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PODAŘÍ SE UKONČIT VIII. SNĚM V JUBILEJNÍM ROCE CÍRKVE?
V roce 2000 začal prvním zasedáním VIII. řádný sněm, na kterém dostaly výbory úkoly. Během osmi let, které uběhly, sněm
přijal Ústavu, Agendu (1. díl) a dokument Odkaz minulosti pro
dnešek – CČSH k proměně času. Církevní zastupitelstvo přijalo
Řád duchovenské služby, Hospodářský řád a Organizační řád.
Další návrhy dokumentů k přijetí jsou zveřejněny na webových
stránkách církve a byly dány k celocírkevní diskusi. Naukový
výbor má připravený návrh Komentáře k Základům víry a
dokument Služba církve, sociálně-etický výbor vypracovává
návrh Slovo CČSH k sociální etice, liturgický výbor připravil
návrh Agendy (3. díl) a ekumenicko-zahraniční výbor vypracoval návrh Církev československá husitská ve vztahu k ekumeně.
Jaké jsou však výsledky diskuse? Vikariáty tyto návrhy možná
prodiskutovaly, ale málokdo vypracoval písemné připomínky a
předal je předsedovi výboru či sněmovnímu centru. Podaří se
do příštího roku, kdy bude církev slavit 90. výročí, dopracovat
všechny zadané úkoly a uzavřít tak po deseti letech VIII. sněm?
Nebo se bude celku církve jevit, že návrhy nebyly dostatečně
prodiskutovány a VIII. sněm bude ještě pokračovat?
K podpoření diskuse nad návrhem věroučného dokumentu Komentář k Základům víry otiskujeme důležité části, nad kterými
by se měla církev zamýšlet, diskutovat a hlavně zasílat písemné připomínky sněmovnímu centru.
Hana Rohlíčková

KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY
Věroučná sekce naukového výboru
VIII. sněmu připravila a předkládá
k diskusi dva návrhy: Stručný komentář k Základům víry a některým jejich formulacím a dokument
Služba církve. Podstatné části obou
těchto návrhů budou postupně uveřejněny na stránkách Českého zápasu.
Publikováním vybraných částí chceme církevní veřejnost upozornit na
tyto předlohy a vyzvat k diskusi na
věroučná témata.
Proč komentář k Základům víry?
Naše porozumění zjevení Boží pravdy a výpověď o něm jsou vždy dobově podmíněné a nedokonalé. Normou
ukazující k prameni zjevení je Písmo.
Ovšem i naše porozumění Písmu se
děje vždycky v určitém dějinném
kontextu a v kontinuitě s tím, jak k němu přistupovaly a rozuměly mu předchozí generace. V naší církvi takovou
výchozí normu pro přístup k Písmu
tvoří Základy víry (1. vydání 1958;
přijaté za oficiální naukovou normu
1971). Prof. Zdeněk Trtík však již

krátce po přijetí ZV za naukovou
normu cítil potřebu tento věroučný
dokument určitým způsobem komentovat (viz Trtík, Z Uvedení do
Základů víry; psáno 1973, publikováno in Theologická revue 1/2004 s.
85-123).
Od svých studijních let jsem svědkem
a účastníkem kritických rozhovorů
nad ZV. Vždy v nich šlo o to, že
některé formulace ZV je třeba nově
vyložit. Je to úplně logické, protože
žádné poznání – ani poznání víry nelze jednou provždy uzavřít.
Objevují se nové otázky i nové možnosti, jak vyložit a vyjádřit rozvíjející
se poznání víry.
Možnost přímého zásahu do formulace ZV byla naukovým výborem zamítnuta. Základy víry představují jednotný celek, stavbu, do které by nebylo dobré dílčím způsobem na určitých
místech zasahovat. Jako vhodnější se
jeví cesta komentáře. To znamená ponechat text Základů víry a připojit
k němu poznámky z pohledu současného teologického myšlení. Je to zcela logický a legitimní postup. Nová
Dokončení na str. 3

Z veřejného předčítání Bible 21 ve Vyškově

Radost v Kolíně z neděle 19. dubna
Husův sbor se stal místem požehnaného setkání místních věřících, rodiny Mlnaříkovy i některých pravidelných účastníků
varhanického kurzu naší církve, k nimž patří i Zora Mlnaříková. Je již třetí z řady frekventantů kurzu, kdo přijala křest.
Liturgii vedl místní farář Mgr. Oldřich Mach spolu se ses. Mgr. Hanou Rohlíčkovou, která na Zorčino přání vysluhovala
svátost křtu. Na varhany hrál a pěvecký sboreček řídil náchodský farář Zdeněk Kovalčík, dlouholetý vedoucí prázdninových setkání varhaníků a zpěváků. Přejeme sestře Zorce požehnání do dalších jejích dnů. Ať svými dary Ducha svatého
slouží věrně Pánu i církvi.
(kov)

BIBLE 21 - NOVÁ BIBLE KRALICKÁ? 2
Boží slovo je stále živé a mocné
Dne 11. dubna jsem měl tu čest se na
náměstí v Hradci Králové mezi 15. a
17. hodinou zúčastnit veřejného čtení
nového překladu Bible pro 21. století.
Jistě jste o něm již všichni slyšeli. Naše církev se ve čtení střídala s Církví
adventistů sedmého dne a s Křesťanským společenstvím, vždy po dvou
hodinách. Že je Boží slovo stále živé
a mocné, jsme se přesvědčili hned
několikrát. Bohužel často z negativních reakcí kolemjdoucích. Nevěřili
byste, jak moc velikým trnem v oku
mnoha lidí je veřejně čtené Písmo.
Z dálky nenápadně vyhlížející pán se
během procházení kolem našeho stánku proměnil v kotel chrlící páru a
saze: „Běžte s tím do… Ani v Izraeli
takhle neobtěžují lidi! Slyšíte, vy… se
na to!“ Další muž, tentokráte nápadný na první pohled – opilý, pokřikoval, že Bibli četl a že o ní ví své. Ať prý
lidem nelžeme. O chvíli později přišla
paní, která bydlí naproti, a spustila, že
je hrozné, jak otravujeme, že ona je
účetní a taky tím nikoho veřejně neobtěžuje a nehlásá to do mikrofonu.
Ještě několik takových poznámek
jsme za ty dvě hodiny vyslechli. Co si
asi vyslechli bratři a sestry, kteří tam
četli již předešlý den, si raději nechci
ani představovat. Připomnělo mi to
situaci, jak Ježíš procházel kolem lidí

