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Modlitba za Ukrajinu v čase války
Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou
na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě.
Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly
– vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku,
neprosadili své úmysly.
Bože, ty maříš klamné plány lidí a zlé úmysly národů (Ž 33,10).
Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Bože, prosíme tě za všechny, kterým válka na Ukrajině zcela
změnila život, ať se dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě.
Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Bože, buď pomocí a posilou všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války
a nesou utrpení, bolest a strádání.
Bože, ty zachraňuješ pokorné v zemi a vysvobozuješ je
z moci utlačovatelů (Ž 76,10).
Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Před tebou, milosrdný Bože, myslíme na ty,
kteří ve válce ztratili své životy, ať již jako vojáci nebo jako civilisté.
Bože, ty jsi světlem života (Ž 36,10).
Smiluj se nad nimi a dej jim svůj věčný mír!
Bože, prosíme tě, aby, navzdory lidskému nepřátelství
a rozpoutanému konfliktu s užitím ničivých zbraní,
vládl Kristův pokoj v našem světě a zvítězil opět tam, kde se válčí.
Bože, ty jsi Bohem pokoje (2 Te 3,16).
Smiluj se nad námi a dej světu mír! Amen.
Únor 2022

Tomáš Butta
patriarcha

Slovo patriarchy k bolestné situaci na Ukajině
Sestry a bratři, jako věřící jsme určováni hodnotou a nadějí
míru a přejeme tento mír všem bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, příslušnost k národu nebo politické smýšlení. V naší Církvi československé husitské se opíráme o myšlenky Mistra Jana Husa, který je autorem Řeči o míru, o Petra
Chelčického, který zdůrazňoval duchovní boj a odmítal jakékoliv násilí, o krále Jiřího z Poděbrad, který usiloval o mírové
uspořádání v Evropě, a o Jana Amose Komenského, který napsal spis Posel míru a jehož všeobecná náprava věcí lidských
směřuje k překonání válek a k harmonii trvalého pokoje a míru. Ve Všenápravě píše: „Neboť války, ať již jsou jakékoli a vedené pod jakoukoli záminkou, jsou veřejné tresty, škodlivé jak
nevinným, tak i viníkům, a je třeba je zastavit, aby se zastavila
obecná zhouba. Je třeba zjednat mír všem, aby všichni požívali
plodu míru“ (Obecná porada III., cit. s. 505). Tuto bytostnou
touhu po míru a mírovém řešení konfliktů jako věřící sdílím
a tato vize mě povzbuzuje.

Současně jsme občané našeho státu a máme příslušnost
k našemu národu. Touto optikou se díváme na bolestné
a dramatické události na Ukrajině.
Jako národ jsme zažili ve 20. století dvakrát ztrátu svobody
a demokracie, jednou v březnu v roce 1939 a podruhé v srpnu roku 1968. Osobně jsem ve svém dětství zažil pocit bezmocnosti proti sovětským tankům. Vojenská technika a zbraně
samy o sobě vyvolávají strach a obavy. A ještě větší strach
vyvolává ten, kdo o jejich užití rozhoduje. Vysoký vojenský
představitel – diktátor, který k prosazení svých politických
záměrů užívá vojenskou moc.
Jakou odpovědnost za všechny důsledky na sebe přejímá
ten, kdo rozhoduje o údělu tisíců a miliónů lidí a způsobuje
jim nezměrné utrpení a bolest! Jak zhoubná je to moc, kdy
jeden člověk může rozhodovat o tolika jiných lidech a zasahovat do jejich životů. Nerespektuje právo na sebeurčení
národa a lidské svobody a chce rozhodovat za jiný národ

a pomocí vojenské síly a působením nezměrného utrpení
jim chce vnutit své domnělé dobro.
Jen velká odvaha dokáže překonat strach z takového silného
nepřítele a bránit se proti tomuto napadení. Takový postoj
vzbuzuje náš respekt a obdiv k těm, kteří se proti vpádu
cizích vojsk velké síly s odvahou a rozhodností postavili.
Jako křesťan a věřící se modlím a přeji pokoj všem, jako
občan České republiky se stavím na stranu těch, kteří zápasí
o svobodu a právo na sebeurčení. Naše historická zkušenost
německé okupace v roce 1939 a ruské okupace v roce 1968
nás vede k všestranné podpoře Ukrajiny a jejího trpícího
lidu. Jako biskupové Církve československé husitské jsme
to vyjádřili hned ráno 24. února 2022 po jejím napadení.
Modlíme se za mír na Ukrajině a zapojujeme se v naší církvi
do konkrétní pomoci, sbírkami i poskytováním ubytování
těm, kteří prchají před válkou.
Tomáš Butta

