Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

O plastikách vytvořených studenty Střední
průmyslové školy kamenické a sochařské
v Hořicích v rámci projektu MiStR JaN HuS CeSta ke SMířeNí
jsme již v našem časopise informovali mnohokrát, prezentovali
jsme také některé fotografie jejich nápaditých
výtvorů. Na konci minulého roku tato díla
i úsilí všech, kteří přispěli k jejich vzniku,
ocenili účastníci setkání na půdě Parlamentu, konaného pod záštitou místopředsedkyně Senátu,
paní Miluše Horské. Jednalo se rovněž o jedno ze setkání, uzavírajících pro
nás mimořádný a na nejrůznější aktivity bohatý rok – Husovo jubileum.
Bratr patriarcha Tomáš Butta zde připomenul, že kromě řady nových studií,
sborníků či katalogů z výstav jsou kamenné plastiky jedním z trvalých „výstupů“, které po roce 2015 zůstanou, a shrnul všechny důležité momenty spolupráce hořické školy s naší církví. Církví, jejíž kladný vztah k umění včetně
sochařského dokládá množství výtvorů dodnes zdobících sbory a kostely. Na
počátku této cesty spolupráce stálo mj. podepsání memoranda s Kostnicí, do
něhož byl vkomponován záměr vytvoření plastiky pro toto město, spojené se
středověkým koncilem a Husovým údělem. Socha byla odhalena před kostelem Luterské církve. „Českou reformaci a Husa představují dva výmluvné
symboly, kalich a plamen. Zřetel této plastiky je nejen ekumenický, ale i mezinárodní a evropský...“ Na plastice v Kostnici (autorky Adély Kačabové) je
vyryto jak jméno Husovo, tak z druhé strany jméno Jeronýma Pražského,
čímž je předznamenáno i výročí letošní, jak dále upozornil br. patriarcha,
který rovněž vyjádřil přání, aby se našlo vhodné místo i pro sochu této
postavy, vytvořenou v Hořicích.
„Tři plastiky v tradičním Husově rodišti v jihočeském Husinci zvou návštěvníky a poutníky k zamyšlení a rozjímání v zahradě památníku. Jedna z plastik
(autor Josef Knap) má podobu brány se slovní hříčkou Braň pravdu z Husova
známého spisu Výklad víry. Poblíž se nachází v zahradě další z plastik, která
má tvar otevřené knihy - Bible s nápisem Neodvolám (autor Ondřej Novák).
Třetí, sloup zdvíhající se k nebesům se symbolem kalicha, upoutává svou
nepohnutelností i navzdory naznačeným plamenům ve spodní části (autor
Tomáš Zelený)… Projekt Jan Hus - Cesta ke smíření je pojímán tak, že v různých městech jsou umístěny kamenné plastiky s husovskou tematikou…“
Smíření – v jehož jménu se neslo celé loňské výročí – se stalo velkým tématem také pro pana Josefa Moravce, ředitele hořické školy; konkrétně známá
slova papeže Jana Pavla II. „o nacházení cesty ke smíření“. I on si uvědomil,

Plastiky studentů
oceněny v Parlamentu

Dokončení na str. 4

Požehnání základního
kamene nového hospice

Páteční pozdní odpoledne se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni proměnilo v krásnou slavnost požehnání základního kamene nového hospice (již
druhého) v plzeňské diecézi. Domácí hospic „Náruč“ patří do rodiny diakonických středisek naší církve. Chceme touto cestou poděkovat nejen
všem vystupujícím na koncertu, ale také všem, kteří nás přišli podpořit. Ať
už to byla paní senátorka Milada Emmerová, tak i na dálku pan prezident
Miloš Zeman, který zaslal svůj pozdrav a podporu našemu husitskému
hospici v Plzni. V modlitbě bratra biskupa zazněla také slova díkůvzdání
za Boží požehnání, bez kterého nejsme nic.
Richard Ferčík
foto: Lukáš Bujna
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Novoroční
pozdrav
z Nazaretu
Vážení přátelé,
na počátku nového roku si vás
dovoluji pozdravit jménem Nazaretu v Borovanech a srdečně všem
přeji vše dobré v roce 2016.
Loňský rok byl významný nejen pro
naši církev – prožili jsme řadu vzpomínkových akcí, které se věnovaly
odkazu Mistra Jana Husa.
V Nazaretu si velmi vážíme toho, že
jsme se mohli některých těchto akcí
účastnit – byli jsme na pouti v Sázavě, na slavnostním otevření Husova domu v Husinci, účastnili jsme
se programu na Staroměstském náměstí v Praze. Všude jsme mohli
představit služby, které poskytujeme
lidem s postižením, stejně jako výrobky našich chráněných dílen. Prodej výrobků nám významně pomáhá
poskytovat sociální služby v denním
centru a sociálně terapeutické dílně.
Jejich klienti se letos mnohem více
podíleli na balení výrobků i jejich
přípravě k prodeji. Tato činnost je
nejen přínosem, pokud jde o prezentaci našich výrobků, ale zároveň je
také výbornou ergoterapií.
V dílnách vznikly desítky malovaných hrnků s vtipným vyobrazením
husitů – na některé se můžete podívat v naší galerii na portále Fler.cz;
v případě zájmu rádi namalujeme
husitské hrnky na zakázku.
Všem, kteří mají rádi příběh Malého
prince, určitě udělá radost náš
kaLeNDář Na ROk 2016. Kalendář
je v závěsném formátu o velikosti
58,5 x 78,5 cm. Na vytvoření předlohy, která vznikla technikou plstění
z vlny, se podíleli klienti denního
centra a sociálně terapeutické dílny
Nazaretu. Součástí limitované edice
kalendářů je malá plstěná liška, kterou lze nosit jako ozdobnou brož.
Kalendář lze objednat na níže uvedených kontaktech, cena je 45,- Kč za
obyčejný plakát, 100,- Kč za závěsný
kalendář bez brože a 195,- Kč za
závěsný kalendář s broží.
Na příští rok připravujeme řadu akcí,
na kterých budeme prezentovat práci
našeho diakonického střediska, informace vždy najdete na našich
webových stránkách. Velmi si vážíme podpory, které se nám kromě
církve dostává od Jihočeského kraje, nadací, jednotlivců, dobrovolníků, měst Borovany a Trhové Sviny,
Sdružení Růže i řady firem v regionu. Všem, kteří prožívají složité
období, přejeme to, co vystihuje
staré irské požehnání, jež jsme
zvolili pro PF 2016:

Návrat mladého prince
Ojedinělý divadelní projekt, který se snaží prostřednictvím mladých
lidí s Downovým syndromem a jejich neokázalým vystupováním na
jevišti vyjádřit myšlenky s nadčasovým poselstvím. Svou bezprostřední a bezelstnou existencí dávají oni sami těmto myšlenkám nový rozměr a potvrzují jejich pravdivost.
Divadelní představení „Návrat mladého prince“ bylo vytvořené na základě
stejnojmenné knižní předlohy Alejandra G. Roemmerse, argentinského spisovatele a uznávaného, oceňovaného autora mnoha básnických sbírek. Sdružení
argentinských spisovatelů ho jmenovalo Velvyslancem argentinské literatury,
je také místopředsedou a čestným předsedou Amerického básnického svazu.
Jeho dílo „Návrat mladého prince“ je inspirováno knihou slavnějšího Antoine
Pokračování na str. 3

„Na římsu tvého okNa ať vždy dopadá sluNečNí paprsek, a v tvém srdci ať
je jistota, že po dešti přijde duha.“

Marie Verboon Filipová
(Žižkovo náměstí 1, 373 12
Borovany. www.nazaret.cz
tel.: 603 175 004, 736 711 253)
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Není z tohoto světa
„Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl
a který přichází. Všemohoucí.“ Ježíš je všemohoucí. Ježíš je
pravda.
Tak kde je, když se dějí ty zlé věci? Kde je, když jsou lidé zabíjeni na koncertech a v ulicích a na zahrádkách restaurací? Kde
je, když jsou stařeny házeny do hromadných hrobů, protože
nejsou islámským bojovníkům už k ničemu?
Přečtu vám něco: „Když jsem byl vězněm v Osvětimi, nikdy mě
nenapadlo, abych se ptal, proč něco Bůh udělal nebo neudělal,
i když samozřejmě vím, že mnozí se na to ptali. To, co nám
nacisté provedli, mi víry nepřidalo ani neubralo. A věřím, že
moje víra v Boha tím nijak neutrpěla. Nikdy mě nenapadlo,
abych si spojoval utrpení, kterým jsme procházeli, s Bohem,
abych mu to dával za vinu, nebo abych v něho věřil míň, nebo
abych v něho věřit přestal, protože nám nepřišel na pomoc.
Bůh nám nic takového nedluží. My dlužíme za život jemu. Pokud
si někdo myslí, že Bůh je odpovědný za smrt těch šesti milionů,
protože neudělal nic, aby je zachránil, bude muset změnit svůj
způsob myšlení. To my vděčíme Bohu za svůj život, za těch pár
anebo mnoho let, co žijeme, a máme povinnost ho ctít a dělat,
co po nás chce. Proto jsme tady na zemi, abychom byli v Bohu,
abychom mu sloužili, abychom plnili Boží vůli.“ (H. S. Kushner
„Když se zlé věci stávají dobrým lidem“ /Portál 1996/)
Ježíš je v pravdě. Ježíš je ve svém království. Je v lásce. To, co
se děje, co nás šokuje a čím jsme ohromeni, to se děje v jiném
levlu. To se děje v levlu děsu. Běs. Chaos, prostě potopa lidskosti. A na nás je, kam se postavíme. Na kterou hráz. Zda nás přitáhnou vody živé či vody mrtvé. Budeme-li v Duchu a pravdě,
půjdeme pomáhat a zachraňovat. A nepůjdeme nutně hned do
války. Půjdeme k opuštěným sousedům a šikanovaným dětem.
Budeme bdělí a pravdiví, tedy bojující za utištěné tam, kde žijeme. Možná, že nás nějaké ty divoké události dostihnou.
Ano, tak, budeme-li v království Pána, budeme-li v jeho pravdě, budeme dál pomáhat, dokud budeme mít sil. Protože Bůh
je všemohoucí a my jsme v Kristu jeho poslové na této zemi.
Kéž je to o nás pravda.
My jsme byli pokřtěni živou vodou Ducha a možná, že je v nás
spící, ale je tam. Vždyť zasahuje i ty, kdo pokřtěni nebyli,
protože dobro v člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu,
se hlásí o svá práva. Hlásí se o svůj prostor. Hlásí se o vstupenku do království, které není z tohoto světa, aby spolu
s námi vydávalo svědectví pravdě.
Bože, tak rádi bychom se ve chvílích paniky někomu mstili. Tak
rádi bychom ve chvílích pocitu ohrožení někomu hrozili. Tak
rádi bychom brali spravedlnost do svých rukou. Ale už se rozhlížíme, už to začínáme pozorovat, jak spravedlnost v našich
rukou dopadá. Ty nazíráš větve až k jejich kořenům. Ty víš,
jaký je následek jaké příčiny. My jsme rychlými soudci.
Dej nám zakotvenost v Pánu, dej nám odvahu, abychom nebyli
soudci z lidu. Abychom byli vojáky, připravenými pro tvé vojsko.
Vojsko s bílým praporem proti černému, vojsko s korouhví života proti korouhvi smrti. Amen.
Marta Silná