sužovaných nečistými duchy a oni
nesnesli jeho moc a křičeli: „Co je ti
po nás, Ježíši, synu Boha Nejvyššího!…“ Možná kdybychom předčítali
z buddhistických či hinduistických
textů, nebo nějakého světového klasika, nesklidili bychom tolik slovních
útoků. Ovšem to všechno čemu jsme
museli čelit, jen dokazuje, jak silné je
naše křesťanské Slovo. Nenechá kámen na kameni. Ale aby to nevypadalo tak zle, musím říct, že se zastavovali i lidé přátelští a někteří si nové
Bible kupovali. Takže celá akce měla
vlastně úspěch a slovo Boží se rozšířilo do domácností našich spoluobčanů.
Bohu díky.
Aleš Toman
***
Kniha už týden leží na mém psacím
stole. Neustále v ní listuji. Zdá se, že
má pro mne jistou přitažlivost. Snažím se přijít na to, v čem to spočívá.
Možná, že to bude i tím, že byl použit
smetanově nažloutlý papír. Je to příjemné, dobře se to čte, oči nebolí.
Také jsem si všimla, že na textech
spolupracovali divadelníci. Nepochybně zde zanechali svůj zřetelný
rukopis.
Posuďte sami. Text by mohl klidně
zaznít i na prknech, která znamenají
svět.

Bible 21
Svá ústa poskytuješ slovům zlým
tvůj jazyk spřádá úskoky
Sedíš si a bratra hanobíš
Syna své matky ostouzíš
Kdybych dál mlčel nad tím,
co provádíš
pomyslel by sis, že jsem ti podobný
Proto tě nyní obviním
před očima tvýma napravím.
Český ekumenický překlad
Ústa propůjčuješ ke zlému
svůj jazyk jsi spřáhl se lstí
Usedneš a mluvíš proti bratru
kydáš hanu na syna své matky
To jsi dělával, a já jsem mlčel
Domníval ses, že jsem jako ty
Vznáším proti tobě obžalobu
Povšimněme si, že autor textu Bible
21 se nijak nerozpakoval přidat větu
"před očima tvýma napravím" – a to
jen proto, aby se text rýmoval. V souvislosti s tím bych chtěla upozornit, že
pokud je v Českém ekumenickém
překladu přidáno pro větší srozumitelnost nějaké to slůvko, pak je vždy
vytištěno kurzívou, aby bylo na první
pohled zřejmé, kde se text od originálu odlišuje.
Dokončení na str. 3
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Úvaha nad texty KNIHY 11
Zasejte spravedlnost
a sklízejte milosrdenství
(Ozeáš 10,12).
Nepodílejte se
na neužitečných skutcích tmy,
naopak je nazývejte
pravým jménem
(Efezským 5,11).
1. Paralipomenon 29,9-18
Jeremjáš 3,1-10
Bůh nám dává čas našich životů. Už z tohoto konstatování je zřejmé, že život náš a každého člověka je svěřenstvím, z jehož naplnění se budeme na
konci téhle cesty odpovídat. Pro každého člověka
je tato skutečnost závazná, ať ji uznává či nikoli.
Stále totiž platí takové lidské archetypy, jakými
jsou Adam a Eva, Kain a Ábel, Jákob a Ezau, ano i
Abraham a Lot se svojí ženou, či syn Jákobův Josef
zvaný Egyptský.
Platí však i archetypy Nového zákona, jako jsou
Pilát či Jidáš. Tím nejvyšším a jedinečným zůstává,
nad námi všemi a zároveň vprostřed nás, syn
Mariin a Syn Boží, pravý člověk a pravý Bůh, Ježíš
z Nazaretu zvaný Kristus. Všechna ta ostatní jména
jsou nám, ať v dobrém či zlém, obrazy nás samých.
Jsou připomínkou našeho myšlení, mluvení a
konání v různých životních situacích. Nemůžeme je
používat ke své chvále ani jako omluvu svých
selhání.
Nad nimi zůstává jen jedno jméno, Ježíš Kristus. To
on stojí za slovem Ozeáše proroka: „Je čas dotázat
se Hospodina. A až přijde svlaží vás spravedlností.“
On stojí i za slovy Davidovy modlitby: „Bože, ty
zkoumáš srdce člověka a máš zalíbení v přímosti .“
(1.Pa 29,17).
Držme se proto apoštolské výzvy: „…zkoumejte, co
se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
Nepromarněte tento čas. Vzdávejte díky Bohu Otci
ve jménu našeho Pána Ježíše Krista v moci a milosti Ducha svatého.“
Jan Hálek