Odsuzujeme ruskou invazi a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na Ukrajině
Situace na Ukrajině vyústila v otevřenou válku s tragickými dopady na civilní obyvatelstvo.
Husitská diakonie Církve československé husitské odsoudila ruskou invazi a vyhlásila veřejnou
finanční sbírku na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině, především
k zajištění základních potřeb: potravin, léků, zdravotnického vybavení a ošacení.
Sbírka probíhá během bohoslužeb ve všech kostelech a náboženských obcích Církve

československé husitské a také prostřednictvím sbírkového transparentního účtu Husitské
diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500.
„Jsme otřeseni ruskou invazí na Ukrajinu a soucítíme s lidmi v oblastech zasažených
boji. Válka nedaleko našich hranic se nás hluboce lidsky dotýká. Lidé na Ukrajině nyní potřebují naši podporu a pomoc,“ uvedla ředitelka Husitské diakonie Kateřina Klasnová. red
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Světový den modliteb 2022

– zdraví vás ženy z Velké Británie

Křesťanky z Anglie, Walesu a Severního Irska, tří zemí, které společně se Skotskem tvoří Britské
ostrovy, připravily letos program pro Světový den modliteb. V tento den – připadající na první
březnový pátek – se křesťanské ženy mnoha tradic schází a vyzývají nás všechny, abychom společně
s nimi pronášeli modlitby a prosby za spravedlnost a pokoj na celém světě.

Tentokrát jim bylo inspirací zaslíbení zapsané v biblické knize
proroka Jeremjáše, určené trpícím
v babylonském exilu: „To, co
s vámi zamýšlím, znám jen já sám“
(29,11). Za časů Jeremjáše se lidé
ocitli daleko od své domoviny, odříznuti od svých kulturních kořenů,
bez chrámu a svých domů.
Podobně se mnoho lidí usadilo na
Britských ostrovech poté, co uprchli z rodné země, opustili svou kulturu, vše, co jim bylo blízké. Často
utíkají před pronásledováním a válkami a ocitají se v situacích, kdy
nevidí východiska. S nimi prosíme
o to, abychom pocítili, jak Bůh
vstupuje do lidských životů, do našeho světa, a jedná – a to nejen
v zemi, jejíž křesťané dnes doznávají provinění způsobená sobeckou koloniální politikou.
Srdečně vás zveme na setkání
pořádaná českým výborem Světového dne modliteb. V naší církvi
se sejdeme v různé dny, na mnoha
místech – jedním z nich je tradičně
vinohradský sbor, kde vás přivítáme 18. března 2022. Připravený
program zahrnuje i zpěv krásných
anglických písní!
Informace o zemi
Země Anglie, Wales a Severní Irsko
mají své jazyky, kulturu i vlády.
Spojuje je společná historie, kdy
ostrovy obývali Keltové, v dobývání se střídali Římané, Anglosasové, Vikingové, Normané…
Od r. 1717 se po dlouhé občanské
válce upevnil parlament a zákony

o unii daly vzniknout konstituční
monarchii, v jejímž čele je nyní
královna Alžběta II. Zemi řídí vláda
s premiérem a parlament. Britské
impérium bylo až do svého rozpadu
po druhé světové válce největší
námořní a koloniální velmocí. Dnes
spadá do Britského společenství
národů 53 států (bývalá britská
dominia a kolonie), 15 z nich uznává britského monarchu za hlavu
svého státu, např. Austrálie, Nový
Zéland, Kanada, Indie...
Velká Británie má rozlohu 242 tisíc
km² a je vymezena mořskými břehy; mírný Golfský proud poskytuje
vlhké ostrovní klima s mlhou a deštěm. Zelenou krajinu protíná mnoho
řek, které zformovaly úrodnou zemědělskou půdu, využívanou v hospodářství již od starověku. V pozdním středověku patřila půda většinou bohatým šlechticům.
V 18. a 19. století, kdy industrializace přetáhla lidi z venkova do rostoucích měst a aglomerací, se některé regiony vylidnily. Zůstaly však
četné oblasti přírodních krás, přirozená jezera a vřesoviště, mnohé
chráněné v národních parcích.
Wales je svým charakterem venkovský. Jeho rozlehlé uhelné pánve
na jihu hrály klíčovou roli v rozvoji
měst Newport, Swansea a Cardiff.
Chloubou Severního Irska je Lough
Neagh, jedno z největších sladkovodních jezer západní Evropy. Stejně okázalý je masiv čedičových sloupů, zvaný Giant´s Causewy na pobřeží Antrim, který vznikl vulkanickou erupcí.
Anglie nemá mnoho atraktivních