Z kazatelského plánu
První neděle po zjevení - křtu Páně
hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, hospodin nad
mocným vodstvem.
ŽaLM 29,3
První čtení: Izajáš 43,1-7
tužby:
2. Abychom ve společenství církve křestní milost rozvíjeli a své spasení ve
skutek uváděli, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom si byli vědomi, že náležíme k Božímu lidu a budovali naši církev jako chrám Ducha Božího, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, děkujeme ti za to, že jsme byli křtem ve smrt a ve vzkříšení tvého Syna vysvobozeni ze starého hříšného života. Dej, ať znovuzrozeni z vody a z Ducha svatého žijeme ve spravedlnosti a svatosti do konce našich
dnů! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Skutky 8,14-17
evangelium: Lukáš 3,16-17.21-22
Verš k obětování: Žalm 72,18
Verš k požehnání: Lukáš 3,22
Modlitba k požehnání
Panovníku Hospodine, jsme ti vděčni, že ve svátosti večeře Páně smíme
přijímat tělo a krev tvého Syna. Dej, ať pokřtěni jeho Duchem rosteme do
plnosti těla Kristova! Jemu buď sláva navěky. Amen.
Vhodné písně: 5, 6, 60, 155, 170, 335

Abychom se nebáli zbytečně,
aneb knihy, které potěší i povzbudí
Zkušenost je pro naše dobré putování životem skvělá
věc. Některé zkušenosti získáváme během času sami,
mnohé ale přebíráme od našich předků. Jednu důležitou zkušenost, zkušenost se samotným koncem života,
jsme v posledním půlstoletí skoro úplně ztratili. Nevíme, jak vypadá člověk na konci života, nevíme, jak
se k němu chovat, neumíme pomoci jemu nebo jeho
nejbližším, nevíme, jak bychom chtěli závěrečnou
etapu života žít my, a už vůbec netušíme, jaké místo
v tom všem nabídnout dětem. Ars moriendi, umění
umírat a doprovázet, zmizelo. Zapomněli jsme o konci
života mluvit a zpívat, zapomněli jsme doprovázet,
modlit se, truchlit i pochovávat. Zkušenost se buduje
dlouho, ztratit se dá rychle a znovu ji vybudovat je úkol
na desítky let. Nemyslíme si, že knížky a různé rady
v letácích mohou ztracenou zkušenost nahradit, ale
věříme, že nás mohou v jejím trpělivém nacházení podpořit a inspirovat. Malé hospicové nakladatelství

CeSta DOMů se snaží vydávat letáky a brožury
pro pečující, nemocné
i truchlící, ale také se
obrací na nás všechny.
Nezapomíná ani na malé děti, které se ptají
a nám je zatěžko odpovědět. Kvalitní a výtvarně nápadité knížky
pro děti a jejich dospělé
nabízí Cesta domů proto, aby rodičům pomohla na nelehké otázky
dětem odpovídat.
Zkuste to s nimi, určitě
vám pomohou a potěší
vás. Nabízíme knihy
i hry, originální vystřihovánky a origami skládačky,
také čtení pro celou rodinu.
Martina Špinková (www.eshop.cestadomu.cz)

Nad Písmem

Křest DuChem

svatým

jan všem řekl: „já vás křtím vodou.
přichází však někdo silnější než
jsem já; (…) on vás bude křtít
duchem svatým a ohněm. lopata
jest v jeho ruce, aby pročistil svůj
mlat a pšenici shromáždil do své
sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ když se všechen lid dával
křtít a když byl pokřtěn i ježíš
a modlil se, otevřelo se nebe a duch
svatý sestoupil na něj (…) a z nebe
se ozval hlas: „ty jsi můj milovaný
syn, tebe jsem si vyvolil.“
Jaký je rozdíl mezi křtem Janovým
a křtem Duchem svatým? Asi jako
mezi zhaslou a rozsvícenou žárovkou, mezi stojícím a jedoucím
autem, mezi mrtvým a živým tělem.
Jsou věci, skutky, postoje, které
můžu udělat, které jsou v mé moci.
Mohu si uvědomit svou ubohost,
mohu toužit po dokonalém životě,
mohu se rozdělit o to, co mám. Mohu přestat zneužívat své převahy
a moci, mohu jednat slušně a korektně s těmi, kdo jsou na mně závislí.
Mohu žít ve skromnosti a odříkání.
Mohu plnit své každodenní povinnosti. To vše za předpokladu, že
k tomu budu mít sílu a motivaci. Tu
dodává Jan Křtitel a jeho křest poukazem na to, že Bůh zná a jednou
důkladně prověří naše motivy, postoje, jistoty. Přijmout Janův křest znamená uvědomit si Boží soud nad
mým, byť „dobře míněným“ jednáním, a uznat, že nic není samozřejmé, že nemám nic, co mi nebylo
darováno: Zdraví, chuť do života,
síla k překonání překážek, vědomí
smyslu. A také radost a pokoj. To
důležité – zda je mír, nebo válka, zda
žiji v bezpečí, nebo mi lítají nad hlavou bombardovací letouny, zda jsem
obklopena lidmi přátelskými, nebo
vypočítavými sobci, jestli mám
teplou vodu a pravidelný příjem,
a patřím tak k bohaté desetině ze
všech lidí – záleží na tom, kdy, kde
a komu mi dal Bůh se narodit a jaké
mi dal životní šance, neboli jaké
jsem měla štěstí. Je to jen pár desetiletí, kdy ležela velká část Evropy
v troskách, tak jak se v nich dnes
nachází třeba Sýrie. My v naší zemi
živoříme na troskách křesťanství.
Víme z Bible i ze zkušenosti, že tam,
kde se rozhojnil hřích a zkáza, rozhojnila se i Boží milost a dala lidem

