod. Po něm následuje
občerstvení v sakristii kostela. MK

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
pondělí 1.10. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

Vděčnost za stvoření

úterý 2.10. 2018, 17.00

Ekologická sekce ČKA zve k účasti
na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která bude v úterý 9.
října od 18 h ve sboru CČSH v Praze
2 (kostel sv. Václava Na Zderaze).
Kázáním poslouží Jiří Nečas z ČCE,
dlouholetý ředitel Ekologické sekce.
Po bohoslužbě (cca od 19 hodin)
bude následovat beseda o křesťanských environmentálních aktivitách
s předsedou České křesťanské environmentální sítě Markem Drápalem.
JNe

Michal Hanzal – varhany
František Bílek – trubka

středa 3.10. 2018, 20.00

RADIO SYMPHONY COLLEGIUM
Marek Zvolánek – trubka
A. DVOŘÁK, M. RAVEL, W. A. MOZART, A. VIVALDI

LMŠ aneb Sedmdesát, osmdesát, devadesát...

čtvrtek 4.10. 2018, 17.00

… chce se pokračovat do stovky, ta je ovšem vyhrazena zatím jen nemnohým.
Ano, řeč je o věku, o těch, kdo se dožijí vysokých čísel životních jubileí...
Teď k nim už patří i čerstvý devadesátník, semilský rodák Ladislav Muška,
člen Obce spisovatelů. Také na stránkách Českého zápasu se koncem 80. let
klubal z komunisty nařízeného zapomenutí. V Blahoslavu pak vydal dvě milé
knížky pro děti a v ČZ dokonce vycházel na pokračování jeho román z husitských časů v severočeském regionu - Na jejich stopy padal sníh. Sám zkušený redaktor a novinář (Severočeský Dialog) byl po léta spolu s dalšími autory blízkým a plodným spolupracovníkem redakce Českého zápasu. Našli
byste ho často pod zkratkou LMŠ.
Jeho po desítky let trvající působení v ústecké opeře (jako pěvec i scénárista)
mělo podobně jako u Stanislava Michlera (před 3 lety v září zesnulého)
základ ve vlastním soukromém úsilí a studiu. Oběma však byla také osudově
blízká zejména literární práce. Zatímco Michler zachycoval zpravidla umělecké prostředí – ať ve vzpomínkách na pěveckou dráhu, ať v různých rozhovorech s osobnostmi hudebního života pro kulturně zaměřené časopisy, ať
v drobných humoreskách, Muška se snažil o širší společenský záběr, neuhýbající ani před stíny současnosti, a větší literární formy.
Asi největší úspěch však potkal jeho sbírku postřehů a výroků z krematoria – Vážení truchlící a ostatní hosté. Čtenáři si ji oblíbili právě díky autorovu nevšedně humornému pohledu na záležitosti zpravidla smutné.
Kromě nejrůznějších aktivit, které posud neopouští, žije také s ústeckou
náboženskou obcí.
Chtělo by se popřát Ladislavu Muškovi, aby ani v tomto stáří neztrácel jiskru postřehu, výstižnost vyjádření a úžas nad krásami, jaké nám prostírá
v životě Stvořitel.
Právě tak je dobré připomenout dalšího z okruhu někdejších „českých
zápasníků“ čili přispěvatelů do ČZ v letech devadesátých. Psychiatr a básník Jan Mička by ve stejný den jako Ladislav Muška – tedy 17. září – také
slavil narozeniny (79.). Bohužel, zemřel již před 12 lety.
JW

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

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprán
Miroslav Laštovka – trubka
A. VIVALDI, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. GERSHWIN
sobota 6.10. 2018, 17.00

Bohumír Rabas – varhany
Ilona Slavíková – mezzosoprán
J. S. BACH, C. FRANCK, G. BIZET, A. DVOŘÁK
sobota 6.10. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA
Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK
neděle 7.10. 2018, 17.00

ADAMUS TRIO
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Markéta Vokáčová – housle
Martin Levický – piano, klavír, varhany
J. S. BACH, W. A. MOZART, B. SMETANA, A. DVOŘÁK
neděle 7.10. 2016, 20.00

CAMERATA PRAGENSIS ORCHESTRA
(Řešení z minulého čísla: Kdo chce být první, buď ze všech poslední.)



 
 
 




G. CACCINI, J. S. BACH, A. VIVALDI, W. A. MOZART

pátek 5.10. 2018, 20.00

M.jT. .ůL V So.ě a .ij.e Me.i SeB.u
V .o.oji.



 

Zuzana Němečková – varhany
Věra Likérová – soprán

G. F. HÄNDEL, L. van BEETHOVEN, W. A. MOZART, A. CORELLI

Z následující věty nám vypadla písmenka a ztratila se ve
slánce. Dokážete je najít a vrátit na správná místa?





středa 3.10. 2018, 17.00

Josef Popelka – varhany
Vladimír Frank – housle

Buďte solí země



G. F. HÄNDEL, J. S. BACH, G. P. TELEMANN, W. A. MOZART

pátek 5.10. 2018, 17.00

PRo DěTi a MLáDež



Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, W. A. MOZART

jana Krajčiříková

Změna programu vyhrazena.
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