Z kazatelského plánu

PŘEČTĚTE SI V BIBLI
Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(pokračování z minulého čísla)
Stvořitel
Gn 1. a 2. kap.; Ž 95,4-6 kral.;
Kaz 12,1; Jr 10,16; Sk 17,22-33
Učinitel
Jb 35,10
Ten, kdo uzdravuje
Ex 15,26; Gn 20,17; Nu 12,13;
2 Kr 20,8; Ž 6,3; Ž 30,3;
Ž 41,5; Ž 103,3; Ž 147,3;
Iz 19,22; Iz 57,19; Jr 3,22;
Jr 17,14; Oz 11,3; Oz 14,4
Vůdce
2 Pa 13,12 kral.; Ž 48,15 kral.;
Jr 3,4
Vykupitel
Jb 19,25; Ž 19,15; Ž 78,35;
Iz 41,14; Iz 43,14; Iz 44,6;
Iz 49,7.26; Iz 54,5.8;
Iz 60,16; Iz 63,16
Vysvoboditel
2 S 22,2; Ž 40,18; Ž 18,3.49;
Ž 144,2; Jr 14,8 kral.
Zachránce
2 S 22,3; Oz 13,4
Zpytatel srdce
Sk 15,8 kral.
***
Obrazná jména Boží abstraktní
i konkrétní
Láska
Ř 5,5; 2 K 13,13; Tt 3,4;
1 J 4,8.16
Naděje
Ř 15,13; Ž 65,6; 71,5; Jr 14,8
Pomoc
Neh 2,18; Ž 40,18; Ž 46,2; Ž 70,6;
Ž 121,2; Ž 124,8
Síla
Ex 15,2 kral.; Ž 18,2; Ž 27,1 kral.;
Ž 28,7; Ž 46,2; Ž 59,18;
Iz 12,2; Jr 16,19; Ž 140,8 kral.;
2 S 22,33 kral.; Abk 3,19

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

Sláva

Štít
2 Pa 7,3; Ž 3,4; Ž 62,8;
Ž 138,5; Iz 60,1-2; Zj 21,23

Spása
Ž 18,47; Ž 24,25; Ž 25,5;
Ž 27,9; Ž 51,16; Ž 62,3;
Ž 65,6; Ž 79,9; Ž 85,5; Ž 88,2;
Iz 17,10; Abk 3,18
Útočiště
2 S 22,3; Ž 9,10 kral.;
Ž 18,3 kral.; Ž 46,2; Ž 61,4;
Ž 62,9; Ž 91,2.9; Ž 94,22;
Ž 144,2 kral.; Jr 16,19; Jr 17,17;
Jl 4,16; Iz 25,4
Hrad nedobytný
2 S 22,3; Ž 18,3 kral.;
Ž 31,4 kral.; Ž 46,8.12;
Ž 48,4; Ž 59.10.17.18;
Ž 62,3.7; Ž 94,22;
Ž 91,2; Ž 144,2
Oheň spalující, sžírající
Ex 24,17; Dt 4,24; Dt 9,3;
1 Kr 18,24; Iz 10,17;
Žd 12,29
Pavéza (kral.)
kral.: Gn 15,1; Dt 33,29;
Ž 33,20; Ž 84,10.12;
Ž 119,114; Př 2,7
Pevná tvrz
2 S 22,2; Ž 18,3; Ž 31,4;
Ž 91,2; Ž 144,2
Skála, skalní příbytek
Dt 32,15.18; 2 S 22,3.32.47;
Ž 18,3.32.47; Ž 89,27;
Ž 19,15; Ž 28,1; Ž 31,3-4;
Ž 42,10; Ž 62,3.7.8; Ž 71,3;
Ž 78,35; Ž 92,16; Ž 94,22;
Ž 95,1; Ž 144,1
Skrýše, úkryt
Ž 32,7; Ž 91,1; Ž 119,114
Slunce a světlo
Ž 84,12; Ž 27,1; Iz 60,19-20;
1 J 1,5; Zj 21,23

2 S 22,2.3.31; Ž 3,4; Ž 7,11;
Ž 18,3.31.36; Ž 28,7; Ž 71,3;
Ž 31,4; Ž 115,9-11; Př 30,5
***
Přívlastky Boží genitivní, tj. vyjádřené podstatným jménem ve 2. pádě
Otec milosrdenství
2 K 1,3
Bůh pokoje a lásky
Ř 15,33; Ř 16,20;
Fp 4,9
pomst (kral.)
Ž 94,1
slávy
Ž 29,3
snášenlivosti a potěšení (kral.)
Ř 15,5; 2 K 1,3
soudu (kral.)
Mal 2,17
spasení (kral.)
1 Pa 16,35; Ž 18,47; Iz 17,10
trpělivosti a povzbuzení
Ř 15,5
veškeré útěchy
2 K 1,3
života mého
Ž 42,9
***
Přívlastky Boží adjektivní
Bůh blahoslavený (kral.)
1 Tm 1,11
horlivý (kral.)
Ex 20,5; Dt 4,24; Joz 24,19
lítostivý a milostivý (kral.)
Ex 34,6; Neh 9,31; Ž 86,15
milosrdný
Dt 4,31; Nu 14,18; L 6,36
milující
Dt 7,8; Mal 1,2; 1 J 4,19
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem
3. neděle po Velikonocích
Téma: Požehnej dědictví svému
Milost velikonočního Krista záleží i v poznání, že jsme Božími dětmi i
Božími dědici. Božího dědictví se nám dostává nezaslouženě, cestou
milosti. Máme podíl na zaslíbení, že budeme tam, kde je On. Tato naděje
zacílená v eschatologické budoucnosti je prožívána ve svátostné přítomnosti ukřižovaného a vzkříšeného Krista už nyní jako život věčný. Odtud
ona liturgická prosba: "Požehnej dědictví svému!" Současně platí: "Kdo
vytrvá až do konce, bude spasen!"
Vstup:

Nu 6,22-27

Tužby:
2. Aby naše víra nikdy nezplaněla, ale byla růstem a silou vítězného Krista
požehnána...
3. Aby naše láska nikdy nevychladla a nezplaněla, ale byla neustále projevem víry žhavé a neumdlévající...
Epištola:

1 Pt 1,3-9

Evangelium:

J 17,1-10

K obětování:

Ř 8,15-17

K požehnání:

Ž 106,4-5

Modlitba:
Požehnej, Otče nebeský, našemu odchodu do světa našich apoštolských
povinností. Požehnej, Synu Boží, cestám našeho svědectví. Požehnej a veď,
Duchu svatý, každé slovo, které promluvíme, a každé rozhodnutí, které učiníme. Požehnej, trojjediný Bože, dědictví svému. Amen.
Vhodné písně: 66; 75 nebo 257; 176

