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Podzimní turnaj malé kopané
V sobotu ráno 30. října 2021 jsme vyrazili ve skupině dalších zhruba čtyřiceti chlapců a mužů na turnaj malé kopané, který již tradičně pořádá
náboženská obec Radotín s několika studenty Husitské teologické fakulty. Tentokrát se turnaj konal poprvé v tělocvičně, v pražských Radlicích.
Jitřní popěvek skupiny Jasná páka s názvem Paralet, který je zjevnou
narážkou na název tělocvičny radlického klubu Motorlet, odhalil smělá
očekávání toho, co lze popatřit a přijmout z hojnosti nebes, jež se pro
nás otevřela i v tento den.
Setkání jsme zahájili poděkováním Nejvyššímu za sportovní příležitost,
kterou nám ve vrtkavém období umožnil uskutečnit. A že to byla zdárně
uchopená příležitost, jistě vypovídá i fakt, že nikdo neskončil se zraněním a že i týmy, které utrpěly sérii proher, neodešly mrzuté. Ba co víc.
Všichni přislíbili opětovnou účast na dalším turnaji, který budeme opět
chystat na sobotu týdne následujícího po svátku seslání svatého Ducha,
tj. 11. června 2022.
Ceny byly pořízeny v chráněné dílně Nazaret. Ocenění nejvyšší, anděla se saxofonem, získal tým složený z několika bratrů náboženské
obce Hloubětín. Odtud byl i nejlepším hráčem vyhlášený hloubětínský
bratr Mašita. Nejlepším brankářem byl nezávislým sudím zvolen bratr
předseda rady starších Jiřišta z Radotína, který k údivu celé tělocvičny
předváděl hotové starozákonní kousky v brance týmu pražské diecéze.
Jeho tým však získal andělské ocenění až třetího místa. Druzí po právu
skončili absolventi Husitské teologické fakulty. S děkovným potleskem
hráčům mimo stupínky andělských vítězů jsme se pak rozloučili s fotbalisty Domova na půl cesty Maják a náboženské obce Vršovice.
Vy všichni, kteří byste se rádi dotkli andělských křídel - tedy aspoň těch
křídel zhotovených umnýma rukami klientů borovanské dílny Nazaret
- jste zváni, abyste už dnes začali s poctivou zimní tréninkovou přípravou. Těšíme se na vás, že obohatíte další dobrou aktivitu své církve
a tím i posílíte pouto družné pospolitosti.
David Hron

Pastoral Brothers:

Církev má být krásná, radostná, provokativní
a krapet mystická
Když jsem koncem září v Knihovně Václava Havla zachytila a posléze pro vás zaznamenala své dojmy
z rozhovoru naší duchovní, sestry Martiny Viktorie Kopecké, s ředitelem knihovny M. Žantovským
o jejím právě vydaném Deníku farářky, zmínila jsem, že si za kmotry při křtu této knihy Martina
vybrala dvojici Pastoral Brothers. A to mě posléze přivedlo na myšlenku, že je vlastně docela na pováženou, že jsme se v našem týdeníku o tomto již poměrně slavném duu evangelických farářů ještě nezmínili. Jistě, velice dobře ho znají mladí, kteří se pohybují na křesťanských sociálních sítích, ale ne každý
je v tomto virtuálním prostředí jako ryba ve vodě, a tak bych dnes ráda činnost těchto provokativních
mladíků na stránkách našeho časopisu, jehož počátky i charakter ostatně také byly a snad stále ještě
jsou svázané s jistou svobodomyslností a odvahou, konečně představila.

O hrdinství a osobní statečnosti
Letos jsme si připomněli již 32 let od událostí listopadu 1989. Proč
je stále důležité si tyto momenty novodobé historie připomínat
a mluvit o nich i s mladou generací? Krom samotné znalosti soudobých dějin, která patří k součástem kvalitního vzdělání, je také
nezbytné pochopení míry statečnosti a osobních obětí, jež byly vynaloženy při úsilí v boji za svobodu, demokracii a lepší život pro
další generace.
V letošním roce byla opět vyhlášena tradiční Cena Arnošta Lustiga,
která se uděluje jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Laureáty byli v minulých
letech například Václav Malý, Kamila Moučková, Jiří Stránský
či Dana Němcová. Letošním laureátem se stal Pavel Pafko, břišní
a hrudní chirurg, který v roce 1997 provedl první transplantaci plic
na území České republiky.
Na osobní statečnost mnohých jednotlivců a jejich rozmanitých životních příběhů se stále neprávem zapomíná. V každé době našich
Pokračování na str. 3

