HUSŮV ROK A HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015
- Praktické informace pro náboženské obce CČSH

„Láska spočívá v čistém srdci, v dobrém svědomí a v opravdové víře.“
(M. J. Hus, Betlémské poselství)
Vážené sestry a vážení bratři,
vstoupili jsme do Roku Mistra Jana Husa 2015, který byl slavnostně otevřen při liturgickém zahájení
v Adventu 2014 jak v rámci ekumenické rodiny (7. 12. U Martina ve Zdi bratrem patriarchou Buttou,
synodním seniorem ČCE Rumlem za účasti kardinála Miloslava Vlka, biskupa Radkovského - předsedy
Ekumenické komise pro Husovo jubileum, Daniela Fajfra - předsedy ERC a CB a dalších hostů), tak
v naší církvi bratrem patriarchou i biskupy na úrovni jednotlivých diecézí. Husův rok byl vyhlášen také
městem Kostnice, které v rámci 600. výročí Kostnického koncilu (1414 - 1418) pořádá mnohé akce, a
v tomto roce i specielně zaměřený program k 600. výročí M. J. Husa.
CELOCÍRKEVNÍ AKCE
Ústřední rada Církve československé husitské schválila celocírkevní aktivity v rámci Husova roku. 5. 3.
Tradiční setkání k výročí T. G. M. v Poslanecké sněmovně, 30. 5. otevření obnoveného památníku a
nové expozice v Husinci, 13. 6. Slavnostní bohoslužby k výročí patriarchy K. Farského ve Škodějově, 20.
6. XV. Pouť na Sázavě – k 600. výročí M. J. H., 3. – 6. 7. Pouť Kostnice – Praha 2015 a 5. – 6. 7. Husovské
slavnosti 2015 a v rámci nich 6. 7. od 15.00 tradiční bohoslužba v Betlémské kapli, 25. – 28. 9. setkání
mládeže v Hradci Králové, 3. a 8. 10. výročí Jana Žižky v Sudoměři, Trocnově a Liberci, 28. 10. v Hradci
Králové (a Praze – prostřednictvím Modlitby za domov) výročí založení Československé republiky, 10.
11. Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše v Praze, 2. pol. listopadu 2015 slavnostní zakončení Roku
Mistra Jana Husa 2015. Prosíme o Vaši maximální účast, zvláště i s ohledem na tento rok. Děkujeme!
AKCE V NÁBOŽENSKÝCH OBCÍCH
I na úrovních diecézí a náboženských obcí se připravuje řada akcí k 600. výročí M. J. Husa. Je to doklad
toho, že odkaz M. J. Husa je v naší církvi stále živý. Prosíme Vás, abyste jako viditelné znamení proto
používali logo Husův rok 2015, které přikládáme. Na stránkách www.hus2015.cz a
www.husovskeslavnosti.cz, které provozujeme společně s ČCE, chystáme nyní ve spolupráci s UK Praha
a též Magistrátem hl. m. Praha a dalšími institucemi – muzei apod. sdílenou google mapu a kalendář
akcí, kde budou zaznamenány všechny akce k 600. výročí M. J. H., které výše zmíněné instituce včetně
církví připravují a to jak přímo na den výročí upálení Mistra Jana Husa, tak i po celý rok. Do konce
února tohoto roku by mělo být vše připraveno včetně aplikace pro mobilní telefony. Prosíme Vás
proto, abyste informace o tom, co pořádáte k 600. výročí M. J. Husa, poslali nyní a nadále posílali na
adresu: veronika.matejkova@ccsh.cz , která bude akce do mapy a kalendáře za CČSH vkládat. Výhodou
sdílené mapy a kalendáře bude, že návštěvník ať již našich, či UK, magistrátních, muzejních ad. stránek
se dozví všude stejné informace, dostane identický přehled, který bude průběžně doplňován. Budeme
proto rádi, umístíte – li si na webové stránky Vaší n. o. odkaz právě na stránky www.hus2015.cz a
www.husovskeslavnosti.cz, aby i návštěvníci vašich stránek měli ucelený přehled o akcích konaných
k 600. výročí M. J. Husa, včetně akcí, které pořádáte, či spolupořádáte Vy, které v mapě a kalendáři
rovněž budou. (Podobnou nabídku jste mohli zaznamenat již od pana Huška, který se sám pasoval do
role národního koordinátora Národních slavností M. Jana Husa – jsme s ním v jednání ve snaze
propojení jím vytvořené mapy (Národních slavností) s výše uvedenou všemi sdílenou mapou. Můžeme
– li poprosit, posílejte informace pro sdílenou mapu a kalendář nám, a nikoliv jemu, děkujeme.)
HUSOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 V PRAZE
Vyvrcholením Husova roku se stanou Husovské slavnosti 2015, které proběhnou v Praze 5. – 6. 7.
