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K začátku postní doby
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze
Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
2 K 5,18
Sestry a bratři,
postní doba, do které vstupujeme jako církev a jako jednotlivci, je spojena s výzvou k pokání, obrácení. Toto pokání znamená proměnu srdce a smýšlení. Od svého sobeckého soustředění na sebe obracíme pozornost na Boha
v Kristu a na druhé lidi. Stejně intenzívně zaznívá výzva ke
smíření. Dejme se smířit s Bohem! Přijměme toto smíření
skrze Ježíše Krista vděčnou vírou. Bůh nám toto smíření
daroval a stále dává prostřednictvím evangelia a svátosti
pokání a smíření. Amen.
Tomáš Butta, patriarcha

Pomoc pro vyhořelý kostel
Vzhledem k tomu, že se na nás stále obracejí lidé s tím, že by rádi pomohli,
vypsali jsme alespoň několik základních možností. Projekt obnovy počítá
především s tím, že v Mirovicích vznikne místo otevřené všem, kdo potřebují najít duchovní azyl; ekumenické; bezbariérové.
Jak nám můžete podat pomocnou ruku?
• Modlitbou a duchovní podporou
Na prvním místě si uvědomujeme, že nebude-li tento záměr požehnán modlitbou a Bohem, nic neznamená a k ničemu nebude. Proto prosíme o modlitby a duchovní podporu ve vašich farnostech, sborech, náboženských obcích,
společenstvích i rodinách.

Udržovat tradice znamená nést pochodeň a ne jenom uchovávat popel. Ve zvycích a tradicích naší země
se odráží průběh událostí církevního roku. Masopust je jedna z tradic, která se postupně vrací do
našich obcí a měst. Naše husitská diakonická střediska se jako nedílná součást života měst také zapojují do jeho příprav. S Kabinetem Trojzemí mohli zájemci přivítat průvod v Hrádku nad Nisou u husitského kostela v sobotu 6. února. S Centrem Hláska se pak občané v maskách z venkovského prostředí
mohli v úterý 9. února vydat do průvodu v Roudnici nad Labem.
Hedvika za Kabinet Trojzemí a Lenka za Centrum Hláska

Setkání s Marií, požehnanou mezi ženami
Postavou Marie, matky Páně, se lze
odborně zabývat z hlediska exegetického, historického, dogmatického a liturgického.
S Marií jako postavou dějin spásy
je možné se setkat v osobní existenciální situaci v modlitební meditaci, jejíž směřování vymezuje
liturgie nebo dogmatika.
Oba poznávací způsoby – předmětný a „já-Ty“ – jsou v dialektickém
napětí, v hledání stanoviska se nevylučují, nýbrž doplňují. První

patří do zájmu univerzity, druhý
církve. Kompetentní věda a osvícená víra jsou projevem lidské svobody, dané Bohem. Angažovaní duchovní vidí současný zájem o postavu matky Páně jako ujasňování
spirituální identity CČSH.
Existenciální zakoušení je legitimním motivem pro racionální odborné teologické zkoumání, jež je jako
předmětná a obsahová stránka provází. Výchozím pramenem je Boží
zjevení v dějinách spásy, zachova-

né v Písmu Nového a Starého zákona. K němu patří vymezená tradice víry jako interpretační klíč.
Do dějin spásy Marie vstupuje zvěstováním anděla o početí z Ducha
svatého. V Evangeliích se zmiňuje
Marie jako Ježíšova matka, u Lukáše 2,26 i s Josefem. Životní dílo
Marie je symbolicky zobrazeno postavou mladé matky s Ježíškem a pietou, bolestnou matkou
s ukřižovaným tělem Ježíše.
Pokračování na str. 3

Vizualizace budoucího stavu
• Sdílením stránky
Každé sdílení stránky (pozn. red.: na webu CČSH), návrhy na přidání si do
oblíbených stránek a další nám dává šanci oslovit další lidi, kteří mohou nějak
pomoci. Proto za tuto formu předem všem děkujeme.
• Finanční pomoc
K dispozici je sbírkové konto 2400390238/2010, variabilní symbol: 313.
Účet je transparentní, každý pohyb na něm lze sledovat zde:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2400390238. Další možností, jak nás
finančně podpořit, je příspěvek do zapečetěných pokladniček, které jsou
k dispozici na našich akcích a ve vybraných obchodech přímo v Mirovicích
(například prodejna elektra FIKO na Masarykově náměstí 40). Je možné složit hotovost i do pokladny Husova sboru v Mirovicích. Stačí kontaktovat
mailem naší koordinátorku Lenku (projekty@plzenskadiecese-ccsh.cz).
V případě zájmu je samozřejmostí sepsání darovací smlouvy pro účely snížení daňového základu při každoročním vyrovnání.
• Získejte klíče od kostela
Každý, kdo věnuje více než 10 000 Kč nebo více než 100 hodin své dobrovolnické práce, získá od nás jako malé poděkování klíč od kostela. Ne symbolický, ale skutečný. Skutečný proto, aby tak dárce mohl kdykoliv navštívit
ono místo, kterému pomohl.
• Věnováním svého času a práce
Právě probíhají stavební práce, tudíž není možné zatím pracovat přímo na
místě. Nicméně uvítáme v našich řadách tyto profese a činnosti: grafik –
vytvoření stálé a jednotné grafiky nejen na pomoc vyhořelému kostelu, ale
také v budoucnosti; výroba webových stránek; pomoc s pořádáním akcí;
komunikace s médii; další pomoc.
Nabídněte nám něco, co nás vůbec nenapadá a může to prospět společné věci. Děkujeme vám. (red. kráceno, celý text najdete na stránkách církve ve
fotogalerii)
Filip Štojdl, biskup plzeňský