NAŠE ŽIVÁ NADĚJE
Člověk nemůže žít bez naděje, bez
vyhlídky do budoucnosti, bez usilování a namáhání se, že dojde ke
svému cíli, který bude dobrý a užitečný. Kdyby tuto naději neměl a
nebo ji ztratil, snad by nevydržel
žít, nebo by jeho život byl živořením.
Míváme všichni rozmanité naděje,
třeba docela malé, drobné, částečné
a omezené, že se setkáme se svými
přáteli, že našim blízkým se bude
klidně a pokojně žít. Myslím, že ani
takovými malými nadějemi by člověk neměl pohrdat. Stejně tak jako
třeba apoštol Pavel vyznal radostně,
že byl potěšen příchodem svého
věrného přítele Tita, v němž Kristus
způsobil milost, že v něm uložil své
dědictví. Přesto však víme, že právě
Pavel měl hlubší a trvalejší naději
v setkání se svými bratry a přáteli
ve víře, naději v Kristově milosti i
jeho nehynoucího dědictví. Tak o
tom svědčí i apoštol Petr v své epištole (l Pt 1,3).
Nový zákon na všech stránkách
svědčí: tato naděje je dána v Ježíši
Kristu. Ten, který prošel všemi temnostmi lidského světa, opuštěnosti,

zavržením, ponížením, potupou a
strašnou smrtí, nebyl ponechán v její moci, zvítězil nad ní, vstal k nezničitelnému dědictví, byl se všemi
a je se všemi námi.
Ve velekněžské modlitbě Ježíšově
se ve svém vztahu k Otci i svým
učedníkům vyznává a s učedníky se
loučí. Kristus odchází, ale jeho lid
tu zůstává, aby na světě bojoval
dobrý boj víry. Nebude to boj lehký,
a proto Kristus prosí za to, aby jeho
lid byl zachován pod Boží milostivou vládou a ve vzájemné jednotě,
až bude moci přijít znovu mezi své
věrné i v naději čekající.
Pán přichází - to je naše živá naděje
a nevadnoucí dědictví, které nám
náleží, jako znovuprobuzeným, Božím dětem. Je ještě skryto, ale zjeví
se v posledním čase, ale neztrácí se
a nikdo nám ho nemůže vzít. A to je
důvod k radosti, třebaže se ještě
budeme rmoutit a bojovat v různých
zkouškách.
Třebas nevidíme ještě svého Pána
tváří v tvář, přece s ním počítáme a
radujeme se, že v něm docházíme
svého cíle - spásy.
Teď jsme ještě vzdáleni, nejsme v ko-

J 17,1-10
nečném cíli svých nadějí Kristova
dědictví, máme jen příslib, ale i to
stačí, aby náš úsměv v naději neustrnul ani v utrpení, protože Kristus
je s námi a jeho slovo, že každý,
kdo jej následuje a vytrvá až do
konce, spasen bude, platí i v této
živé a žhavé současnosti.
(kn)
Pane Ježíši Kriste,
modlíš se za každého z nás,
abychom pochopili,
že naše záchrana je u tebe
a v Boží moci.
Dej, ať to cele pochopím i
já, i moji bratři a sestry,
že každé tvé slovo
i tvé modlitby mají adresáta.
Prosíš, Pane, i za ty,
kteří o tobě a Otci svědčí.
Prosím tě, dej,
ať nás prozáří t
vá moudrost, prohřeje
tvá láska
a pronikne tvá síla,
abychom byli tvými
hlasateli a služebníky
nezištně a věrně.
Amen.
MILOSLAVA SKÁLOVÁ
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BIBLE 21 - NOVÁ BIBLE KRALICKÁ? 2
Dokončení ze str. 1
Když už probíráme žalmy, upoutal
mne Žalm 119, kde jsou jednotlivé
odstavce odděleny hebrejskými písmeny. Je to docela milé. Můžeme se
naučit celou abecedu a navíc třeba i ti
méně zdatní pochopí, že značka na
hřbetu knihy znamená písmenko Alef.
Škoda však, že se nepostupovalo systematicky i v ostatních případech –
např. u Žalmu 25.
Text Bible 21. století je na mnohých
místech silně emotivně zabarvený.
Působí to sugestivně. Když budeme
prozkoumávat text Ezechiele 21,30,
pochopíme, proč se řada čtenářů ztotožní právě s tímto textem. Je to
napsáno tak, jak bychom to asi sami
řekli. Tak pěkně od plic.
„Vládce Izraele, ty sprostý lotře,
nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým
zločinem. Strhni si turban, sejmi koru-

nu! Nic už nebude jako dřív.“
ČEP má toto znění: „Ty pak, bídný
svévolníku, izraelský kníže, jehož den
nadchází v čase, kdy nepravost spěje
ke konci, toto praví panovník Hospodin: Sejmi turban a sundej korunu,
nastává změna.“
Zaznamenejme, že zde zase pro změnu z textu Bible 21 vypadla věta „toto
praví panovník Hospodin“.
O tom, že Bible 21 se úspěšně šíří
mezi mladými lidmi, mohu vyprávět
z vlastní zkušenosti. Jedna z mých přítelkyň mne pozvala, protože její pravnuk mne chtěl poznat. Bibli 21 dostal
darem od své dívky. Byl nadšený.
Přečetl ji celou jedním dechem. Zasypal mne přívalem svých otázek.
Nebylo to snadné. Naštěstí mám přehled. I já jsem mu položila svou otázku. Zajímalo mne, zda chlapec, případně jeho dívka chodí někam na

bohoslužby. Odpověď byla kladná.
Ano, chodí, pravidelně. Jednou ročně
na půlnoční.
Co nebylo, může být. Měla jsem pocit, že ten mládenec byl četbou Písma
zasažen.
Jak jsem se dočetla, byl padesátitisícový náklad v prvních třech dnech zpola
vyprodán. Cena na venkově činila jen
150 Kč. I když můžeme mít k textu
výhrady, nelze zavírat oči před tím, že
v dnešní době je to úžasný misijní čin.
Domnívám se proto, že by bylo velmi
užitečné, kdyby se naši duchovní
s textem Bible 21 co nejdříve seznámili. Budou to potřebovat. Opakuji
proto znovu internetovou adresu:
www.bible21.cz.
Nad tím, jaký je jazyk 21. století, se
pak zamyslíme příště.
Jindřiška Kubáčová