2015. Předcházet jim bude POUŤ KOSTNICE – PRAHA 2015 (se zastávkou na Krakovci). Programy
v Kostnici a v Praze přikládáme a prosíme o Vaše nyní již závazné přihlášení se – kvůli již závaznému
potvrzení rezervace ubytování a dopravy. Posíláme v příloze program 4. - 6. 7. v Kostnici a v Praze a
rezervační formulář. Pro zjednodušení uvádíme nyní i možnost přihlášení se v dané n. o. i
prostřednictvím jednoho formuláře po vyplnění potřebných údajů. Formulář můžete současně i
rozdávat, či si ho umístit na webové stránky – posíláme současně i e-mailem. Za nedlouho do Vašich

n. o. zašleme též – zřejmě přes vikariáty a též e-mailem - letáky s programem Husovských slavností
2015, o jejichž vyvěšení (na webu i na nástěnce) a též rozdávání (po bohoslužbách, ale i při Noci
kostelů) velice prosíme.
NABÍDKA PUTOVNÍCH VÝSTAV
V rámci navázané spolupráce nabízíme také dvě malé putovní výstavy. Jedná se o 1. modely plastik
vytvořených studenty Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v rámci klausurních
prací na téma: Jan Hus - cesta ke smíření. Výstava bude v červnu v Liege (Belgie), kde se připravuje
otevření naší putovní výstavy Stále živá historie a počátkem července v Kostnici. V ostatních termínech
je možné si ji ještě zarezervovat. Výstavu možno zkombinovat s druhou putovní Výstavou
fortifikačního husitského umění, která zahrnuje informace o nejvýznamnějších husitských hradech
včetně 3D animací některých z nich. Obě výstavy je možno pořádat i samostatně. Obrazové přílohy
Vám k oběma výstavám pošleme v elektronické verzi. Prosím, v případě Vašeho zájmu o uspořádání
jedné, druhé, či obou výstav, pište na info@hus2015.cz (popř. na veronika.matejkova@ccsh.cz),
děkujeme!
PUBLIKACE
Husův rok 2015 je neopakovatelnou příležitostí k poukazu na aktuálnost odkazu Mistra Jana Husa.
Církev československá je s tímto odkazem nedílně spjata, jak je zřejmé i z jejího Slavnostního
prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa. Prosíme, abyste toto prohlášení, jako i publikace pro
dospělé, mládež i děti vydané k 600. výročí M. J. Husa, nabízeli ve svých náboženských obcích, věnovali
je jako dary při různých příležitostech – ať již ve sboru, či kupř. při jednání na radnici, muzeu, knihovně,
při návštěvě škol, kde je možné se domluvit s učiteli na jednu hodinu v rámci dějepisu, či
společenských věd apod., kterou byste věnovali dětem v rozhovoru o M. J. Husovi. Publikace, včetně
omalovánek pro nejmenší, knihy pro děti od s. Krajčiříkové s ilustracemi s. Wienerové, komiksu od A.
Mrázka, a pro dospělé knížka bratra patriarchy Seznámení s Mistrem Janem Husem a další, jsou stále
k možnému odběru (i poštou) v prodejně Blahoslav. Prosím využijte její nabídky! (Publikace by mohli
najít své čtenáře i při Noci kostelů – objednejte si je proto v dostatečném množství již nyní!)
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
Na sobotu 20. 6. je plánována z podnětu Římskokatolické církve Ekumenickou komisí pro Husovo
jubileum bohoslužba smíření. Nyní je dokončován její formulář. Měla by proběhnout na různých
místech naší země, plánujeme ji proto také při letošní XV. Pouti na Sázavě, která se uskuteční právě
20. června. Prosíme o vaši účast ať již na kterémkoliv místě, kde se bude konat. K přípravě na ní
můžeme být inspirováni i Husovými slovy: Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl
napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.“ (Jan Hus, Řeč o míru)
Z některých obcí zaznívala prosba o vytvoření formuláře pro ekumenické bohoslužby právě v rámci
Roku M. J. H. Pracovní skupina pro ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v rámci Husovských
slavností 6. 7. od 17.00 na Staroměstském náměstí, připravuje rovněž formulář této bohoslužby. Po
zveřejnění formulářů bude případně vytvořen další formulář pro ekumenické bohoslužby, bude – li
požadavek obcí trvat.
Sestry a bratři, posilujme se vzájemně v přípravách akcí k 600. výročí M. J. Husa modlitbami s prosbou
o věrohodné šíření stále aktuálního odkazu Mistra Jana Husa. Modleme se spolu s ním: „Ó nejsladší
Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej
statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá
milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha
odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe
nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.“ S citátem, který byl vybrán pro Husovské trienium, v rámci
něhož dospíváme v tomto třetím roce k jeho vrcholu, přeji mnoho Božího požehnání v naději na
setkání a spolupráci v Roce M. J. Husa 2015: „Prosím Vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy každému přáli.“
Hana Tonzarová
předsedkyně Komise CČSH pro přípravu 600. výročí M. J. Husa