V programu: pozdravy, projevy – ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH; Jan Hamáček, předseda
Poslanecké sněmovny PČR; doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskup CČSH.
Přednášky: prof. Dr. Dr. h. c. Gunther Wenz (Mnichov) – „Evropa a reformace - dědictví a úkol“;
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr. phil. h. c. – „Evropa po Masarykovi – stará či nová?“
Vystoupení dětského pěveckého sboru Jizerka Semily, sbormistryně Nadia Ladkany. Diskuze. Projekt je
uskutečněn za laskavé podpory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ministerstva kultury ČR.
Potvrďte, prosíme, svoji účast do 26. 2. na adresu Kulturní rada CČSH, ThDr. Jiří Vaníček, Wuchterlova 5,
160 00 Praha 6 nebo na e-mail: jiri.vanicek@ccsh.cz, tel.: 220 398 108. Doporučujeme váš příchod od
15.15 hodin. Při vstupu budete procházet bezpečnostní kontrolou a budete požádáni o průkaz totožnosti.
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Slovo večného života
Aj apoštol lásky Ján nám vo svojom prvom liste pripomína: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruce dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“
V evanjeliu Jánovom v 1.10–18 čítame: „Na svete bol,
svet skrze neho povstal, ale svet ho nepoznal. Prišiel do
svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým ale
ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa
Božími deťmi. Tí sa nenarodili len ako ľudia, ako deti
pozemských otcov – ale narodili sa z Boha.“
A pri tomto texte Písma sa pozastavíme. Čo to je narodiť sa z Boha a nielen ako ľudia z lásky dvoch stvorení
opačného pohlavia túžiacich po tom, aby sa stali rodinou? Boh nám dáva poznať v našich životoch rozdiel, keď
kráčame s ním, alebo len sami po tej ťažkej a vyčerpávajúcej ceste životom, padáme a už nejestvuje žiadna
sila, ktorá by nám pomohla v tej patovej situácii. V tom
momente uznávame veľkosť toho, ktorý nás vždy presahuje. Je to jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Z tejto jeho plnosti sme boli, ako píše Ján, obdarováni aj
my všetci, milosťou za milosťou. Reč je samozrejme o Ježiši Kristovi – on je ten, ktorý je tým poslom ubezpečujúcim nás o zachraňujúcej láske Boha Otca a o spáse.
Každého človeka, ktorý verí v neho. Betlehemské dieťa
nám dáva všetko to, čo potrebujeme pre život v časnosti i na večnosti. Stačí len počúvať ten Boží hlas.
Alica Klimová

O tajemstvích lidského bytí
Publikace Elisabeth Kübler-Rossové a Davida Kesslera „Lekce
života – O tajemstvích lidského
bytí“ stojí určitě za pozornost.
Autorka pocházela ze Švýcarska
a proslula jako psychiatrička, filantropka a spoluzakladatelka světového hospicového hnutí. V roce 2007,
tři roky po své smrti, byla uvedena
do Síně slávy velkých amerických
žen.
V závěru knihy nalezneme moudrá
a inspirativní slova, která nás
mohou podnítit k hlubšímu zamyšlení: „Když jsou někdy lidé zmítáni
a bičováni zdánlivě nekonečnou
sérií životních bouří a když se jejich
život podobá jedné velké kalamitě,
mohou si klást otázku, proč je pro
ně připraveno tolik těžkých zkoušek
a proč se Bůh zdá být tak bezcitný.
Ale člověk, který čelí protivenství,
je jako kámen vržený do lešticího
bubnu. Buben s vámi hází do všech
stran, otlouká vás a omílá, ale když
nakonec vypadnete z bubnu ven,
jste vybroušeni do nejvyššího lesku
a jste daleko cennější a užitečnější
než na začátku. Nyní jste připraveni pro ještě pokročilejší lekce, pro
náročnější úkoly a pro větší a vzne-