O co těm dvěma rebelům vlastně jde? A jaké je jejich církevní
zázemí?
Jakub Malý (32) je farářem pražského seniorátu Českobratrské
církve evangelické, jeho působištěm je libeňský sbor. Karel Müller
(27 let) má zázemí v kostele Martina ve Zdi, přijal místo pražského
faráře pro mládež, učí křesťanství
a etiku na Evangelické akademii
v Praze, a vede skautský oddíl.
Oba vystudovali Evangelickou teologickou fakultu UK, kde se také
poznali. Ta jim dodala patřičnou
odbornou základnu, jejich vlastními slovy ono církevní „rodinné
stříbro“, které využívají nejen při
běžných evangelických bohoslužbách, ale i pro svou svéráznou formu tlumočení křesťanských témat
všem, kdo o to projeví zájem a pro
které je tradiční církevní řeč a forma příliš zastaralá a nesrozumitelná. Ve svých videích na youtube
se s nadsázkou a humorem, jenž
může být pro některé konzervativnější jedince docela za čárou,
zabývají nejrůznějšími - i kontroverzními avšak aktuálními - tématy včetně politiky, a také výkladem biblických textů. Nevyhýbají

se ani těm „nepopulárním“ či poněkud bizarním. A nevyhýbají se
třeba ani krutosti v Bibli, nesnaží
se ji malovat narůžovo, ale spíše
vysvětlit v kontextu s tehdejší dobou. A ten může být pro dnešek
zcela irelevantní. Upozorňují, že
tehdejší společnost byla patriarchální, a tudíž i etika odpovídá
tomuto stavu…
Nabízí se otázka, zdali se při
svých výkladech nesetkávají s námitkami ze strany vedení své církve. Není tomu tak, jestli se někde
jedná o nepochopení, pak jsou
to spíše komentáře na sociálních
sítích - tak, jak jsme na to ostatně většinou zvyklí z diskuzí pod
články na různých platformách…
Projekt Nekostel
Na Patoral Brothers je hodně co
obdivovat, za dobu několikaletého působení si získali nemalou
komunitu příznivců a lidí, kteří je
pravidelně sledují. A i ti, kdo mají
stále jistou nechuť k virtuálnímu
světu a staromilsky se kloní k fyzickému „já a ty“, případně „my“
(tak jako autorka tohoto článku),
s potěšením vítají, že kromě bohoslužeb se s lidmi věřícími i nevě-

řícími od října tohoto roku osobně
potkávají také při experimentálních setkáních v takzvaném Nekostele v klubu Rock Café.
Cože, nekostel? V rockovém klubu!? Ano, proč ne?! Na facebooku
a platformě Donio.cz (zabývá se
dobročinnými sbírkami a také
podporou „silných příběhů a dobrých nápadů“, přičemž díky štědrým dárcům již byly pokryty náklady na celoroční pronájem sálu)
je projekt charakterizován takto:
„Praha je plná lidí se zájmem o to,
co nás přesahuje, o víru, o Boha.
Chladné stěny kostelů jsou jim ale
cizí, a tak zůstávají poloprázdné.
Proto jsme vymysleli Nekostel,
evangelickou duchovní restauraci,
která je připravená vás přijmout.
Všechny!
Nekostel je program, který od
podzimu 2021 zve lidi do Rock
Café na experimentální bohoslužbu s živou hudbou. Rozhodli jsme
se vytvořit prostor, ve kterém se
lidé budou mít chuť setkávat, společně sdílet a prožívat svou víru.“
„Naše motto: Církev přece má být
krásná, radostná, provokativní
a krapet mystická.“
pokračování na str. 3
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Návštěva z univerzity v Řezně
Jak všichni dobře víme, bývá křesťanský dialog pro zúčastněné vždy velkým přínosem. Pokud se jej podaří navázat se zahraničními kolegy a navíc
pěstovat řadu let, jde o významný počin, který zúčastněným slouží ke cti
a je obohacující pro obě strany a jejich okolí. Vzniká blahodárná tradice,
daří se udržet kontinuitu. Husitská teologická fakulta má partnerské, bratrské a sesterské vztahy s univerzitou v německém Regensburgu (Řezně) již
patnáct let. Z české strany se zasloužil o budování těchto kontaktů profesor
Jan Lášek, aktivně se na rozvoji spolupráce podílí i docent Jiří Vogel. Po
loňské vynucené pauze hosté z Německa, studenti teologické fakulty, vedeni profesorem Dr. Thomasem Kothmannem, opět přijeli do naší metropole.
Ve dnech 28.–31. 10. 2021 byl pro ně připraven bohatý program. Nejprve
si v pátek vyslechli přednášku patriarchy dr. Tomáše Butty o minulosti, přítomnosti a budoucnosti CČSH a následně jim nabídl přednášku o rozvoji
křesťanství v době první republiky prof. Jan Lášek. Následovala procházka
Starým Městem, návštěva Židovského muzea a dalších historických dominant. V sobotu nabídli hostům tři zajímavé přednášky další odborníci z řad
českých akademiků.
V rámci bohoslužby v karlínském sboru vedené Mgr. Věrou Vaníčkovou,
PhD., pronesl v neděli ráno profesor Thomas Kothmann vynikající kázání:
„Milí věřící, duha je fascinující hrou přírody. Vždy nás uvádí v úžas. Jako
jednu dívku, která během letní procházky s rodiči byla překvapena náhle
vycházející duhou. Když sluneční světlo prozářilo husté kapky deště a vytvořila se duha zářící všemi barvami, zeptala se dívenka: ‚Táto, na co je
ten krásný oblouk reklamou?‘ Kazatelský text z 1. knihy Mojžíšovy v 9.
kapitole dává na neotřelou dětskou otázku odpověď. Duha dělá ‚reklamu‘
velkému Božímu zaslíbení. Po zničující potopě v Noemově době už nikdy
více nechce Bůh zmařit vše živé na zemi. A stejně tak mají jednat v budoucnu i lidé. Boží zaslíbení je tu bezpodmínečné a platí na věky. Nejen pro
Noeho a jeho rodinu, ale pro všechny lidi a všechna zvířata.
Šťastný konec příběhu o Noemovi po potopě zná samozřejmě mnoho z nás
od dětství. Plní se však velké zaslíbení o pestré duze i ve skutečnosti? Není
to zaslíbení jen pouhým zaslíbením? (…) Příběh je jenom temnou kulisou
pro zcela jiné dění. Totiž, že Bůh myslí na jednotlivce, na Noeho, který
se ho pevně drží ve víře. A to, že Bůh pro tohoto věrného připravil archu
jako útočiště a ochranu. To je vlastní téma onoho příběhu: že člověk přežije
katastrofu a zažije nový začátek z rukou věčného Boha, protože Bohu věřil – proti všemu zdání. Neboť Noe se nenechá zmýlit, nenechá se vést tím,
co se lidem zdá a co si myslí, ale drží se neomylně Božího slova a zakouší
to, co mnoho dalších po něm: Bůh není Bohem konce a zániku, ale Bohem
počátku a budoucnosti.“
Po bohoslužbě hosté i domácí poseděli v kapli u kávy a malého slaného
i sladkého občerstvení a diskutovali. Potom se vydali na sváteční oběd do
karlínské restaurace Charleston. V příjemném prostředí si vyměňovali dojmy ze setkání a všichni vyjádřili svou radost z toho, že dlouholetá spolupráce nadále úspěšně probíhá.
Olga Nytrová