krajů, avšak zvláště na západě jsou
obdivuhodné pobřežní útesy a na severu jezera, hory a velká území vřesovišť a lesů. Mnoho měst zdobí
krásné starobylé budovy, katedrály
a kostely, vybudované křesťanskými
předky. Růst měst a aglomerací podpořila v 19. stol. průmyslová revoluce. Rozvoj Velké Británie nebývale
ovlivnila mořeplavba, kterou provázel průzkum zemí, pirátství, obchod
a kolonizace. Anglie byla mezi prvními na světě v rozvoji průmyslu, ve
využívání vlastních ložisek uhlí,
břidlice, cínu a později přírodního
bohatství zemí, které kolonizovala.
Stoupající role britského impéria se
negativně projevila např. v obchodu
s otroky napříč světem.
Lidé, rozmanitost a migrace,
vztahy mezi zeměmi
Velká Británie má přibližně 70 milionů obyvatel. Londýn je devítimilionové velkoměsto, Belfast (hlavní
město Severního Irska) a Cardiff
(metropole Walesu) mají půl milionu
obyvatel. Bývalá průmyslová centra
s hustou dopravní sítí dnes zaměstnávají lidi zejména ve finančním
a obchodním sektoru a ve službách.
95 % obyvatelstva hovoří anglicky
s mnoha regionálními dialekty (velština, skotská gaelština, irská gaelština a kornština patří do keltských
jazyků), 5 % tvoří jazyky migrantů
(původ z jižní Asie, Polska). Během
20. století přicházeli do Británie lidé
z britského impéria zejména za prací
ve veřejném sektoru (dopravní
dělníci, zdravotní sestry apod.).

Kolem měst jako Londýn, Liverpool,
Cardiff se rozvinuly stabilní čínské
a židovské komunity. Po 2. sv. válce
přicházeli imigranti převážně z Irska,
Jamajky, Pákistánu a Indie. Imigrační
politika v 80. letech nebránila ani
svobodnému přistěhovalectví ze států
Evropské unie. Legislativa Velké Británie více než jinde umožňuje imigrantům výhody v příležitostech pro
vzdělání, kariéru, zdravotní péči, lepší
životní standard…
Vztahy Anglie, Walesu a Severního
Irska nebyly vždy mírumilovné.
Obyvatelé Walesu zakusili ve 13. století útisk a dobytí anglickým králem
Edwardem I. Tudorem. Symbolizuje
to linie impozantních hradů, která se
táhne napříč severním Walesem.
V novodobé historii snášel Wales
útrapy od svého lidnatějšího souseda
spíše na poli kulturním a jazykovém
než vojenském. Školní děti musely
až do začátku 20. stol. nosit okolo
krku označení „welh not”, pokud byly přistiženy mluvit svým mateřským jazykem. Narůstaly obavy, že
se zánikem skloňování zanikne celý
jazyk, ale po letech dohadů byla
v r. 2011 velština učiněna jazykem
oficiálním. Silný důraz se klade na
waleské vyučování a vzmáhající se
waleskou hudbu, media a kulturní
průmysl. Během 19. a začátku 20.
století hrál významnou roli v úsilí
o zachování jazyka velšský překlad
Bible od Williama Morgana (r. 1588)
a její používání v církvích, které
vznikly mimo hlavní proud.
Severní Irsko se utvořilo v roce
1920. Unijní většinou v provincii se
rozhodlo, že zůstane ve Spojeném
království a nespojí se s jednotným
Irskem. To vedlo k období občanských nepokojů a v roce 1968 vypukly ozbrojené konflikty. Složitá
situace přetrvávala po 30 let s tero-