šenější život. Veškeré noční můry se
mění v požehnání, jež se stává součástí našeho života. Kdybychom
chtěli Velký kaňon uchránit před
větrnými bouřemi, jež ho vytvořily,
nikdy bychom nespatřili krásu jeho
vrás. To je možná ten důvod, proč
se nám někteří pacienti svěřili, že
kdyby se mohli nějakým zázrakem
vrátit zpátky v čase do okamžiku,
který těsně předcházel jejich onemocnění rakovinou nebo jinou život
ohrožující nemocí, a mohli tak
vymazat všechno, co pak následovalo, neudělali by to.
Ztráta nám mnoha různými způsoby ukazuje, co je v životě opravdu
cenné, zatímco láska nás učí poznávat, kdo jsme. Vztahy nám slouží jako připomínka našeho já
a poskytují nám příležitosti k růstu.
Strach, hněv, vina, trpělivost, a dokonce i čas se stávají našimi největšími učiteli. I v těch nejtěžších
a nejtemnějších hodinách svého
života rosteme.“
Většina z nás se již setkala s tím, že
se někdo z našich přátel, příbuzných, známých či sousedů ocitl ve
velmi těžké životní situaci. Potkala
jsem nedávno paní lehce před pade-

sátkou, která svoji drobnou maminku o berlích vedla na odběr krve.
Ocenila jsem, jak se k ní laskavě
chová, a zeptala jsem se, kolik je té
staré paní roků. Ukázalo se, že teprve sedmdesát tři. „Vypadá starší,
má totiž leukémii a bolí ji bércové
vředy, ale ona je bojovník!“ Drobná
paní skutečně vypadala o deset let
starší a podepsaly se na ní její nemoci. Měla však jiskru k oku
a usmívala se.
Máme tedy volbu. Můžeme procházet obtížemi zakaboněně a naštvaně, anebo být, pokud možno,
nad věcí a dát najevo vnitřní já
a svou hlubší cenu.
Jedna z mých tet strávila dva roky
v Léčebně dlouhodobě nemocných
Na Slupi. Mladá lékařka, která ji
měla poslední půlrok na starosti, mi
hned po její smrti řekla: „Vaše teta
byla takové sluníčko, byla stále
milá a usměvavá, měli jsme ji rádi.“ Ta slova mě zahřála na srdci.
A těšilo mne také, že jsme tetu
často navštěvovali a byli jí oporou.
Ona statečně snášela svůj úděl
a dovedla rozdávat radost.
Olga Nytrová

Nad Písmem
Dne 26. ledna 2016 ve věku osmi let
z našeho světa odešla

Juliánka Sladkowská
S Juliánkou jsme se mohli rozloučit
1. února v evangelickém kostele ve Zlíně.
Vzpomeňme na ni v modlitbách.

Z kazatelského plánu
První neděle postní
Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho,
obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.
ŽALM 91,15-16
První čtení: Deuteronomium 26,1-11
Tužby postní:
2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy
napomáhali, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože Vykupiteli, děkujeme ti, že si nás tříbíš a ukazuješ nám cestu svých
přikázání. Dej, ať nepodléháme pokušení a naopak ať činíme skutky křesťanského života! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Římanům 10,8b-13
Evangelium: Lukáš 4,1-13
Verš k obětování: Žalm 25,10
Verš k požehnání: Deuteronomium 8,3b
Modlitba k požehnání:
Bože Vykupiteli, odstraňuj z našeho církevního společenství veškerou přetvářku a malicherné spory a posvěcuj naše duše, ať se přimknou k pravé
zbožnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 82, 235, 236, 179

SOuPeřSTví

v ČlOvěKu

l 4,1-13

Jéžíš pak pln ducha božího odešel od Jordánu. Prodléval pod vlivem ducha na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od ďábla. Nejedl po tu dobu a potom zlačněl. Tehdy mu řekl ďábel: „Jsi-li syn boží, rci, ať z tohoto kamení se stane chléb.“ Na to mu Jéžíš: „Není živ člověk jen od chleba, nýbrž i od božího slova.“ I dovedl ho ďábel
na převysokou horu a rázem před ním odhalil všeliké pozemské říše, řka: „Tohle všecko, moc i slávu, tobě dám,
neboť moje jest to a rozdávám z toho, jak je libo: skloníš-li se přede mnou, bude to všecko tvoje.“ A Jéžíš mu
na to zase: „Jest psáno: před Pánem Bohem slušno jest se klaněti a jeho jen oslavovati.“ Pak ho (ďábel) přivedl do Jeruzaléma na kryt chrámu a povídal mu: „Jsi-li syn boží, seskoč! Jest zajisté psáno: vzhledem k tobě
mají andělé rozkaz, aby tě chránili; na lokty tě uchopí, abys snad nezranil nohou o kamení.“ A Jéžíš mu odpověděl: „Jest psáno: nesluší se pokoušeti Pána Boha.“ Ďábel potom přestal pokoušeti a na čas se
vzdálil. (L 4,1-13) ... A hle, andělé se snesli a sloužili mu. (Mt 4,11)
Kdo se kdy obešel bez přípravy na
svůj životní úkol? Starověcí východní myslitelé domýšleli své systémy
na pouštích. Ruch a starosti denní
tam umlkaly, protiklad života a smrti
vystupoval zřetelněji a hlouběji dojímal. Domnělé nezbytnosti života,
přepych, neshody, jevily se tam
dokonale malichernými. Naopak
zase nabývaly ceny prosté zákony
zdravé přirozenosti. Na poušti se
dovedla ocenit skýva chleba, dovedlo se tam zatoužiti celou silou srdce
po družné bytosti, najíti hodnotu
životní i v tom broučku či drobném
opeřenci. (...)
Ostatně ta zpráva o pokušeních
psychologicky velmi jemně vystihuje lidství. Jak správně se tu uvažuje o duchovních procesech v člověku! Hlad, slavomam, nezřízené
sebevědomí jsou věčnými svůdci
a malíři čarovných vidin. Tohle
ďábelství v člověku jednou odbyté,
vzdaluje se pouze „na čas“. A ne
každý dovede říci žaludku, vnucujícímu svou tyranii: „Nejsi tu jen ty,
je i něco takového, co si žádá pokrmu božího slova.“ (...)
Při druhém pokušení si Satan
zalhal. Takové svůdné představy
lhou vždycky. Řekněme hned: kde
by byla dnes moc a sláva Jéžíšova,
kdyby byl nastoupil dráhu Alexandra Velikého, Kyra, Césara. Kromě