povstat z trosek. Přijmout křest Jana
Křtitele znamená přijmout skutečnost, že tento souboj lidského hříchu
a Boží milosti nebude nekonečný.
Pšenice bude oddělena od plev. To,
co je schopné života, co se obětuje,
aby darovalo život, bude odděleno
od samoúčelného, neplodného, pro
budoucnost mrtvého. Bůh tak učiní
skrze křest Ducha svatého.
Zříká-li se člověk Boha a jeho blízkosti, zříká se i Ducha Božího –
Ducha svatého. Když hledá zdroj
života ve stvoření – v sobě a okolním
světě, hledá něco, co si může přivlastnit, podmanit, získat, spotřebovávat a tedy zničit. Důsledkem je náš
svět, o kterém se pro jeho sociální
nerovnováhu, rozkolísanou stabilitu
přírody a závislost na kapitálu a virtuálních sítích říká, že stojí na sudu
střelného prachu. Zdroj života není
„něco“, je to Bůh sám – Pán a dárce
života. Ve své lásce – soucitu,
milosrdenství, proexistenci, sklonění
se k nám – šel tak daleko, že se stal
člověkem; i s tím rizikem, že si ho
budeme chtít přivlastnit, podmanit,
získat, použít a zničit. Což se také
stalo, naložili jsme s ním stejně tak
jako s tím, co pro nás stvořil. Bůh
vydal Ježíše do rukou hříšníků.
O tom je dnešní evangelium. Ježíš
sestoupil do vod Jordánu, vydal se
všanc hříšnému světu; vystavil se
temným hlubinám potopy, tomu chaosu, který vládl před stvořením.
Solidarizoval se s lidským hříchem,
byl „ztotožněn s hříchem“ (2. K
5,21). V tom, že Ježíš tento úděl přijal, prokázal se jako pravý Bůh, jako
ten, kdo stojí na Boží straně, kdo je
prodchnut Božím Duchem. Tak
dokáže totiž jednat jen Bůh. Tento
čin lásky, obětování se Bohu za člověka je možný jen z Božího Ducha.
Hlas z nebe to jasně dosvědčil. Jen
milovaný Boží Syn dokáže něco
takového. V Janově křtu – soudu nad
lidskou hříšností – se Ježíš prokazuje
jako ten, kdo je pokřtěn Duchem
svatým. A to má pro nás dalekosáhlé

L 3,16-17.21-22
důsledky. Ježíš od nás nechce nic
jiného než to, co sám žije. S každým
svým přikázáním nabízí zároveň
zmocnění a pověření Duchem svatým. Přijímat přikázání (jak je připomíná Janův křest) a odmítat zmocnění (křest Duchem svatým), znamená
chtít být jako Bůh: být na něm nezávislý, a přece mu rovný v jeho moci
a rozhodování. To je chválabohu
nemožné, naštěstí jsme jen jeho stvoření. A přece si Bůh přeje, abychom
s ním vládli, vykonávali jeho nejvyšší moc, a to s ním ve spojení nejhlubšími pouty. Při křtu Duchem
svatým nejde o ohňovou show, ale
o skutečnost vyjádřenou prostými
slovy: „Ty jsi můj milovaný syn, tebe
jsem si vyvolil.“ Milovaný syn –
nositel jedinečného požehnání. Obdařený Boží péčí a blízkostí i odpovědností být požehnáním pro blízké
i vzdálené. Syn, který koná vůli
svého Otce, protože ho miluje a plně
mu důvěřuje. Syn, kterého od Otce
nemohou odloučit ani výšiny, ani
hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu – soužení, úzkost, pronásledování, hlad, bída ani nebezpečí
(Ř 8,35.39).
Každý křest, udělovaný v křesťanské
církvi, je svou podstatou křtem Duchem svatým. Svátost biřmování,
která po křtu následuje, zdůrazňuje
tuto skutečnost. Jde o křest ohněm,
o připojení se k Bohu na život a na
smrt, v naprosté důvěře a odevzdanosti; o následování Krista, ať už nás
povede jakýmikoli cestami. Vytrvat
není lehké. Ale Boží slovo platí:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj spasitel… Přiveď
mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá
mým jménem a koho jsem stvořil ke
své slávě.“ (Iz 43,2.3.6.7)
Světluše košíčková

Děkuji ti, Bože, že jsme stvořeni ke tvé slávě.
Děkuji, že smyslem našeho života není nic menšího, než ty sám.
U tebe je pokoj a radost, ty jsi zdroj síly a života.
Prosím tě za vytrvalost v dobrém i v období suchopáru,
zkoušek a nejistot. Prosím za ty, kdo to mají v životě zvláště těžké.
Ať jim nebe zůstává otevřeno a oni slyší zřetelně tvůj hlas:
ty jsi můj milovaný...
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Návrat ...
Dokončení ze str. 1
de Saint-Exupéryho a volně na ni
navazuje. Stejně jako malý princ
i Roemmersův mladý princ přichází
na Zemi, aby zde postupně objevoval
hodnoty, které jsou základem civilizovaného lidského společenství, tj.
lásku, přátelství, vztah k rodině, společnosti a přírodě. U Roemmersova
hrdiny rozeznáváme nejen jeho věkový, ale také myšlenkový a časový
posun. Nejen, že je starší, a tudíž
i hloubavější, ale také jeho návrat je
aktuálnější, proto při svém putování
naráží mnohem víc na současné problémy. A je úplně jedno, že se odehrávají ve vzdálené Patagonii, kam
autor umístil děj svého příběhu.
Během cesty téměř opuštěnou horskou krajinou najde řidič při okraji
silnice spícího chlapce. Postupně se
snaží zjistit, kdo je, kde se vzal na tak
odlehlém místě a proč se vlastně na
Zem vrátil. Trpělivě odpovídá na jeho zvídavé otázky, na které, jak
později zjistí, zná chlapec již dávno
správné odpovědi. Pochopí, že díky
jeho zvídavosti poznává lépe své
okolí i sám sebe.
Hra Návrat mladého prince je o lásce
a pochopení, o tom, jak těžké je
uchovat si až do dospělosti dětskou
nevinnost. Oslovuje nejen mladou
generaci, ale i dospělé…
V roce 2009 nastudovala režisérka
Olga Strusková s hercem Janem
Zadražilem a dětmi s Downovým
syndromem z celé ČR představení
„Chlapec z planety D. S.“, které
vzniklo na motivy knihy Malý princ
a setkalo se s nečekaným úspěchem
a řadou repríz. Nastudováním a uvedením divadelního představení „Návrat mladého prince“ chce znovu