PODAŘÍ SE UKONČIT VIII. SNĚM...
Dokončení ze str. 1
tvorba probíhá vždy jako rozhovor
nad osvědčenými texty.
Komentář tedy nenahrazuje Základy
víry. Představuje text, který je na jedné straně Základům víry podřízený,
na druhé straně však ukazuje, jak jejich formulacím rozumět v současné
situaci. Má tedy určitý normativní
charakter. Komentář rozvíjí původní
témata a pokouší se je převést do současných souvislostí. Doplňuje některá
další, o nichž se v Základech víry přímo nepíše. Někdy pouze reaguje na
změněnou praxi církve (např. odklon
od praxe tzv. zástupného přijímání večeře Páně).
Naukový výbor nejprve vytyčil tématické okruhy podle kapitol Základů
víry a zpracoval sérii referátů s oponentskými posudky. (Komentář

k Základům víry CČSH. Sborník
pracovních textů, Praha 2004). Následně přikročil ke zpracování textu
komentáře samotného. Tuto práci provázely složité debaty ve výboru. Jaký
vztah bude mít komentář k ZV? Má
text komentáře obsahovat přímo citace ze ZV nebo má na text jen odkazovat? Ozývaly se i hlasy zpracovat
úplně novou, na dikci ZV nezávislou,
výpověď o vlastní víře, porozumění
Písmu a životu. Nakonec jsme se sjednotili na tom předložit Stručný komentář k ZV a některým jejich formulacím (poslední verze listopad 2008).
Text Stručného komentáře obsahuje
úvodní část (stručná výpověď o naší
víře v kontextu ekumeny a o našich
vlastních teologických důrazech, dále
kladné hodnocení a vyjádření trvalého
významu ZV pro teologické myšlení

v naší církvi.) Centrální část obsahuje
vyjádření k několika okruhům: nauka
o církvi, Kristův lidský původ, vzkříšení a prázdný hrob, večeře Páně, zejména otázka Kristovy přítomnosti ve
večeři Páně, kněžství. Text komentáře
obsahuje vždy citaci ZV včetně biblického aparátu a následuje vlastní text
komentáře.
Český zápas přislíbil uveřejnit vybrané pasáže ze sněmovních návrhů naukového výboru. Věroučná sekce naukového výboru očekává věcné připomínky a poznámky ke svým návrhům.
Naším záměrem bylo a je připravit
pro církev aktuální věroučný text, který by vypovídal o naší víře, byl pomocí k jednotnému svědectví v současnosti a ukazoval i směr další věroučné
práce.
Petr Šandera

OZVENA Z TATRANSKÝCH HÔR
Sestry a bratia,
vzhľadom k tomu, že Český zápas
ponúka dovolenky v Slovenskej republike, dovoľujem si vám ako biskup slovenský ponúknuť ubytovanie
v luxusnom prostredí Tatier. Toto
zariadenie patrí príslušníčke našej
cirkvi Dr. Hedvige Kramárovej.
Ak by sa náboženské obce podľa danej ponuky rozhodli, budem prítomný 1 – 2 dni, ak budete chcieť, a pripravím pre vás bohoslužby, ale aj
biblické hodiny s aktuálnou problematikou.
Jan Hradil
Obsah tohto nášho príspevku bude
celkom odlišný od tých predchádzajúcich, čo ste z vašej bratskej krajiny
doteraz čítavali.
Napriek tomu, že nás rozdelila hranica, ktorá vlastne už aj stratila niekdajší význam, naše vzťahy tým vôbec
neutrpeli. Dá sa povedať, že priam sa
viac utužili. A k tomu, aby sa naďalej
upevnovali a rozvíjali by mal prispieť aj tento náš pozdrav spolu
s pozvánkou k nám.
Dovoľujeme si vám predstaviť ponuku ubytovania pod Vysokými Tatrami, ktoré s obľubou navštevujete. Veď
sú aj vaše.
Táto ponuka je aj ponukou od našej
diecézy, ktorej sa v tomto roku

naskytla takáto možnosť vás s ňou
nielen oboznámiť, ale súčasne vás aj
pozvať.
Ponúkame vám ideálnu príležitosť
spoločnej dovolenky pre spriatelené
rodiny s deťmi, skupiny dôchodcov,
alebo amatérskych športovcov a podobne. Rekreačno-relaxačné zariadenie ADAM’S FAMILY sa nachádza
v tichej obci Žakovce bezprostredne
pod Vysokými Tatrami, v strede štyroch národných parkov: Vysoké
Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj a
Pieniny. Letné termálne kúpalisko
Vrbov so siedmymi bazénmi, naplnenými liečivou vodou, teplou od 25 do
37st. je od zariadenia 1,5 km. V Poprade, 12 km od ADAM’S FAMILY je
moderný Aquapark. Túrami je možné prešliapať všetky vysokohorské
turistické chodníčky vo Vysokých
Tatrách. V tomto regióne sú aj iné
vzácnosti: jaskyne, mimoriadna príroda v Slovenskom raji plná vysokohorských prekvapení na každom
kroku, jedinečné kostoly so vzácnymi oltármi – napr. v Levoči, kde je
najvyšší drevený gotický oltár na
svete od Majstra Pavla z Levoče,
alebo najväčší hradný komplex
v strednej Európe – Spišský hrad.
K týmto pozoruhodnostiam sa pridružujú neopakovateľné skvosty ar-