dějepisců a milovníků exotických
starožitností, kdo se dnes zajímá
o tyto dobyvatele, kdysi slavná
a dnes prázdná jména? A chudého
Nazaretského zná i po devatenácti
stoletích každé dítě. Jeho etický
odkaz pronikl zákoníky říší a vládne i tam, kde si toho neuvědomují.
Jéžíši věru nebylo potřebí se sklonit
před majestátem zla a brát slávu
a moc z jeho rukou. (...)
Moc a sláva se pojišťuje službou
dobru. Jaká jest moc a sláva peněžního krále, který spekulací ožebračuje? Který pro své zlato jest modlou závodů a bank, dokud se nevyskytne někdo chytřejší a miliardáře
přes noc nepovalí třeba hned k vratům káznice? Co dobrého za sto
roků zbude z památky uhlobarona,
jenž si obratně mění mozoly jiných
a přírodní bohatství v paláce, jmění

a pohodlí? Havíř pod zemí, neviděný a neznámý, zdá se mi mocnější
a slavnější. Dobrodiní jeho práce
jest to, co umožňuje chod průmyslu
i ohřátí chudé rodiny. Osobně
neznámí bývají velemocní a slavní
ve svém díle, držiteli světla života,
zatím co zchytralci v nevelkém
odstupu času se jeví jako ubozí příživníci. (...)
Jéžíš hrdě se hlásil k lidství, nazývaje se synem člověka. Velmi ušlechtilý název pro uvědomělou bytost. A dostačilo by k biblickému
ocenění ušlechtilosti v člověku
(„synové boží jste“), kdyby člověk
dovedl a chtěl býti vždy synem člověka. Kdyby dovedl být i vítězem
v soupeřství s sebou samým jako
Jéžíš.
Nesignováno,
pravděpodobně Karel Farský
(Český zápas č. 4, 22. ledna 1925)

Pane světů,
prosíme tě,
abys nám nedal zapomenout,
že úkolem našeho života
není jen pozemský užitek – získávání chleba z kamení,
ani vláda nad věcmi světa,
nýbrž i vláda nad sebou prostřednictvím plnění tvé vůle.
Prosíme tě, dej nám schopnost
neustále se na ni ptát,
ji rozpoznávat
a neprodleně, vytrvale a důsledně ji plnit. Amen.

Český zápas 7 • 14. února 2016 • 3

Setkání s Marií...
Tradice dovršuje její život působením v kruhu učedníků. Vývoj reflexe o Marii probíhal v souvislosti
s teologicko-metafyzickým osvětlováním Ježíšova díla a osobnosti.
Učení o jejím dějinném působení
jako Ježíšovy matky a vliv její
postavy v liturgickém životě církve
a spiritualitě vedly v katolické církvi ke vzniku mariologie.
Naše výchozí tradice radikálního
katolického modernismu vidí Marii
v perspektivě trojičního dogmatu.
V CČSH je normou normans Duch
Kristův, nikoli jen literární smysl
Písma.
Formační působení mariánské zbožnosti v církvi i společnosti během dějin prochází posunem naukových
důrazů, což je patrné i na ikonografii.
Existenciální potenciál mariánské
zbožnosti v současné mentalitě

dokončení ze str. 1

a společenském kontextu střetu civilizací a náboženství je aktuální antropologickým pochopením Marie jako
„skutečné ženy“ (Charlotte von
Kirschbaum ). Maria je vnímána v jedinečném vztahu k trojičnímu Bohu,
v základním personálním (biologickém) vztahu „matka-dítě“ i v sociální
a kulturní struktuře „(svaté) rodiny“.
K praktikování by mohl inspirovat
jeden kostel v Norimberku, kde teologicky kultivované ženy připravují
speciální náboženská shromáždění.
Jejich naukovým i liturgickým tématem je současná žena se svými
osobními i společenskými problémy
prostého života v zrcadle Marie,
požehnané mezi ženami, jako klíčové ženské postavy dějin spásy.
Není to příklad k následování
i u nás?
Zdeněk Kučera

Poetická výpověď Ondřeje Šika
Ondřej Šik patří mezi méně známé
autory dějin československé fotografie. Jeho výstavu můžete zhlédnout do konce února v Muzeu umění
a designu v Benešově. Představuje
několik fotografických cyklů, jako
jsou lyricky laděné horizonty krajin
či osobitá dokumentace zanikající
vesnické architektury a života v oblasti Poličky, České Sibiře a Voticka.
Pomíjivost lidské činnosti a snažení
definuje i v cyklu zanikajícího města
Most či detailů starých nápisů zdí.