Z kazatelského plánu

Poslední neděle po svatém Duchu
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
(Žalm 72,1-2)
První čtení: Daniel 7,9-10,13-14
Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):
2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.
3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku Hospodine, svého Syna jsi pomazal na velekněze a krále.
Jeho spásným dílem obnov celé stvoření a sjednoť všechny národy pod
jeho milostivou vládou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať
slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Zjevení 1,4b-8
Evangelium: Jan 18,33-37
Verše k obětování: Žalm 21,2.4
Verš k požehnání: Marek 11,10
Modlitba k požehnání:
Panovníku Hospodine, ze své milosti jsi nás učinil královským kněžstvem svého Syna, abychom hlásali tvé mocné skutky. Vyšli nás svědčit
o jeho vítězství nad smrtí a jeho věčném království, aby všichni lidé
spatřili podivuhodné světlo Kristovo! Jemu buď sláva navěky. Amen.
Vhodné písně: 31, 37, 59, 64, 68, 75, 82, 83, 88, 269, 303

Pastoral Brothers...

Legionářský
Jan Mička

Po 17. listopadu
Už v propadle je čas,
kdy se v Čechách zdálo,
že za trochu lásky
člověk neudělá krok.

Vzali jsme se za ruce
a šťastni jsme vyšli na náměstí,
mezi ostatní lidi
poprvé beze strachu,

že nás tam někdo uvidí,
a že jsme tam byli spolu
o nás jinému
řekne.

(1989)

Pocházím z kraje na úpatí Vysočiny, odkud za první světové války
odešli do legií tři významní muži; jejich životní osudy se mi staly
učebnicí vděku i nevděku, tragédie osobní i politické, lásky k rodné zemi a míře oběti, pravdivým příběhem o hrdinných sousedech,
statečných otcích a zapomnětlivých synech.
Generál Jan Syrový jest jméno, jež se u nás stane mythem. Bude
znamenati pro budoucí pokolení příklad nedocenitelného hrdinství,
pokorného odevzdání se v oběť svému národu a zemi, příkladné,
neúnavné horlivosti pro svatou věc člověka – napsal o hrdinovi od
Zborova generál a spisovatel R. Medek. Ale stačilo pouhých 26 let,
aby se z mýtického hrdiny na bílém koni s černou páskou přes oko,
stal trestanec komunistických žalářů, který po propuštění z vězení
pracoval jako hlídač u Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan.
Také generál Ludvík Svoboda se jako legionář v Rusku zúčastnil bitev u Zborova a Bachmače, poznal na vlastní kůži sibiřskou anabázi,
za druhé světové války působil v Obraně národa, později vedl naši
jednotku z Buzuluku do Prahy, aby se po válce tiše vrátil do Hroznatína, kde pracoval v zemědělském družstvu. Jeden můj kolega ze
stavby s ním natíral včelíny a vzpomínal často, jaký býval generál
čestný chlap. Toho mi připomíná usměvavá tvář bělovlasého starce
z doby tragické okupace v roce 1968, kdy jsem i já jako školák zdravil pana prezidenta Svobodu a s posvátnou úctou se dotýkal jeho
černé limuzíny před třebíčskou radnicí.
Třebíčský sokol a učitel Josef Jiří Švec byl velitelem divize čs. legií;
po vítězné bitvě u Zborova dobyl i Samaru a Kazaň a když unavení
a bolševickou agitací rozvrácení vojáci odmítli splnit jeho rozkaz
a váhali postavit se bolševikům, zastřelil se ve stojícím vlaku na
magistrále, a ten výstřel probudil nové odhodlání v srdcích unavených tím dlouhým bojem v širých ruských pláních.
Osudy mých rodáků mne v duchu vedou dál, až k zpustlému hřbitovu našich legionářů ve Vladivostoku, jehož trosky svědčí o zapomnětlivé vlasti, která je matkou nás všech, ale kupodivu macešsky
se chová k těm, kteří pro ni položili životy na druhém konci světa.
Snad najdeme po letech odvahu poklonit se jejich památce a upravit hroby, z nichž rostla naše svoboda, přátelé a synové českého
národa.
Jan Schwarz
n. o. Bratislava