propojit svět lidí s D. S. se světem
tzv. majoritní společnosti.
„Zapojením mladých lidí s D. S. do
projektu se snažím rozvinout jejich
potenciál neverbálních vyjadřovacích schopností, a ukázat tak většinové společnosti, že i oni jsou schopni
prostřednictvím umění snadněji komunikovat s okolním světem. Společná práce s profesionály jim pomáhá rozvíjet nejen komunikační schopnosti, ale vede je k lepšímu sebepoznání a vzájemné úctě.“
Olga Strusková,
režisérka
„Vršovické divadlo Mana hodlá
Návratem mladého prince pokračovat v dosud zavedené dramaturgii, tj.
v uvádění kvalitních textů s výrazným
duchovním přesahem a šíření humanistických myšlenek. Prostřednictvím
divadelního umění působit pozitivně
na dospělé i mladší publikum a oslovovat je ve svém domácím prostředí
odpovídajícím komorním způsobem
s důrazem na silný osobní prožitek.“
David Frýdl,
dramaturg a šéf divadla
Z ideového profilu divadla
Vršovické divadlo Mana je divadlem
duchovní obnovy. K umění přistupuje jako k potravě pro duši, a věnuje se
tedy převážně dramatu otevírajícímu
cesty ke kořenům evropské kultury.
Divadlo chce být místem duchovní
obnovy, kde si člověk klade otázku,
jak být sám sebou, jak žít.
Na další představení Návrat Mladého prince zveme do pražského
vršovického divadla (Mos-kevská
967/34) v pondělí 25. ledna 2016.
Z webových stránek
divadla připravila redakce

Svatyně v Tel Aradu

Dúfajte v Hospodina večne
výnimočná nedeľa v náboženskej
obci Bratislava
Slová proroka Izaiáša z verša 26,4
z nad titulku – sú vyznaním lásky
a dôvery v Hospodina. A to je vlastné všetkým prorokom, bez výnimky,
malého proroka Sofoniáša z toho
nevynímajúc. Prichádza po pôsobení
Izaiáša a Micheáša okolo roku 700
pred príchodom Krista; práve
v tomto období 60–70 rokov nastáva
čas bez výraznej prorockej osobnosti, ktorá by viedla Izraelcov, a preto
sa im zdá, že Hospodin sa odmlčal.
Ani kráľ Menaše, ktorý vládol v rokoch 687–642 pred Kristom, o čom
nachádzame svedectvo v 2. knihe
Kráľovskej v 21. kapitole a tiež v 9.
kapitole (a rovnako o tom môžeme
čítať v prorokovi Jeremiášovi – a to
v 15. kapitole, 4. verš) nezabránil
tomu, aby sa rozbujnela modloslužba. Hospodin síce hovoril k ľudu
izraelskému, ale proroci boli stále
prenasledovaní. Z tohto obdobia sa
nezachovalo žiadne proroctvo, ktoré
by sa dalo zaradiť do tejto doby a
o tom sa píše aj v 2. knihe
Kráľovskej, v 21. kapitole. Po
Menašeovi vládol veľmi krátko jeho
syn Amón, ktorý žiaľ šiel tiež v otcových šľapajách. Po ňom však nastupuje mladučký Jóšijáš a ten už
našťastie dokáže vytvárať priestor
pre duchovné pôsobenie výnimočného proroka menom Sofoniáš.
Jeho proroctvá môžeme zaradiť do
obdobia okolo roku 630 pred
Kristom. Teda ešte pred reformáciou
Jošijášovou. Podstatné je, že v tejto
súvislosti vidieť, že to bol práve
Sofoniáš, ktorý svojou zvesťou

o Božom súde pripravil podmienky
pre obnovu a očistu Božieho ľudu. Je
dokonca pravdepodobné, že svojím
vystúpením navodil priaznivú atmosféru, potrebnú pre kráľovo obrátenie. A práve dôrazom na deň Hospodinov a tiež výzvou k pokore sa
radí Sofoniáš k tým významným
prorokom, akými boli muži viery
Ámos, Izaiáš a Micheáš, a preto aj
Sofoniáš stojí v línii veľkých prorokov starej zmluvy. Ako taký bol
zaradený do textov, ktoré sme čítali
a vykladali na tretiu nedeľu adventnú a nechali sme sa ním inšpirovať
vo svojom živote. Ťažké dni prekonať a vieru si zachovať, hovorievali
naši starkí.
V úvode tretej kapitoly sa uvádza, že
Hospodin bude svojimi súdmi formovať odbojný Jeruzalem. Napriek
všetkým ťažkostiam a príkoriam sa
prorokovi Sofonijášovi podarilo
ozdraviť ducha izraelského národa.
Aj preto môže zaznieť oslavný hymnus: „Zaplesaj, sijonská dcéra, zahlahol Izrael! Raduj sa a jasaj z celého
srdca, dcéra jeruzalemská!“
Aj my sme mohli radostne zaplesať
a prežiť v našej náboženskej obci
v Bratislave nezvyčajný deň, naplnený veľkou radosťou z troch krstov.
Krásni mladí ľudia rozhodli sa spolu
s novonarodeným synčekom dať sa
pokrstiť naším bratom biskupom
Janom Hradilom. Keď som sa s nimi
rozprávala počas pravidelného agapé
po skončení bohoslužieb, zistila
som, že si uvedomujú veľkú milosť
Božiu a lásku, ktorú smú prežívať
naplno v kruhu svojej mladej rodiny
a tiež so svojimi blízkymi, radujúci-