Spolu s dalšími umělci, jako byli
Petr Kovář nebo Jiří Sozanský, prostřednictvím performance a řady
výstav, umělecky reagoval na zanikající historické jádro Mostu.
Jeho rozsáhlá tvorba ale zahrnuje
i abstraktní polohy fotografie. K výstavě je prezentován katalog, který
vychází ve spolupráci s Muzeem
umění a designu v Benešově.
Ondřej Šik se narodil do rodiny faráře CČSH Vojtěcha Schücka. Ten se
během válečné doby zúčastnil protinacistického odboje a za své hrdinské činy zaplatil daň nejvyšší – v posledních dnech válečných 10. 5. 1945
byl ranou do zad zastřelen německým vojákem. Matce Ondřeje Šika,
která se stala vdovou, bylo umožněno studium a Šik zůstává v láskyplné péči prarodičů v Poličce. A právě
prostředí Poličky a jejího okolí zanechává v jeho pozdějším díle nejhlubší stopy a cyklicky se v mnoha podobách objevuje mimo jiné v nejrozsáhlejším cyklu nazvaném Pozůstalost. Od roku 1962 začíná studovat
Vysokou školu zemědělskou v Pra-

ze-Suchdole. Příchod do Prahy pro
něj znamená intenzivní se zapojení
do studentského a kulturního života
a intenzivní fotografickou tvorbu.
Blízký vztah k venkovu a krajině ho
vede k odchodu z Prahy a se svou
první manželkou pobývá krátký čas
v Horské Kamenici u Železného
Brodu. Drsné a nehostinné prostředí
horského venkova je vede po necelých dvou letech do Heřmaniček
u Votic. Šik zde působí jako ekonom
státního statku Heřmaničky, po

nedlouhé době je z politických důvodů suspendován na nástěnkáře
(Podobný osud stihl i jeho přítele fotografa Jindřich Štreita.). Již v této
době organizuje první setkávání
s umělci fotografy, nazvané Fotosafra. Umělecká společnost přátel
pravidelně diskutuje nad výtvarnými
díly, fotografiemi především, dochází ke konfrontaci tvorby. Kreativní
tvůrčí prostředí nakonec vede ke
vzniku umělecké skupiny nazvané
Hard, později také Hard Five.
Motivy zániku a pomíjivosti se
v Šikově tvorbě objevují ve zmíněném fotografickém cyklu Pozůstalost, čítajícího zhruba 200 prací. Na
tomto cyklu Šik pracuje od počátku
70. let, některé části několikrát
představil na samostatných výstavách a on sám jej zřejmě považoval
za své nejhodnotnější dílo. V souboru prezentuje venkovské prostředí a život, který postupně mizí.
Snaží se zachytit lidovou architekturu a řemesla spjatá s venkovem.
Stejně jako je tomu v případě
Mostu, nesnaží se věci dokumento-

Gedeoni a Kniha knih
Bible je milostný dopis od Boha nám lidem. Ukazuje nám cestu k Bohu a věčnému životu. V ní nacházíme výpovědi ke každé oblasti života. Dává odpovědi na naše životní otázky, nabízí útěchu a pomoc v těžkostech, daruje
trvalou radost a vnitřní pokoj. Varuje před nesprávnými cestami a před rozhodnutími, kterými bychom ublížili
sobě či druhým. Bible je jedinečná kniha, neboť nám ukazuje cestu k Bohu a dává návod, jak s ním navázat
celoživotní vztah.
Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský, Bohuslav Balbín a mnozí další
v naší národní historii pečovali o mateřský jazyk. Vylepšovali
a utvářeli jej, aby zvěst o Ježíši
Kristu mohla být přístupná pro každého. Dnes tištěnou Bibli rozdává
organizace Gedeoni téměř po celém
světě. Mezinárodní svaz Gedeonů
je mezidenominační společenství
křesťanů. Organizace byla založena v roce 1899 v USA. Naši členové jsou odhodlaní zachraňovat ztracené osobním svědectvím a distribucí Božího slova ve 200 zemích
po celém světě. Většina Gedeonů
slouží dobrovolně a bezplatně
v místech, kde žijí a v nejbližším
okolí. Díky tomu je služba Gedeonů účinná. Zajímavostí je i skutečnost, že se Gedeonům občas podaří založit místní skupinu v zemích, do kterých tradiční misionáři
nemají povoleno přijít.
Raritou, která nemá obdoby v oboru tištěných publikací, je dosažení
mety vytištěných a distribuovaných
dvou miliard publikací Bible nebo
Nového zákona s knihou žalmů
a Přísloví z května roku 2015.
Během oslav tohoto významného
mezníku tištěné Bible Gedeoni
v mnohých státech předávali upomínkové Bible předsedům vlád
nebo presidentům jako poděkovaní
za umožnění šíření Božího slova
v jejich zemích a jako projevení
úcty dle textu epištoly Římanům
13. kapitoly.
Audio Bible MP3
Od samého počátku působení
Gedeonů v ČR byl tištěn ekumenický překlad. V současné době se
začíná tisknout překlad Bible 21.
Zajímavý je i fakt, že Bibli 21 je
možné pro vlastní potřebu stáhnout
jako audio-knihu zdarma a legálně
přímo z autorského webu:
www.bible21.cz/ke-stazeni/audio ve
formátu MP3. Tuto MP3 verzi B21
nabízíme jako zajímavost studentům během rozdávání na středních
školách. Věříme, že možnost legálního stažení audioverze Bible21 je
vhodným obohacením nabídky tiš-