Nad písmem

Co nebo kdo vládne mému životu
Pomineme-li těch několik monarchií na dnešní
světové scéně, které jsou v podstatě monarchiemi konstitučními, což znamená, že hlavní podíl
na moci má parlament, který vytváří zákony, jež
panovník nemá právo měnit ani rušit a kterými je
i on vázán, tak s pořádným králem se vlastně dnes
setkáme tak akorát v pohádkách. Nicméně, díky
historické zkušenosti i pohádkovým příběhům je
role krále celkem dobře srozumitelná.
A dnes na poslední neděli církevního roku si připomínáme svátek Krista krále. To podstatné, co
si můžeme uvědomit hned na začátku našeho povídání nad tématem král, je ta skutečnost, kterou
zmiňuje sám Ježíš v rozhovoru s Pilátem. „Moje
království není z tohoto světa.“
Královská role, funkce, privilegia… patří jistě
k tomu nejprestižnějšímu, co si člověk dokáže
představit, nicméně Ježíšovo „kralování“ nemá
nic společného s těmito našimi pozemskými představami králů - to ukazuje celý jeho život, který
vrcholí smrtí na kříži. Kristus se ponížil, a to byla
jeho královská cesta do Otcovy slávy. Řehoř Nysský k tomu říká: pravá pokora je „sestupem k výšinám“. A to už je něco, co si jen těžko dokážeme
představit.
Ježíš je tedy podle našich měřítek poněkud zvláštním Králem. Vrcholem jeho královského konání
je, že zemře. A ti, co patří do jeho království, nejsou klasickými poddanými, ale jeho královskými dětmi, bratry a sestrami. A také to, co koná,

J 18,33-38

nesměřuje k upevnění jeho moci, jeho pozice zde
na zemi, i když ti, kteří se k němu hlásili a hlásí, si někdy mysleli a myslí, že právě „upevněním jeho moci“ mu ve světě slouží tím nejlepším
způsobem. Ale když čteme dobře evangelia, tak
můžeme vidět, že Ježíš míří z této země, z tohoto
světa dál, tam, kam nikdo nedohlédne… no, není
to zvláštní? A přece to funguje téměř dva tisíce
let. Dva tisíce let se Ježíš stává králem a pánem
v životě těch, kteří se mu otvírají, kteří jej respektují a kteří se vydávají po jeho cestě.
Ježíš v rozhovoru s Pilátem toho mnoho nenamluvil, ale přesto zde řekl, že se narodil proto, aby
vydal svědectví pravdě. Na to Pilát zareagoval téměř, jako by žil dnes, tj. dokonale relativistickou
otázkou „Co je pravda?“ Poznání člověku říká, že
mnohé „hodnoty“ jsou skutečně relativní, ale Ježíš nenabízel tenkrát ani nyní jen něco na přilepšenou, ale nabízel a nabízí sebe. „Já jsem cesta,
pravda a život.“ Tuto „Pravdu“ nejde vyzkoušet
jinak, než že ji člověk přijme a pak pozná i to, že
je na cestě do Života s velkým Ž a že jej na této
cestě provází skutečný Pán a Král.
Tak bych nám všem chtěl popřát, abychom v těch
našich „křesťanských“ životech poznávali, kdo je
naším skutečným Pánem a Králem, co je skutečnou pravdou, která obstojí v našem světě i v životě každého z nás.

Svatý Bože,
prosím tě, ať v mém životě vládneš ty a ne má pýcha, sobectví a malost.
Prosím, smiluj se nade mnou.
Amen.