chitektonické v spojení s rázovitým
tatranským a podtatranským folklórom.
Ponúkame viacero variantov ubytovania v spomenutom komplexe
ADAM’S FAMILY, ktorý sa skladá z
dvoch budov spojených chodbou,
vyúsťujúcou do športového areálu
s možnosťou hrať tenis, futbal, volejbal, basketbal, minigolf, s veľkým zastrešeným priestorom na opekanie a
detským kútikom s pieskoviskom a
húpačkou. Športový areál prechádza
do parkovej časti s filagóriou.
K dispozícii sú štyri garáže a desať
ďalších parkovacích miest pre autá
alebo mikrobusy.
V dome č. 7 je 14 postelí – 6 dvoj- a
trojposteľových izieb s príslušenstvom, satelit TV v izbách, rádio,
kompletne vybavená kuchyňa s možnosťou variť si podľa potreby + obývacia miestnosť v štýlovom zariadení. (V niektorých izbách je možnosť
prístelky).
V dome č. 8 je 11 postelí – 4 dvoj- a
trojposteľové izby s príslušenstvom +
obývacia miestnosť, satelit TV v izbách, rádio, kompletne vybavená kuchyňa s možnosťou variť si podľa
potreby. (V niektorých izbách je
možnosť prístelky).
Areál je k dispozícii celoročne.

Pašijové hry v chrámu sv. Mikuláše
Na Velký pátek 10. dubna v 17 h jsme uctili památku posledních chvil Ježíše
z Nazareta programem, který značně vybočoval z našich dosavadních liturgických zvyklostí. Základem našeho letošního řešení bylo jako každoročně
čtení pašijových biblických textů podle evangelia Matoušova. Tohoto přednesu se s pietou zhostili členové rady starších sestry Věra Polesná, Dagmar
Findová, Míla Pospíšilová a bratří Josef Rašovský a Marian Šprta. V další
části programu našeho velkopátečního shromáždění jsme se odvážili obnovit
dávnou křesťanskou tradici, jíž byly po mnohá léta pašijové hry. Hudební
základ, který pro naše letošní pašijové hry byl inspirován bohatou pokladnicí
lidových velikonočních motivů, vytvořila paní Silvie Nygrýnová. Texty písní
nazpíval komorní sbor Resonance pod vedení sestry Míly Pospíšilové, pěvecká sóla vytvořili Ivana Rusková, Jana Chudobová, Petr Pospíšil a Marek
Rubáš. Choreografii pašijových her, kterou vytvořila paní Olga Kyndlová
jsme viděli v provedení baletní školy Olgy Kyndlové při Státní opeře Praha
za vydatné pomoci sólistů baletního souboru Státní opery Praha v rolích Ježíše Krista, Marie matky Páně a Maří Magdaleny.
Čtení pašijí a pašijové hry doplnil hrou na varhany náš varhaník Bohumír
Rabas, v jehož podání zazněla mj. část oratoria Antonína Dvořáka Stabat mater. Lavice našeho chrámu byly zcela zaplněny účastníky, kteří s hlubokým
zážitkem přijali toto dramatické připomenutí chvil, které rozhodovaly o nejdůležitějším základu křesťanské církve.
Jana Eriksson Tomanová
členka rady starších u sv. Mikuláše
Cena pre jednu osobu na jednu noc je
9,96 eura, ktorá sa pohybuje podľa
sezóny.
3 varianty prenájmu:
1. Prenájom domu č. 7 – 1 týždeň
v hlavnej sezóne (do 14 osôb) – 970,- 1 týždeň vo vedľajšej sezóne – 870,2. Prenájom domu č. 8 – 1 týždeň
v hlavnej sezóne (do 11 osôb) – 760,- 1 týždeň vo vedľajšej sezóne – 660,3. Prenájom obidvoch domov – 1
týždeň v hlavnej sezóne (do 25 osôb)
– 1 500,-

- 1 týždeň vo vedľajšej sezóne –
1 300,Podrobné informácie o cenách na
konkrétne termíny získáte a objednávky zasielajte na mailovú adresu:
hudec1@chello.sk
Najvýhodnejšie je obsadiť uvedené
ubytovacie objekty ucelenými uzavretými kolektívmi na týždňové pobyty, ideálne pre autoturistov. (Aj autobusové zájazdy).
Dr. Hedviga Kramárová

KALENDÁŘ BLAHOSLAV 2010
Prosíme autory, aby své příspěvky zasílali na
adresu tiskového odboru ÚÚR CČSH,
Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6,
nebo e-mailem na adresu
cesky.zapas@ccsh.cz.
Objednávky kalendáře Blahoslav 2010
přijímá Mgr. František Brynych
na výše uvedené adrese
nebo e-mailem na adrese
prodejna.blahoslav@ccsh.cz

4

*

Český zápas 18

ZPRÁVY
Kapličky 2009
Diakonické středisko Nazaret pořádá
již poněkolikáté tábor pro mladé lidi
pod názvem Kapličky. Odehraje se
opět v krásné přírodě Blanského lesa.
Termín 30. 6. - 4. 7. Ubytováni budeme na tábořišti Borová. Hlavní náplní tohoto tábora je sečení trávy a úklid
okolo kapliček ve Chvalšinách a okolí. Většinou jich stačíme takto zvelebit
a připravit na léto rovný tucet. Snažíme se vždy přidat u nějaké kapličky
lavičku popř. i stolek, aby se stávaly
místem lákajícím poutníky k zastavení i odpočinku.
Pobyt i stravování tohoto tábora je
zdarma. Nepracuje se celý den - zbývá
čas i na odpočinek, míčové hry, táborák, diskuse nad knihou atd.
Doporučený věk účastníků je 16 - 33
let. Přihlášky možno vyzvednout ve
středisku Nazaret v Podzámčí v Borovanech popř. je možno volat na tel.
čísla: 603 175 004 či 736 711 253
nebo poslat mail: nazaretdilna@centrum.cz.
Karek Filip, vedoucí tábora

Setkání s J. Švejnarem
Husův sbor v Praze 10 - Vinohrady,
Dykova 1, zve 12. května od 17 h na
Setkání s prof. Janem Švejnarem.
1. část: přednáška "Vůdčí role USA a
Evropy v ekonomické krizi – České
předsednictví EU".
2. část: panelová diskuse s názvem
"Morálka v politice a politika jako
služba".
Účast na setkání přislíbili: bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, prof. ThDr.
Petr Pokorný, Dr.Sc., ředitel Centra
biblických studií a P. Mgr. Václav Vacek, letohradský katolický farář, královéhradecká diecéze.
(dm)