těné verze Bible. Zajímavým projektem je i Gedeonská Bible mobilní aplikace zdarma – „Gideon
Bible app“, více na adrese:
http://gideons.bible.is/.
Mottem této aplikace je „Víra je ze
slyšení“ a „Najít pomoc, najít pravdu“. Umožňuje přístup k Novému

zákonu ve velkém množství jazyků,
a to i ve formě MP3, tam, kde je to
k dispozici.
Bible nemá ruce a nohy
Jako Gedeoni nahlížíme na službu
podobenstvím o rozsévači. Členové
celosvětového sdružení Gedeonů
vědí, že vytištěné Slovo je tím
semenem, které Bůh může podle
své vůle použít k proměně životů
ve svůj čas. Bible nepředkládá ani
ideologii ani náboženství, ale je
svědectvím o Bohu. Protože ale
Bible nemá ruce a nohy, nosí ji
Gedeoni a bezplatně distribují na
různých místech (hotely, školy, nemocnice, centra pomoci, utečenecké tábory, vězení atd.). Rozdáváme osobně Nové zákony každému
nevěřícímu, kdo má o něj zájem.
Nejraději společně s naším osobním svědectvím. Členem sdružení
Gedeonů může být muž (křesťan,
kterému je alespoň 21 let a je členem nějaké protestantské/evangelikální/reformované církve) a jeho
manželka.
Gedeonky smí rozdávat pouze Gedeoni. Gedeonky nejsou určeny pro
církve, ale pro nevěřící v našich
městech skrze distribuci Gedeonů.
Roční členský příspěvek je ve výši
15 USD. Gedeoni se sdružují do
místních skupin ve městech a oblastech nad 25 tis. obyvatel. V ČR
jich momentálně máme 35, ale reálný potenciál je až 70, aby byly
pokryty všechny oblasti Česka.
Obdobně to funguje ve všech 200
zemích světa, kde jsou oficiálně
Gedeoni registrování. Bible a Nové
zákony se tisknou a posílají díky

štědré podpoře jednotlivých křesťanů, církví, podnikatelů a samotných
Gedeonů z ce-lého světa, kterým
šíření Božího slova leží na srdci.
V poslední době roste i počet dárců
v ČR, kteří rozpoznávají, že svým
darem na tisk gedeonského Nového
zákona mají požehnání a podíl na
tom, že někdo na světě bude moci
být zachráněn pro Jeho království.
Gedeoni také drží nepřetržitý modlitební řetěz za všechny země světa
již mnoho desítek let (např. za Českou republiku se modlí každý 9.
den v měsíci). Zvláště se modlíme
za země, kde je málo křesťanů
a není možné oficiálně registrovat
gedeonskou misii. Pokud budete
chtít nahlédnout na stránky Gedeonů v originále: www.gideons.org.
České stránky jsou www.gedeoni.cz,
kde je možné dohledat i kontakt na
Gedeony ČR (e-mail: Info@gedeoni.cz, nebo tel.: 774 589 354). Dary
na tisk Nových zákonů je možno
zasílat přes formulář k tomu určený
na stránce www.gedeoni.cz/darovaci-formular.
V současné době lidé, kteří mají
o křesťanství mlhavé ponětí, se
v důsledku příchodu islámu do
Evropy odvolávají na Bibli, a to
i přesto, že ji často ani nečetli.
Mluvíme zde hlavně o postkomunistických státech, kde Bible není
často známa ani jako literární klenot. Na základě uvedeného je
návrat k Bibli pro lidi nejen z náboženských, ale i kulturně-historických důvodů prospěšný. Je užitečné seznamovat lidi s Biblí a využít
možnosti distribuce gedeonských
Nových zákonů.
„Pracujme, dokud je den, až přijde
noc, nikdo nebude moci pracovat.“
(Jan 9,4).
Heslem Gedeonů je známý verš
z knihy Izajáš 55,11: „Tak tomu
bude s mým slovem, které vychází
z mých úst: Nevrátí se ke mně
s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci,
vykoná zdárně, k čemu jsem je
poslal.“
Pavel Denk,
Jaroslav Bajer,
Josef Kočnar