David Majer

Pokračování ze str. 1
Místem příjemného občerstvení duše i těla
- „Držíme se představy, že Ježíš chodil na
hostiny a tam si povídal s lidmi“, zní silný
argument - je pražský klub na Národní třídě
a setkání se zde koná vždy v úterý večer od
19.30 hodin. Bohoslužby neslouží jen dva
zmínění faráři, ale jde o ekumenický tým
nadšených, podobně smýšlejících, kteří se
kolem dua vytvořil: neudiví, že je mezi nimi
literární historik a vysokoškolský pedagog
Martin C. Putna, Alexandr Flek - šéfredaktor nakladatelství Biblion a překladatel
Bible 21, David Balcar, evangelický farář
v pražském kostele u Klimenta, a Alexandra Jacobea, evangelická farářka z Dejvic.
Běžnou hudbu, kterou na dotaz Pastoral
Brothers řada respondentů označila za důvod, proč nechodí do kostela, nahrazuje
produkce hudebníků ze současné tuzemské
scény.
O Pastoral Brothers, šířících usilovně tak
jako Ježíš sám především radostnou zprávu,
nikoli morální zásady a výtky či nudnou věrouku, se můžete dovědět více i díky mnoha
nedávným rozhovorům, za poslechnutí stojí
například záznam z archivu televize Noe,
Radia Proglas nebo Wave, a to pořadu Hergot, kde kladl otázky na tělo mj. farář naší
církve a redaktor Petr Wagner.
KB

Jak vnímáte naši Církev československou husitskou? Předpokládám, že i vám je blízká svoboda svědomí coby zásada, na níž je církev postavena. Spolupracujete nebo jste
v kontaktu s některým z našich farářů?
CčSH vnímáme jako sesterskou církev. Hodně husitů nás sleduje a sdílí, čehož si moc
vážíme. Jsme v přátelském kontaktu s Martinou Viktorií Kopeckou, se kterou jsme rádi
spolupracovali např. při oslavách 600 let podobojí nebo při modlitbě na Staroměstském
náměstí a byli jsme kmotry její úžasné knihy. Na sociálních sítích velice rádi sledujeme
Sandru Silnou, kterou jsme dokonce poprosili, zda by nám napsala recenzi naší knihy.
Za její krásná slova jsme moc vděční. Ať se vám daří.

O hrdinství a osobní statečnosti
pokračování ze str. 1
dějin se našli výjimečně stateční či uvědomělí lidé. Je tomu tak i dnes. Pokud se zamyslíme nad nesobeckými a odvážnými činy, může nás v této souvislosti napadnout
například každoroční cena Michala Velíška, pojmenovaná po televizním střihači, který byl zavražděn při pomoci napadené ženě.
Letošní cenu za statečnost při záchraně života obdržel teprve sedmnáctiletý Václav
Parlásek, který pomohl motorkáři po vážné dopravní nehodě. Podle lékařů mladík
svou duchapřítomností a precizním poskytnutím první pomoci muži zachránil život.
Podíváme-li se přes hranice - na Mezinárodní cenu za statečnost - International Women of Courage Award, vidíme i další silné příběhy. Letos ji získala například bývalá
umělecká ředitelka kulturního centra v Minsku, šéfka opoziční prezidentské kampaně a později běloruská politická aktivistka Maria Kalesnikava, která byla neúspěšně
nucena k deportaci a následně vězněna.
Cena za statečnost za rok 2021 byla udělena i kamerunské bojovnici za lidská práva
Maximilienne Chantal Ngo Mbe, která od roku 2010 vedla síť obránců lidských práv

Asi to není úplně jasný, ale to slovo Kristus
není Ježíšovo příjmení, je to titul, označení, něco jako premiér, prezident. To slovíčko
pochází z hebrejského výrazu mašíach - to je
v překladu Pomazaný - Pomazaný k nějakému
úkolu nebo funkci. A že těch funkcí měl Ježíš
požehnaně! Byl to hlavně kazatel, ale dělal
i další věci: byl to třeba učitel, léčitel nebo
i buřič. A ze všeho nejvíc přišel lidem změnit
jejich život úplně naruby. Kázal o tom, že Bůh
je člověku nablízku, že není někde schovanej
v nebi nebo v kostelech, ale že je s každým
člověkem bez rozdílu. A je úplně jedno, jestli
seš černej, bílej nebo žlutej nebo oranžovej,
je jedno, jestli seš chlap, ženská, homo nebo
hetero, s iphonem nebo bez, to je fuk.
Ježíš byl úplně obyčejnej, normální tesař,
ale zároveň byl i něco mnohem víc. Byl Bůh
mezi námi… Ježíš byl taky léčitel. Léčil především lidi na okraji společnosti - prostitutky,
korupčníky, zloděje, handicapovaný a mnoho
dalších. Nejen, že léčil jejich nemoci, ale on
jim taky odpouštěl jejich hříchy, dával jim
naději do novýho života… Ježíš byl taky pěknej frajer, konal zázraky, proměnil 600 litrů
vody ve víno. To už byla pořádná pařba.
Vykašlal se na nějaký závody v plávání a radši
tu vodu přešel…
Z videa Ježíš prezident a naštvaná máma, které můžete celé zhlédnout na facebooku či na
kanále youtube.