mi sa z ich dieťatka. Na otázku prečo
sa rozhodli pre CČSH, odpovedali,
že si prečítali Základy viery CČSH
a že sa im obzvlášť páči sloboda svedomia, akcentovaná našou vierou.
Pri tejto mimoriadnej príležitosti
krstný otec dieťatka Jakubka Rastislav potešil naše starnúce srdcia
nádherným spevom a otec dieťatka
Peter Mojžišík zahral časť liturgie
Cirkvi československej husitskej.
V náboženskej obci sa môžeme
radovať z ovocia dlhoročnej neúnavnej práce brata biskupa ako farára,
i ako vedúceho biskupa bratislavskej
diecézy. Nie menej však z laických,
i nelaických pracovníkov biskupského úradu a náboženskej obce, ktorí
sa obetavo ujali svojej služby Pánovi
a neváhajú odovzdať mu na vinici
Pánovej všetko to, čím ich tak hojne
obdaroval. Pri týchto vzácnych
ľuďoch sa učíme prostej, ale pravdivej myšlienke: Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať,
pozorne počúvať, pokorne odpovedať, ale aj tomu, čo je niekedy nepríjemné priznať – ak nemáš čo povedať, prestaň hovoriť. Autorom tejto
myšlienky je Johann Kaspar Lavanter.
Záverečná myšlienka „ak nemáš čo
povedať, prestaň hovoriť“ tu však
neplatí ani na jedného či jednu členku náboženskej obce. Všetci rad
radom snažia sa obohatiť svojich
bratov a sestry kresťanskou láskou,
aby rástli v múdrosti Božej spoločne
a boli tak schopní pomáhať niesť
bremená svojim blížnym. A to je
snáď ten najkrajší dar, ktorý môže
dať človek človeku v čase Vianoc
a prichádzajúceho Spasiteľa.
alica klimová

- místo oficiálního judského kultu v 8. století př. Kr.

když se v izraeli v 60. letech minulého století stavělo na pomezí Judské
a Negevské pouště nové město arad, rozběhl se na nedalekém telu
(pahorku) a v jeho okolí archeologický výzkum. Původně se zde rozkládalo významné kanaánské město, které ve 3. tisíciletí př. kr. upadlo na několik set let v zapomnění. až na přelomu 10. a 9. století př. kr.
vznikla na pahorku nová vesnice, která se brzy proměnila v opevněné
město – judskou královskou pevnost. Sídlila v ní vojenská posádka,
obchodníci a řemeslníci, kteří zde měli svoje čtvrti.
V severozápadním rohu pevnosti
byla v první polovině 8. století
př. Kr. vystavěna poměrně malá
svatyně. Ta se skládala z hlavní
chrámové lodi a velesvatyně a celý
chrámový okrsek uzavíralo nádvoří
s velkým obětním oltářem a postranními místnostmi pro ukládání
rituálních předmětů.
Oltář byl postavený z neopracovaných kamenů a splňoval míry velmi
blízké starozákonním pokynům v Ex
20,24-26. Na vrchu se dochovaly sádrové kanálky k odvádění krve z obětin a také kamenná deska se stopami
po kovovém roštu, na kterém se pálilo maso. Pro kult byly významné
rovněž další dva menší vápencové
kadidlové oltáře, které stávaly na
schodech do velesvatyně. Libou vůni
v podobě oblaku z kadidla dotvářela
kadidelnice (keramická miska na
podstavci), jež byla objevena v místnosti na nádvoří.
Uvnitř čtvercové velesvatyně (výklenek o délce stěny 1,2 m) byl pod vrstvou zeminy opatrně uložen centrální

Z našich setkání

kultický předmět svatostánku – opracovaná kamenná stéla se zbytky červené barvy. K ní se symbolicky upíral zrak věřících. Kdy a proč zde byla umístěna, není úplně jasné, ale nabízí se vysvětlení, že Hospodin zasáhl do bitvy ve prospěch zdejší judské
posádky a na jeho počest byla stéla
vztyčena. Další stéla byla sekundárně použita při přestavbě chrámu jako
stavební materiál. Archeologové ji
odkryli pod omítkou v zadní stěně
velesvatyně. Stéla se tak stále nalézala v nejposvátnějším místě chrámu, i když skryta a odsouzena k zapomnění. Za jejím odstraněním, nikoliv znehodnocením, mohl být politický odpor k tomu, kdo ji původně
vztyčil. Nevíme, zda někdy ve svatyni stávaly obě dvě stély najednou,
nebo zda jedna nahradila druhou.
V minulosti se objevily názory, že ve
velesvatyni jedna stéla symbolizovala Hospodina, druhá mohla zastupovat Baala a nedochovaný dřevěný
kůl patřil bohyni Ašeře. Do této souvislosti je dáván počet tří objevených

oltářů. Na velkém oltáři na nádvoří řeny v kanaánském období, a něktese mělo obětovat Hospodinovi a na ré jeho prvky přetrvaly do pozdních
malých kadidlových Baalovi a Aše- dob Judského království.
ře. Teorii o současném uctívání více Většinu předmětů, které byly v Arabožstev zdánlivě podpořil nález du nalezeny, můžeme označit za kulmalého bronzového lvíčka, zvířete, ticky čisté. Na stélách, oltářích ani
často spojeného na Předním východě na ostatním chrámovém vybavení
s Ašerou (v Mezopotámii s Inan- neexistují náznaky toho, že by zdejnou/Ištar). Později se však ukázalo, ší kult byl ikonický, a proto ho
že se nejednalo o kultický předmět, můžeme definovat jako čistý
nýbrž o závaží, které bylo z Asýrie Hospodinův kult.
importováno po začlenění Judska do Pevnost v Aradu a její svatyně podasyrského obchodního systému.
léhala přímé královské kontrole
Ačkoliv v Aradu
bylo nalezeno dvacet tři fragmentů
ženských sošek
plodnosti (tzv. Ašery), jen patnáct
z nich je možné
přiřadit ke konkrétní vrstvě a datovat je. Zbylé kusy byly nalezeny
mimo jakýkoliv
kontext. Jen tři
fragmenty pocházejí z chrámového
okrsku, a jen těžko
je lze s tamějším oficiálním kultem spojovat.
Sošky byly předmětem domácího
lidového kultu,
který měl své ko- Model chrámu v Jeruzalému. Zdroj: wikipedia