Zajímavosti v číslech: Od roku 1995 se v ČR rozdalo přes 1,5 milionu ks, v roce 2015 se v ČR rozdalo přes
50 tis. ks. Jeden Gedeon v ČR průměrně rozdá 120 ks ročně. Nejmladší „camp“ v ČR je v Dobříši – z roku
2014. Guinnessova kniha rekordů dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější knihy světa a počtem prodaných
kusů za rok ji překonává pouze Bible. A to i díky faktu, že přibližně 2/3 obsahu knihy jsou každoročně inovovány, a tudíž se mají čtenáři vždy s novým vydáním nač těšit. Podle Guinessovy knihy rekordů je nejprodávanější knihou historie lidstva právě Bible s prodanými (a rozdanými) pěti miliardami výtisků. Nejčastěji
kradenou knihou ve světových knihovnách je Guinnessova kniha rekordů, hned za ní je Bible.

vat, ale vlastní subjektivní poetickou
formou o nich vypovídat. Jedná se
o systematickou práci spočívající
v hledání dalších objektů, zachycení stavu v daném momentě a na
pozadí plynoucí konflikt současného člověka a stáří.
Posledním nejrozsáhlejším cyklem,
kterým se Šik zabýval, jsou „Obrázky
na zdi“, jak je sám takto nazýval.
Jedná se o zhruba 40 fotografií, které konfrontují náhodné nápisy se
strukturou poškozených omítek zdí.

Náměty oprýskaných zdí staré Prahy
se vyskytují i u řady dalších autorů
šedesátých a sedmdesátých let 20.
století. Počátkem osmdesátých let
dochází v Šikově životě a díle ke
zvratu, se svou druhou manželkou
se po ilegálních přípravách stává
knězem CČSH a své duchovní
poslání plní v Úpici v Podkrkonoší.
Fotografickou činnost tímto ukončí
a věnuje se převážně duchovní
a charitativní činnosti. V roce 1991
mimo jiné zakládá Diakonii Úpice.

Poslední výstavou, kterou se jeho
výstavní cyklus uzavírá, je po dlouhé
odmlce Konfrontační výstava z tvorby CČSH, kterou pořádala Katedra
systematické teologie Husovy čsl.
bohoslovecké fakulty v r. 1989. Dle
dochované pozvánky si expozice
klade za cíl zmapovat situaci ve
výtvarném umění uvnitř právě zmíněné církve. Šik se prezentoval třemi
fotografiemi z cyklu „Krajina s …“
z let 1970-80.
Julie Weissová
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Zprávy

Z ekumeny
ZásTuPci KřEsťANsKých círKVí hLEDAJí sPOLEčNé DATuM VELiKONOc
Zástupci křesťanských církví se po předchozí diskusi přiblížili k bodu, kdy
bude možné stanovit dohodou datum Velikonoc, prohlásil arcibiskup
z Canterbury. Toto rozhodnutí by ukončilo spory a zmatky, které trvají více
než tisíc let. Arcibiskup Justin Welby k tématu sdělil, že dohodnutým
datem by měl být druhý nebo třetí týden v dubnu. O společném datu
Velikonoc společně jednají arcibiskup Welby, papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj. Pokud se jim podaří dohodnout, bude to jedna
z nejvýznamnějších shod v dějinách křesťanství, která ovlivní mnohé další
oblasti. Prozatím po jeden a půl tisíciletí, pro anglikány, katolíky a další
církve, byla Velikonoční neděle vždy v první neděli po prvním úplňku po
jarní rovnodennosti – datum stanovené dle této spletité formule se může
lišit o více než jeden měsíc z roku na rok.
KONFErENcE EVrOPsKých círKVí VyDALA ONLiNE PuBLiKAci O MigrAci
(V ANgLicKéM JAZycE)
Tato publikace je v plném rozsahu k dispozici na webu Komise pro migraci v Evropě ve formátu pdf: www.ccme.be.
Dle webu cathNews připravila Martina V. Kopecká

Vzpomínka na ses. Brynychovou

Pište s námi český zápas

V životě jsou chvíle, se kterými se
člověk nikdy nesmíří. Dne 5. února
2016 tomu bylo již 10 let, kdy nás
opustila sestra farářka Zdeňka
Brynychová. Ti co jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
všem děkujeme.
syn s manželkou

Milí čtenáři, jak jste si jistě všimli,
každý měsíc vychází Český zápas
v „magazínovém“ formátu a celobarevně. Budeme rádi, když se na
jeho vzniku (ale i na vzniku „novinových“ čísel) budete ve větší míře
podílet i Vy – duchovní i laičtí členové náboženských obcí – a přispějete tak ke zvýšení kvality i pestrosti ČZ.
Plán jednotlivých „magazínových“
čísel je již stanoven. Magazínová
čísla většinou vycházejí druhou
neděli v měsíci.
Optimální termín doručení příspěvku v magazínovém čísle je měsíc
před vyjitím. V případě Vašeho
zájmu kontaktujte předem redakci
kvůli domluvě o tématu, rozsahu
apod. Manuál pro přispěvatele
najdete na webu církve:
www.ccsh.cz v rubrice „Časopisy“.