ve střední Africe. Síť pokrývá osm zemí střední Afriky, konkrétně Demokratickou republiku Kongo, Čad, Kamerun, Gabon, Středoafrickou republiku, Rovníkovou Guineu, Konžskou republiku, Princův ostrov a Svatý Tomáš. Maximilienne Chantal Ngo
Mbe čelí výhružkám a četnému obtěžování na sociálních sítích. Z bezpečnostních
důvodů musela své vlastní děti přestěhovat do ciziny. Cenu získala i čínská právnička Wang Yu, členka čínského hnutí za lidská práva, která se věnovala obhajobě lidí
v nespravedlivých procesech. Byla zatčena a obviněna z podněcování k podvracení
státní moci, což je v Číně závažný čin s až doživotním trestem odnětí svobody.
Osobní statečnost se může projevovat různě. Některé činy jsou zaslouženě vyzdvihovány a oceňovány po celém světě, jiné jsou nenápadné. Mnohým jedincům se za
jejich statečné a nesobecké počínání nikdy nedostane veřejného uznání, ba naopak
se celoživotně musí potýkat s křivdami a nepochopením. Některé drobné události
symbolizující odvahu zapadnou do neprobádaných momentů historie. To, že je něčí
příběh méně známý, však neznamená, že má menší hodnotu. Připomínejme si tedy
při oslavování velkých hrdinských činů, boje za lidská práva, demokracii a svobodu,
i ty každodenní příběhy hrdinství, které nás potichu obklopují, bez fanfár, medailí
a slávy. 
JH

Z diskuse o bohoslužebném oděvu

Metoda „TAK I TAK“
Středověký teolog Pierre Abélard, jehož proslavila zakázaná láska k Heloise, je autorem
spisu „Sic et non“ („Ano i ne“). Zabývá se
v něm otázkami z Písma svatého a církevní
tradice, k nimž dobové autority zaujaly protichůdná stanoviska.
Pozoruhodná je na Abélardově díle nejen šíře záběru, ale i jeho metoda: na některé otázky prostě
nelze dát jednoznačnou odpověď. Různé odpovědi existují vedle sebe. Abélard sám neukazuje,
kde vidí pravdu. Nabízí prostor čtenáři, aby nad
problémem přemýšlel, neřeší jej za něho. Pluralita výkladů mu poskytuje možnost nahlédnout na
teologickou problematiku už nikoli ve stylu „buď
- anebo“, nýbrž způsobem „tak i tak“, což v současné duchovní literatuře zdůrazňuje například
Richard Rohr.
Myslel jsem na starého dobrého Abélarda, když
jsem si pročítal jednotlivé příspěvky k diskusi
nad otázkou „správné“ barvy a střihu liturgického roucha. Vyjádření jako „alba versus talár“
a kritika na adresu těch, kteří nabízejí (a příležitostně v praxi uplatňují) odlišný pohled na věc,
mi připomněly ne zcela příjemnou skutečnost.
V naší církvi, ve které bychom na společné duchovní cestě měli směřovat k celistvosti a plnosti
života podle Ježíšova evangelia, často ulpíváme
na polarizujícím způsobu myšlení „buď - anebo“.

Je pro nás jednodušší a pohodlnější. Svět se zdá
přehledný a srozumitelný, na jedné straně jsme
„my“, na druhé „oni“.
Vytváříme si nepřátele z lidí, kteří pro své postoje mají také svoje důvody. Na jejich argumenty
ale nejsme zvědaví, protože si vystačíme se svou
pravdou, na niž jsme si zvykli a zabydleli se v ní.
Cokoli se naší verzi pravdy vymyká, považujeme za hrozbu, místo toho, abychom si vzájemně
naslouchali a brali pluralitu pohledů jako šanci
na prolomení zažitých myšlenkových schémat,
a především jako naléhavou evangelijní výzvu na praktické rovině uvádět ve skutek přikázání
lásky k bližnímu, který je jiný než já. Podle Ježíšova slova dokonce i nepřátele máme milovat,
nikoli je očerňovat a posílat jim obsílky před kárný výbor.
Moc bych si přál, abychom si v diskusi nad kontroverzními otázkami osvojili metodu „tak i tak“.
Je nesmírně osvobozující a odpovídající duchu
křesťanské lásky. Věřím, že láskou se buduje důvěra a překonává strach, a to i strach z jinakosti
či ztráty vlastní konfesní identity. Lásku si přece
nemusíme zakazovat - stačí, že z historie víme
o nešťastném Abélardovi, jemuž zakázali milovat
jeho krásnou Heloisu.
Lukáš Bujna
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Rozlet života v NOVOM
Tento článok nie je len rad slov, ktoré by mali
o niečom bežnom informovať, pretože vám v ňom
posielame z Bratislavy kus našej veľkej radosti
viažucej sa k úprimnej bratskej spolupatričnosti
do Čiech a Moravy, a to po prvý raz z nášho novopostaveného domova. Totiž po tieto prvé dni
prežívame akési pocity veselosti z dobre vykonanej práci, ktorej výsledok si začíname užívať. Zdá
sa sme všetci pookriali, aj kedˇ ešte stále je na našom cirkevnom dome čo doťahovať. Áno. My sme
si ho aj nechtiac privlastnili za náš. Určite viacerí
z nás zažili ten príjemný pocit, keď vkročili do
svojho nového bytu, domu a vydýchli si uspokojením, čo často vyjadrili aj slovami „máme vlastnú
strechu nad hlavou!“ A pri tom si sadli trebárs ešte
v nie celkom zariadenej izbe ma stoličku alebo už
aj možno do celkom nového fotela. V takejto atmosfére radosti sme prijali aj prvú žiadosť na pokrstenie dvoch detičiek od rodičov Iva Fontányiho
a Zuzany Fontányovej. Oznámili nám, že už nie