Krátká dlouhá cesta
Česká křesťanská akademie v Hodoníně vás srdečně zve na promítání filmu
a besedu s tvůrci projektu "Krátká
dlouhá cesta" Fedorem Gálem – hlavním protagonistou dokumentu, sociologem, publicistou, a Martinem Hanzlíčkem – režisérem.
Jedinečný filmový dokument je příběhem cesty Fedora Gála za svým ot-
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KŘESŤANSKÁ TURISTICKÁ AGENTURA MESITES
již desátý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte
misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
info@mesites.cz
kata.mesites@seznam.cz
Skype: katadohnal
GSM +385915659536
cem, který zemřel při pochodu smrti
z německého koncentračního tábora
Sachsenhausen...
Promítání a beseda se koná v pátek
15. května v 18.30 hodin v katolickém
pastoračním centru (vchod z ulice
Sadová). Podrobnosti o projektu na
www.kratkadlouhacesta.cz.
(mr)

Velikonoce ve Vlašimi
Na Hod Boží velikonoční se Husův
sbor ve Vlašimi zaplnil sedmdesáti
lidmi, kteří vyslechli velikonoční poselství. V rámci bohoslužby, kterou
vedl místní farář a benešovský vikář
ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D., se
uskutečnila radostná událost – pět
křtů! Do našeho společenství jsme
přijali čtyři malá děcka (Annu,
Václava, Elišku a Jindřicha) a jednu
mladou ženu (Moniku Kláru). Zahrála
nám ses. Kamila Čadová s přáteli Míšou, Františkem a Petrem.
Přátelské setkání se po skončení
bohoslužby přesunulo do prostor fary
a zahrady na hřejivé jarní sluníčko.
(rst)

Hledáme zaměstnance
Horizont - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie CČSH se sídlem v Praze 6, Na Vrchmezí 8/231,
hledá zaměstnance na plný a poloviční úvazek na pozici pečovatelky, resp.
asistentky/asistenta v denním stacionáři pro seniory.
Náplň práce: pečovatelské úkony, příprava volnočasových programů a aktivit ve stacionáři, vedení dokumentace, individuální plánování.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MODLITBA ZA UČEDNÍKY
Pán Ježíš se modlí za své učedníky. Pokud se vám podaří z textu
J 17,1-10 vyluštit tajenku, dozvíte se, v čem je záruka věčného života.
Jednotlivá písmenka do tajenky získáte tak, že nejprve si najdete verš
(první číslo), potom slovo v tomto verši (druhé číslo) a nakonec písmeno v tomto slovu (třetí číslo). Počítají se i předložky a spojky.
1. 7,2,1
2. 1,3,3
3. 6,1,1
4. 2,4,4
5. 4,1,2
6. 5,6,2
7. 9,3,5

8. 1,8,3
9. 6,4,5
10. 1,14,1
11. 7,2,5
12. 5,4,1
13. 3,2,5
14. 10,2,4

15. 1,3,5
16. 2,2,2
17. 6,4,1
18. 9,4,2
19. 7,3,1
20. 3,8,7
21. 2,11,2

22. 10,2,3
23. 3,7,1
24. 6,6,4
25. 7,2,7
26. 8,2,1
27. 2,1,2
28. 10,6,1

(Řešení z minulého čísla: Muselo se naplnit všechno, co je psáno.)
Jana Krajčiříková
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Zkušenost s prací se seniory a řidičský
průkaz je výhodou.
Nabízíme: smysluplnou práci v malém týmu, v "rodinném" prostředí, stálé platové podmínky, supervizi, možnost dalšího vzdělávání.
Požadujeme: spolehlivost, trpělivost,
nápaditost v přípravě programů, vzdělání v souladu se zák. 108/2006 Sb.
nebo ochotu si ho doplnit.
Zájemci se mohou hlásit na tel.
čísle 220 921 242 nebo e-mailem na
domov-horizont@volny.cz
(mj)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 4. 5. – 20 h
Händel, Bach, Vivaldi, Mozart
Vivaldi orchestra Praga
V. Návrat – barokní housle
* 5. 5. – 17 h
Bach, Franceschini, Purcell
M. Pšenička – varhany,
Z. Šedivý – trubka,
J. Šedivý – trubka
* 6. 5. – 17 h
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová – soprán,
B. Rabas – varhany
* 7. 5. – 14 h
Benefiční koncert
Českoruský dialog hudby
* 7. 5. – 17 h
Bach, Caccini, Mozart
V. Trojanová – varhany,
R. Kyralová – mezosoprán,
T. Kyral – lesní roh
* 8. 5. – 14 h
Benefiční koncert
Českoruský dialog hudby
* 8. 5. – 17 h
Dvořák, Bach, Vivaldi
A. Vršinská – mezosoprán,
M. Šestáková – varhany
* 8. 5. – 20 h
Mozart, Bach,Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 9. 5. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl – viola
* 9. 5. – 20 h
Mozart, Bach,Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna – hoboj,
A. Vondráčková – housle
* 10. 5. – 17 h
Mozart, Händel, Franck
PRAGUE MOZART TRIO
Y. Škvárová – mezosoprán
* 10. 5. – 20 h
Bach, Händel, Charpentier
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus – varhany