Extenze 2016
Střet či setkání civilizací? Polemika
s Huntingtonem a teologická reflexe současného světa. Zveme vás na
poslední přednášku z cyklu 2. ročníku obnovených extenzních přednášek učitelů HTF. Proběhne ve
Farského sále Husova sboru na
Vinohradech, Dykova 1, Praha 10.
• 17. 2. (18 h) - doc. Jiří Pavlík Svoboda slova jako součást antického dědictví evropské civilizace
www.hs-vinohrady.cz
Fs

PRO DěTi A MláDež
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JežíŠe

rozpis témat:
• Březen – Velikonoce
• Duben – Liturgie a modlitba
• Květen – Čechy v době Karlově
(Karel IV., Jeroným Pražský)
• Červen – Kompaktáta a basilejský
koncil
• Červenec – Odkaz Mistra Jana
Husa a církev utrakvistická
• Srpen – Aktivita a odpočinek
• Září – Výuka náboženství a církevní školy, pastorace dětí a mládeže
• Říjen – Věda a víra
• Listopad – Naděje věčného života
• Prosinec – Vánoce
red

AMEricKá OrTODOxNí syNAgOgA ZAMěsTNALA rABíNKu
Ortodoxní židovská obec v americkém New Jersey v pondělí 11. ledna
oznámila, že zaměstnala Lilu Kagedanovou, absolventku ješivy Maharat,
která se pyšní titulem rabi. Šestatřicetiletá rodilá Kanaďanka se má tak
„připojit k týmu duchovního vedení synagogy“. Tisková zpráva synagogy
však rabínský titul Kagedanové nezmiňuje, namísto toho ji označila za
absolventku newyorského ortodoxního semináře pro ženy. Absolventky
ješivy Maharat namísto titulu rabi většinou upřednostňují titul maharat
nebo raba, které v judaismu označují ženskou duchovní autoritu. Synagoga
Mount Freedom Jewish Center v New Jersey popisuje sama sebe jako
„otevřenou ortodoxní“. Lila Kagedanová v ní bude mít na starost „výuku
Tóry, podněcování větší lásky k dodržování a slavení micvot (náboženských příkazů), zajišťování vzdělávacích příležitostí pro děti a dospělé,
kontakt s mladými rodinami v rámci komunity a bude se podílet na náboženských úkonech souvisejících s životním cyklem členů komunity společně s rabínem Menašem Eastem.“ Od června loňského roku ortodoxní
ješiva Maharat ordinovala celkem jedenáct studentek. Šest z nich působí v
ortodoxních komunitách v severní Americe, zbývajících pět se uplatnilo ve
vzdělávacích institucích. V říjnu však Americká rabínská rada, hlavní americká asociace ortodoxních rabínů, odhlasovala zákaz, aby si její členové
najímali ženské duchovní.
Zdroj: www.ztis.cz

Nabídka tiskáren za odvoz
Nabízíme náboženským obcím
nebo členům církve za odvoz plně
funkční laserové tiskárny těchto
značek: Epson AcuLaser C1100
(barevná laserová tiskárna včetně
tonerů), HP LaserJet M1120 MFP
(tiskárna, kopírka, scaner), HP
LaserJet P1102w (černobílá laserová tiskárna). Tiskárny jsou okamžitě schopné provozu po doplnění
tonerů. Zájemci ať volají br. faráře
Frýdla, tel. 731 100 059, e-mail:
info@husuvsbor.cz
DF

Nahraďte čísla písmeny podle uvedeného klíče.

Mana v únoru
Vršovické divadlo Mana (Moskevská 34/967, Praha 10-Vršovice,
www.vrsovickedivadlo.cz) uvádí
v únoru a upozorňuje na dvě březnové akce:
• 14. ne (17 h) Pohádka o strašidelném nádraží (pro děti)
• 17. st (19.30 h) L. Lagronová,
Zahrada Jane Austenové
• 23. út (19.30 h) Záři(o)vá romance
• 27. so (18 h) Festival Mene Tekel,
hraje Missa
• 9. 3. st (19.30 h) Spirituál kvintet
• 10. 3. čt (19.30 h) Anna Mlinariková, Pocta filmovým melodiím
(Řešení z čísla 6: lano, otočená ryba, ocas ryby, záplata, keře)
Jana Krajčiříková

red

Diecézní katedra
Řeč a zpěv mají mnoho společných znaků. Základem obou je hlasový projev, na němž se podílí dýchací, artikulační a fonetické ústrojí. Všem těmto
oblastem jsme v pondělí 11. ledna v Hradci Králové věnovali pozornost při
další Diecézní katedře. Obsahem semináře Rozeznění mluvního a zpěvního hlasu byla uvolňovací cvičení a speciální cviky, kterými jsme nacvičovali správné posazení tonů, výšku a intenzitu hlasu. Seminář byl interaktivní s individuálním přístupem ke každému účastníkovi. Zahrnoval v sobě
i prvky fyzioterapie, a to zejména k navození fyziologicky správného držení těla, jež je podmínkou plnohodnotného dechu, a tedy i správného tvoření hlasu jak mluvního, tak zpěvního. Seminář byl cílen, pro některé po
letech, také na liturgii, výslovnost, délky tónů, ale i naše zlozvyky, které si
již ani neuvědomujeme. Zažili jsme pracovní dopoledne, kterým nás
s humorem a laskavostí provázela paní lektorka PaedDr. Alena Tichá,
Ph.D. Těšíme se na pokračování kurzu.
JP
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