sú dvaja, ale štyria a tých dvoch drobcov, dcérku
a synčeka, by radi doviedli do chrámu na krst Svätý. Tak sme v napätí očakávali v nedeľu 17. októbra, keďže išlo o prvé krstenie v novom chráme na
Jozefskej, príchod detičiek, ktoré brat biskup Jan
Hradil pokrstil na Alžbetu /Bettinku/ a Jána-Adama. Nová útulná modlitebňa bola zaplnená mladými manželskými pármi, medzi ktorými boli aj
krstné mamičky a krstní oteckovia a ďalší členovia rodiny. Brat biskup v príhovore ku krstným rodičom okrem iného upriamil pozornosť na dôležitosť postavenia krstných rodičov v každej rodine.
Čerstvá vodička v kvapkách na malých hlávkach
trochu dietky zaskočila, ale s vážnosťou dospelákov to zvládli. Na posedení, ktoré nasledovalo po
krste svätom, sme si zaspievali aj premiérovú pieseň starého otecka Bettinky a Adamka, ktorú zložil a tiež otextoval Adam Hudec a tiež upravil pre
malú dychovú hudbu.
Hedviga Kramárová

Nebojme se diskutovat
V sobotu 6. listopadu jsem se v Pardubicích zúčastnila konference, pořádané náboženskými obcemi
Pardubice a Přelouč a nazvané Klerikalismus. Včetně přednášejících se nás sešlo asi třináct – není to
mnoho, ale aspoň všichni měli dostatečný prostor k vyjádření svého názoru. Na programu byly čtyři
přednášky, br. Jiří Vogel se však bohužel musel pro nemoc omluvit, takže jsme vyslechli příspěvky tři.
Začal bratr Lukáš Bujna, který položil otázku, zda je správné, aby se úkol církve – církevní struktury,
zúžil primárně na úsilí finančně zajistit „náboženské profesionály“ – tím, že se církev věnuje „byznysu“, aby vydělala peníze na platy svých duchovních, už nemá kapacitu pečovat o duše. V tom spatřuje
skrytý klerikalismus a ptá se, zda je to v souladu s evangeliem.
Na to navázal br. Martin Chadima historickou reflexí chápání klerikalismu v CČSH – jak roli duchovního, biskupa vnímal TGM a zakladatelé naší církve. Zamýšlel se nad tím, z čeho by měla vycházet
přirozená autorita duchovních pastýřů – z jejich zdravého sebevědomí, pokory, vzdělání, ale i smyslu
pro humor.
Br. Jan Rokyta nás ve svém sociologickém pohledu seznámil s „tvrdými čísly“ – připravil si porovnání
počtu členů, výše placených příspěvků, darů, počtu duchovních a náboženských obcí v jednotlivých
diecézích v letech 2014 a 2019. Na základě tohoto vývoje pak nastínil možné perspektivy církve.
O všech příspěvcích jsme následně diskutovali. Přestože názory byly různé a ne vždy každý se vším
souhlasil, diskuse byla věcná, přátelská a nekonfrontační. A z toho mám velikou radost, děkuji za tuto
příležitost a těším se na další – třeba zase v jiné diecézi. Je podle mě třeba scházet se a mluvit o věcech,
které nám leží na srdci a na které máme v různých diecézích různý pohled – i s těmi, kteří to vidí úplně
jinak, vyjasňovat si navzájem svá stanoviska a snažit se hledat co nejlepší řešení. Témat je nepřeberně,
nejen financování.
Jana Krajčiříková

● Naše církev v televizi
V neděli 28. 11. 2021 vysílá Česká televize na svém 2. programu v přímém přenosu bohoslužbu 1. neděle
adventní z Husova sboru na Botanické ulici v Brně. Bohoslužbu vede a káže biskup Juraj Dovala spolu
s místní farářkou Sandrou Silnou. Zpívá Komorní sdružení pro duchovní hudbu Ostrava za řízení Zdeňka
Kovalčíka, na varhany hraje Lukáš Rýdlo. Začátek přenosu v 10 hod.
ZK

pro děti a mládež

Ježíš před Pilátem
Z textu Jan 18,33-37 (Český ekumenický překlad) si vypisujte písmenka podle tohoto klíče: první číslo znamená
číslo verše, druhé určuje slovo v daném verši (včetně předložek a spojek), třetí udává písmenko v uvedeném
slově. Postupujte po sloupcích.

34,7,3
36,3,2
37,8,3
34,3,2
33,10,3
(Řešení z č. 45: Drobný dar.)