z Jeruzaléma. Ta měla vliv na zrušení aradské svatyně a dalších náboženských míst Judska za vlády krále
Chizkijáše kolem roku 715 př. Kr.
Podobný osud potkal judský chrám,
který byl objeven v roce 2012 na
okraji Jeruzaléma v Tel Moce. Obě
svatyně jsou výjimečné v tom, že
nebyly zničeny tak, jak popisováno
v 2 Pa 31,1: Zdi staveb byly sníženy,
kultické vybavení uloženo a vše bylo
i s oltáři zasypáno, nikoli „roztřískáno“. Ten, kdo stál za jejich „zakonzervováním“, možná doufal, že budou v budoucnu obnoveny, nebo jen
nechtěl dopustit totální zkázu Hospodinových posvátných míst.
To, co obě svatyně od sebe odlišuje,
je druh architektury. V Tel Moce je
chrám anatolského či severosyrského
typu, který známe z biblického popisu Šalomounova chrámu. V Tel Aradu svatyně vychází z lokální, ještě
kanaánské architektury. Hlavní loď
má podobnou strukturu jako měly
domy v době bronzové. S přistavěnými místnostmi a přilehlým chrámovým nádvořím bylo dosaženo půdorysu, jenž je charakteristický pro
izraelskou architekturu domu o čtyřech místnostech. Podle nejnovějších
výsledků byla svatyně v Aradu užívána méně než 50 let, a přesto nám
pomáhá poodhalit podobu oficiálního judského kultu v 8. století př. Kr.
David Rafael Moulis, etF uk
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Z POSeLStVí GeNeRáLNí SYNODY
DuCHOVNíCH CíRkVe ČeSkOSLOVeNSkÉ HuSitSkÉ
V ZáVĚRu HuSOVa ROku 2015
přijatého 22. 10. 2015 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

Radostné adventní
odpoledne

V roce 2012 při bohoslužbě v Betlémské kapli 6. července vyhlásila CČSH
„Husovské triennium“, období tříleté přípravy k jubilejnímu roku.
Ideovým mottem se stal Husův výrok z listu Čechům z roku 1415 „Prosím,
abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“
K tomuto datu bylo také podepsáno memorandum o porozumění mezi naší
církví a městem Kostnice. VIII. sněm CČSH přijal dne 18. 10. 2014
Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa...

...

třetí neděli adventní 13. prosince sehrálo 54 dětí a mladých z náboženských obcí praha 4 - krč a Braník
a z hodin náboženství ve školách vánoční biblickou dramatizaci „příběhy krále davida a vánoční scéna“.
diváci ve zcela zaplněné ekumenické kapli thomayerovy nemocnice v krči prožili spolu s dětmi - s andělkami
a vojáky i s nadšenou mládeží radostné adventní odpoledne.
jB

vzácný host do domu
ozdobou rozhlasového vysílání
v adventním čase byl ve středu
16. 12. na stanici čro 2 pořad
host do domu. pozvání do studia
přijal bratr aleš jaluška, farář
v lomnici nad popelkou.
Během několika desítek minut byl
posluchačům příjemným společníkem. pohovořil o adventu, v současnosti tolik ovlivněném honbou
za dárky. dále mluvil o svém štědrodenním programu, v jehož dopo-

ledni má již více než čtyři desetiletí
místo pobožnost u symbolického
hřbitova horolezců poblíž hrubé
skály v českém ráji jako vzpomínka na tragédii našich horolezců
pod peruánským huascaránem
v květnu 1970. Farář, jenž sám
zdolával štíty světových hor a na
svých cestách poznal lidské jedince
mnoha zemí, se citlivě zmínil
o problému mezilidské nesnášenlivosti – dnes tolik podněcované.
jan vaníček

PRo Děti a mLáDež

JaN KřtiteL
seřaďte písmenka z dolní tabulky v pořadí daném horní tabulkou.

popletená vánočka
v neděli 13. prosince se konala další
z akcí iniciativy Zachraň jídlo, tentokrát s vánoční tématikou. Na pražském jungmannově náměstí se během odpoledne rozdávaly takzvané
popletené vánočky – pečivo, které by
se kvůli špatnému zapletení, velikosti či nepřesnému tvaru nedostalo ke
spotřebiteli, nýbrž do spalovny.
dobrovolníci rozdali za dobrovolný
příspěvek na 360 kusů krásných vánoček, po kterých se jen zaprášilo.
happening měl upozornit na absurditu některých estetických parametrů a zároveň na problematiku plýtvání s potravinami a to obzvlášť
během vánočních svátků. čerstvé
a chutné vánočky vykouzlily úsměv
na tváři nejednomu kolemjdoucímu
a splnily tak svůj účel. j. hudcová

extenze 2016

(řešení z minulého čísla: slovo se stalo tělem.)
jana krajčiříková

Střet či setkání civilizací?
Polemika s Huntingtonem a teologická reflexe současného světa.
Srdečně vás v roce 2016 zveme na
2. ročník obnovených extenzních
přednášek učitelů HTF UK, který se
uskuteční ve Farského sále Husova
sboru na Vinohradech, v lednu a únoru, vždy ve středu od 18 hodin.
• 13. 1. - doc. Kamila Veverková Stěhování národů: sonda v kontextu dnešní světové situace
• 20. 1. - prof. Zdeněk Kučera Migrace a boj kultur - a co my?
• 27. 1. - doc. Pavel Milko - Specifika
českého pravoslaví v kontextu současné světové situace
• 3. 2. - Dr. David Biernot Nástrahy postsekulárního věku
red