KALENDARIUM - KVĚTEN
1. 5. 1609 - V Novoměstské radnici v Praze se sešel nový nelegální český sněm;
opozice se proměnila v odboj. Stavové se dostavili s vojenskými oddíly a vyjednávali s Matyášem i protestantskými stavy v Německu.
1. 5. 1749 - Zřízen byl nový ústřední orgán Direktorium pro veřejné a finanční
záležitosti (Direktorium in publicis et cameralibus), který odstranil českou a rakouskou dvorskou kancelář. Jeho působnost zahrnovala české i rakouské země
a byla zaměřena na politickou a finanční správu.
1. 5. 1814 - V Opavě bylo založeno Gymnazijní muzeum jako první veřejné
muzeum v českých zemích. Zakládací listinu obdrželo 6. února 1819, úředně
schváleno bylo 18. ledna 1820. Stalo se předchůdcem Slezského muzea.
1. 5. 1889 - Narodil se ve Slabcích u Rakovníka Pravoslav Kotík (+ 14. 1. 1970
v Praze) - malíř, grafik a ilustrátor, který mj. obdržel stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži roku 1939.
1. 5. 1954 - V armádě ukončily činnost pomocné technické prapory. Celkem
jimi prošlo na 60 tisíc osob, přičemž "pravých pétépáků" (s klasifikací "E" politicky nespolehlivý) bylo asi 22 tisíc.
2. 5. 1619 - V Brně došlo k převratu (za pomoci Thurnova českého vojska);
moravská protestantská šlechta v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína ovládla město.
3. 5. 1469 - Hlasy římskokatolického panstva vedlejších zemí Koruny české a
také předáků jednoty zelenohorské byl v Olomouci v biskupském kostele zvolen za českého krále Matyáš Korvín [1469-1490]. Z Olomouce odjel Matyáš do
Vratislavi, kde přijal hold stavů slezských a lužických. Matyáš se však nikdy
legitimním králem nestal.
3. 5. 1879 - Narodila se ve Vídni Alice Masaryková (+ 5. 11. 1966 v Chicagu
v USA) - socioložka a sociální pracovnice, v letech 1919 - 1939 byla předsedkyní Čs. červeného kříže a působila také jako předsedkyně Mezinárodní konference sociální práce. Po smrti matky Charlotty vystupovala jako první dáma
republiky. Za 2. světové války žila v USA, kam odešla znovu po únoru 1948.
V roce 1950 vydala vzpomínkovou knihu Dětství a mládí.
4. 5. 1619 - Zahájen byl zemský sněm v Brně, který potvrdil svržení zemské
vlády (Dietrichštejna z funkce velitele zemského vojska a zemského hejtmana
Ladislava z Lobkovic). Bylo zvoleno třicetičlenné moravské stavovské direktorium (12 pánů, 12 rytířů a 6 zástupců královských měst) pro prozatímní řízení
zemských záležitostí. Morava se připojila k českému povstání; moravští povstalci vydali svou Apologii, v níž vylíčili porušování práv a svobod císařským
režimem.
4. 5. 1919 - Milan Rastislav Štefánik (letící z italské Udine) zahynul při leteckém neštěstí nedaleko Ivanky u Bratislavy.
5. 5. 1394 - Moravský markrabě Jošt uzavřel v Praze s příslušníky vysoké české
šlechty jednotu proti Václavu IV. (zazlívali mu jeho nerozhodnost a úzké spojení s nižší šlechtou). Šlechtickou opozici představovala jihočeská panská skupina (v čele s Rožmberky) a opozice v severních Čechách (Jindřich Berka z Hohenštejna, Ota z Bergova).
6. 5. 1434 - Vojsko panské jednoty vedené Menhartem z Hradce spolu se
Staroměstskými se zmocnilo náhlým útokem Nového Města pražského (spojence sirotků a táborů). Prokop Holý se zachránil útěkem k polním vojskům
před obléhanou Plzní. Došlo k upevnění panské jednoty (pánů římskokatolických, kališnických a pražanů), jakmile se zmocnila klíčové pozice - celé české
metropole.
6. 5. 1824 - Zahájena byla pravidelná česká divadelní představení v pražském
Stavovském divadle. Česky se hrálo jen od podzimu do jara, a to pouhé dvě
hodiny v neděli a ve svátek (od 16 do 18 hodin). Soubor divadla byl převážně
německý, pro česká představení se doplňoval ochotníky. Hrály se ponejvíce
překlady cizích veseloher a frašek, z původních her díla Štěpánka a Klicpery.
6. 5. 1879 - Narodil se v Lysé nad Labem Bedřich Hrozný (+ 12. 12. 1952
v Praze) - slavný orientalista, označovaný za "českého Champolliona".
6. 5. 1939 - Převoz tělesných ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy se stal
příležitostí k protinacistické manifestaci. Podobně vyzněla i vzpomínka na M.
J. Husa (6. července) a poutě na hory (např. 30. dubna na Říp).
8. 5. 1394 - Král Václav byl v Králově Dvoře u Berouna zajat panskou jednotou v čele s markrabětem (jeho bratrancem) Joštem. Byl převezen do Prahy a
umístěn v Bílé věži.
8. 5. 1919 - Na poradě rusínských národních rad v Užhorodě - promaďarské se
sídlem v Užhorodě, karpatsko-rusínské v Prešově (měla největší podporu) a
proukrajinské v Chustu - byl potvrzen výsledek plebiscitu amerických Rusínů
z 12. listopadu 1918 a také 14bodový plán na spojení Podkarpatské Rusi s ČSR.
Toto květnové usnesení bylo odesláno na mírovou konferenci do Paříže jako
"přání lidu Podkarpatska". Už od 15. února 1919 svěřila Dohoda Podkarpatskou
Rus do správy ČSR.
10. 5. 1969 - Zemřel ve Studeňanech u Jičína Josef Váchal (* 23. 9. 1884 v Milavči u Domažlic) - malíř, grafik a spisovatel, který se v grafické tvorbě zařadil
mezi nejvýznamnější české symbolisty. Jeho nejznámějším literárním počinem
je bezesporu Krvavý román, dále pak Vigilie o hodině hrůzy (1914), Koruna
bludařstva, to jest Postila kacířská (1926) či Dokonalá magie budoucnosti.
Jeho knížky Šumava umírající a romantická (1931) a Receptář barevného dřevotisku (1934) se řadí k nejvýznamnějším dílům české knižní grafiky. Jeho dílo
bylo až do listopadu 1989 fakticky na indexu.
(red)
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