35,7,3
36,4,3
33,1,3
37,9,1
34,2,5

● Pozvánka na Červenou středu 2021
Další ročník Červené středy se bude konat 24. listopadu 2021. Zapojte se
také do připomínky těch, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení! Dne 30. září 2021 byl spuštěn nový samostatný web Červené
středy - www.cervenastreda.cz, kde naleznete více informací o samotné
akci a k celému tématu.
● Pochod živých se svíčkami
Ve středu 24. 11. 2021 se uskuteční od 16 hodin Pochod živých se svíčkami - Symbolická pouť k výročí příchodu prvního transportu v roce 1941
z Bohušovic nad Ohří do Terezína. Jedná se o program Památníku Terezín
k 80. výročí zahájení deportací českých a moravských Židů z protektorátu
Čechy a Morava.
red

Z ekumeny
Tichomořské

ostrovy jsou v nebezpečí, zdůraznili představitelé míst-

COP26 v Glasgow
Tichomořské ostrovy jsou ve vážném nebezpečí a nacházejí se v první linii
globální klimatické změny. Proto je také Konference spojených národů o klimatické změně, známá jako COP26 v Glasgow, pro ostrovany tak důležitá,
říká Rev. James Bhagwan, který je generálním tajemníkem Konference tichomořských církví a metodistickým duchovním na Fidži. Během své cesty
na konferenci COP26, která se koná od 31. října do 12. listopadu v největším
skotském městě Glasgow, navštívil také Ženevu.
ních církví před konferencí

Světoví náboženští představitelé, kteří reprezentují půl miliardy křesťanů, naléhají na G20: „klimatická nouze vyžaduje hluboké změny“
V dopise vedoucím představitelům skupiny G20 světoví náboženští představitelé, kteří zastupují půl miliardy křesťanů ve více než 100 zemích, varovali,
že rostoucí globální oteplování bude mít stále katastrofálnější důsledky pro
chudé a zranitelné komunity, které ke klimatické krizi přispívají nejméně.
Z jejich dopisu vybíráme požadavky:
Nahradit hospodářský růst, zejména HDP, jako nejdůležitější ukazatel vývoje ukazateli, které hodnotí celkový ekonomický, sociální a ekologický stav
lidské společnosti. Ekonomické politiky by měly směřovat ke zlepšení zdraví a blahobytu společností a planety dosaženého alternativními opatřeními
včetně důstojné práce, zdraví a ekologické udržitelnosti, a nikoli pouze ke
zvyšování příjmu a produkce.
Osvobodit státy, zejména ty, na které dopadají efekty klimatické změny nejvíce, od tíživých zahraničních dluhů z minulosti. Zrušení dluhů by umožnilo
těmto zemím, které jsou klimatickou katastrofou postiženy nejvíce, osvobodit se od nákladných cyklů budování a přestavby, které je nutí dále se zadlužovat. Zpřístupnilo by zdroje pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Dále
by mohlo pomoci přidělení zvláštních práv čerpání podpory rozvojovým zemím, které by mohlo pomoci nastartovat spravedlivou a udržitelnou obnovu.
Na různých úrovních zavést uhlíkovou daň a daň ze znečištění. Uhlíková
daň, zejména pro velké podniky a bohaté spotřebitele, by pomohla omezit
emise skleníkových plynů a mobilizovat příjmy na investice do obnovitelných zdrojů energie, jakož i na pokrytí nákladů na zmírnění, přizpůsobení se
a náhradu ztrát a škod souvisejících s klimatem v zemích chudých na příjmy
a zranitelných vůči klimatu.
Silně investovat do ochrany klimatu a obnovy ekosystémů, na kterých je
veškeré hospodářství založeno. Především musíme v našich plánech obnovy po pandemii COVID-19 i dlouhodobých plánech upřednostňovat oblasti
jako je agro-ekologie, zalesňování a komunitní systémy obnovitelné energie.
Studie ukazují, že investování pouhých 1,2 % světového HDP do balíčků na
klimaticky šetrnou obnovu by mohlo znamenat rozdíl v udržení globálního
teplotního růstu pod 1,5 C
̊ .
Okamžitě ukončit vládní dotace do fosilního průmyslu, které uměle snižují
cenu produkce fosilních paliv a urychlují negativní klimatické změny.
Ochrana etiopských církevních lesů
V mnoha oblastech Etiopie patří lesy obklopující kostely a kláštery k posledním, které v zemi zbývají. Jsou vážně ohroženy, protože lidé kácí stromy,
aby získali dřevo na topení. Církev bojuje za záchranu lesů ovlivňováním
místních komunit, aby si byly více vědomy souvislosti mezi lesy a dostupností vody. A pomáhá lidem nalézt alternativní zdroje živobytí pro sebe i své
rodiny.
S nadějí a houževnatostí slaví ekumenický institut
WCC v Bossey 75 let
25. října si studenti, fakulta a přátelé Ekumenického institutu Světové rady
církví v Bossey připomněli 75. výročí „živoucí laboratoře ekumenismu“, jak
se někdy Bossey s vřelostí nazývá.
Výběr zpráv:
dr. Hana Tonzarová, přednostka OEVV,
překlad: Mgr. Kateřina Vítková, OEVV
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