• Církev československá husitská uzavřela dne 3. 12. 2013 dohodu o spolupráci k 600. výročí Mistra Jana Husa s Českobratrskou církví evangelickou.
Dohoda se osvědčila při realizaci Husovských slavností 2015 v Praze a při dalších společných akcích. Oceňujeme a vážíme si spontánních akcí v náboženských obcích a děkujeme všem duchovním a laikům, kteří se na jejich přípravě a průběhu podíleli v nejširší ekumenické a veřejné spolupráci.
• Od roku 2011 zasedala Ekumenická komise pro Husovo jubileum 2015, složená z představitelů Římskokatolické církve, členských církví ERC, zástupců
akademické obce a dalších kulturních institucí. Jedním z vrcholů činnosti této
komise bylo uskutečnění bohoslužby smíření v Římě a v Praze v Betlémské
kapli a v kostele Matky Boží před Týnem, který byl hlavním kostelem utrakvistické církve. Zcela mimořádnou událostí byla návštěva představitelů
CČSH a ČCE ve Vatikánu u papeže Františka 15. června 2015. Papež potvrdil
výroky Jana Pavla II. vyslovením lítosti nad krutou smrtí Mistra Jana a označil ho za reformátora církve. Tím došla naplnění práce předcházející husovské
komise a sympozia v Bayreuthu 1993 a mezinárodní konference v Římě v roce
1999, na níž se podílela HTF UK.
• Husovo výročí se stalo významnou celospolečenskou událostí, jak se ukázalo při setkání v Obecním domě v závěru Husovských slavností 2015 a při dalších kulturních a společenských akcích. Husovo jubileum vyvolalo kladný
ohlas v naší společnosti a přispělo k ekumenickému sblížení i k utvrzení národní identity a vztahů uvnitř evropského společenství.
• Ukázalo se, že směřování naší církve a přihlášení se k Husovu odkazu souzní s významnou národní a státní tradicí, která je součástí společné evropské
paměti. Husův odkaz je pro nás výzvou k vzájemné lidské sounáležitosti motivované z pramenů křesťanské víry. „Ochraňujte se vespolek a potěšujte se
navzájem v milosti Boha Otce i Syna jeho nejmilejšího i Ducha svatého, jenž
vás od hříchu může očistit a do věčné radosti postaviti: jemuž chvála a sláva
na věky. Amen.“ (Z Husova listu Pražanům 1413).

Plastiky studentů...

dokončení ze str. 1

že „nemůžeme do nekonečna žít s nějakými rozpory. Máme před sebou budoucnost a ta před nás staví další cíle.“ A tak se rozhodl jednat. Svědectví
o tom, co předcházelo nynějšímu projektu, včetně vytvoření sochy s příznačným názvem „Přijetí“ pro jednu ze škol pro děti s postižením, jaké motivy i jaké
zvláštní, symbolické události hrály roli při zpracování tématu Hus, vzbudilo
mezi posluchači v Parlamentu upřímný zájem. Jeden zážitek za všechny: při
cestě Švýcarskem, kde byl pan Moravec se školní výpravou, projížděli v noci
autobusem Kostnicí, místem, kde je umístěn obrovský balvan s deskou s nápisem o upálení Husa a Jeronýma Pražského. Když se v naprosté tmě, za deště,
podíval proti čelnímu sklu svítícího autobusu, viděl svítit nápis majitele autodopravy, firmy ZIKMUND.
Cesta k uskutečnění záměru vtisknout podobu tomu, co jiní vyjadřují například
slovem, co mluví jiným jazykem, a měnit dějiny, nebyla jednoduchá a patří se
říci, že podstatnou roli hrála záštita paní Miluše Horské.
„Když člověk takový úkol přijímá, lze to přirovnat ke „Zvěstování“. Všichni
znáte obrazy Zvěstování, kde vidíte, že někdo přijímá úkol – ze kterého nebude mít radost, že to bude samý malér, dlouhá strastiplná cesta a na konci pak
nějaký dobrý skutek, cíl. Mým cílem bylo ukázat žákům svět, jaký by měli budovat. A k tomu skutečně patří ona cesta ke smíření. Pusťte si televizi a do deseti minut uslyšíte, že se sem dere zcela jiné náboženství. Natolik odlišné, že
nuance, které uzavřely plameny v Kostnici, jsou proti tomu úplně neviditelná
záležitost. To je ta motivace pro mě jako pedagoga. Když už jsem se do Hořic
dostal, tak ať jsem na světe něco platný, ať těm žákům otevřu prostor…
Naše země bude potřebovat další silné podněty, abychom se vraceli ke svým
kořenům… V Hořicích stojí Šalounův pomník nápadně podobný Šalounovu
pomníku na Staroměstském náměstí, který je největším v České republice; pro
vás sochaře – 700 kubíků kamene, tuny bronzu. Tehdy se náš národ dokázal
postavit nepřízni osudu... Z vídeňského dvora, z Ministerstva kultu přišel přímý
zákaz řediteli hořické školy jakkoli pomoci s tímto pomníkem – pomníkem, ke
kterému má škola tři sta metrů. Šaloun se nakonec zřekl honoráře. Pomník byl
odhalen v roce 1914, asi pět nebo šest týdnů před začátkem první světové války.
Pomník v Praze byl odhalován v r. 1915, kdy už světová válka zuřila naplno.
V něm jsou tuny bronzu. Neumím si představit, jaká mimořádná síla národa to
musela být, když ve válce strháváte zvony z kostelů kvůli mědi a nemilovaný Hus
má na sobě tolik bronzu, že byste z něho udělali celý vlak dělostřeleckých nábojů… Jaká síla to musela být v lidech. Přál bych si, aby se něco podobného vrátilo do této země a abychom byli Češi. Doufám, že vy jste k tomu přispěli... red
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