ristickými útoky na pevninskou Británii, také na Irskou republiku
a kontinentální Evropu. Tato doba je
známa jako THE TROUBLES. Úmluva
označená jako „dobrý pátek“ v roce
1998 ukončila největší násilí a výsledkem bylo tzv. Assembly, složené
z reprezentantů obou unií.
Náboženství
Ve Velké Británii se 45 % obyvatel
hlásí k anglikánské církvi, 13 % ke
katolíkům. Další církevní společenství jsou pravoslavní věřící včetně syrských jakobitů a koptové
z Egypta. Mezi protestanty jsou nejvíce zastoupeni skotští presbyteriáni, metodisté a další. Tak jako
v celé Evropě i ve Velké Británii
pozorujeme pokles hlavně v náboženských denominacích hlavního
proudu. Narůstající menšina muslimů čítá již 2,8 milionu a jsou zde
početné minority hinduistů a sikhů
z Indie a několik desítek tisíc Židů.
Nacházet místo ve světě
Ve Spojeném království hlasovali
pro vládu, která po schválení plánu
brexitu v r. 2020 vyčlenila zemi
z Evropské unie. Mnozí pohlíželi na
EU jako na bohatý klub Evropanů,
který nedodržuje záruky a usnadňuje neomezenou migraci do země.
V Anglii a Walesu hlasovalo 52 %
obyvatel pro opuštění EU, ale Londýn hlasoval pro setrvání. Rovněž
tak hlasovalo Skotsko a Severní
Irsko. Někteří stále vidí Velkou Británii jako velmoc, panuje však nejistota v otázce jejího místa v dnešním světě. Částečně je to způsobeno povinností k dědictví impéria.
Projevuje se nevraživost k pokračující popularitě královny Alžběty,
ženy, která nemění svou tvář
Dokončení na str. 3

Z kazatelského plánu

Nad Písmem

2. neděle postní

Uvědomit si svou slabost před Bohem

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od
věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze
všeho soužení!
(Žalm 25,6.2b.22)

Je druhá neděle postní. Nejvyšší čas
si uvědomit, co se děje. Máme si
sypat popel na hlavu? Nebo máme
dělat, že se vlastně nic neděje?
Postní čas tu byl, je a zase bude…
Máme se hystericky bát o svůj život?
Nebo máme křičet na obranu proti
jakémukoli uzurpátorovi?
Lidský svět je neskutečně pomíjivý.
Co platí dnes, nebude platit zítra, za
chvíli. Člověk před člověkem se
chvástá a naparuje. Člověk před
člověkem argumentuje „červeným
knoflíkem“. Nezbude po nás nic.
Byť bychom byli sebemocnější. Jak
říkával můj děda: „Škytne, prdne
a zbyde po něm trocha zelené vody.“
A proč se tak neustále mezi sebou
vadíme a hádáme? Nač to je, k čemu
to slouží, co z toho máme? Čím jsem
starší, tím méně rozumím „modernímu“ světu a tím více rozumím
svým předkům. Člověk jadrný, člověk, který je „pravý“ učedník Páně

První čtení: Genesis 15, 5-12.17-18
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, ty nejlépe znáš naše slabosti, a proto tě prosíme: chraň nás
na těle i na duši, abychom se oprostili od zlého myšlení i konání! Svým svatým
Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Filipským 3, 17 - 4,1
Evangelium: Lukáš 13,31-35
Verš k obětování: Přísloví 21,30
Verš k požehnání: Žalm 106,4
Modlitba k požehnání:
Bože Vykupiteli, s modlitbou jsme dnes přišli k tobě, prameni vody živé,
a tys nás posílil svátostným pokrmem a nápojem. Požehnej nám, ať neklesáme pod břemenem životních zkoušek! Prosíme o to ve jménu Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 47, 95, 238, 172, 323

v očích Boha Otce, se nijak nechvástá, nehází ramena, volí skromnost před pompou, jde vytrvale svou
úzkou cestou. Ne, opravdu se nechvástá, zdá se na první pohled nepatrný jako hořčičné semínko. Svou
Bohem požehnanou nepatrností ovšem dokáže více než jakýkoli velikán. A může takovému služebníku
vyhrožovat kdokoliv, ten na východě, ten na západě, byť by se cítil
být Herodem, nic mu to nepomůže –
nakonec zapláče nad vejdělkem. Není mocipána lidského světa, který by
zvítězil v očích Kristových násilím
a zlobou.
Pláč… emoce člověku tak vlastní.
Při narození se dítko ozývá pláčem
a jeho matka se slzám neubrání. Při
návalu jakékoli emoce je vždy ku
prospěchu mít po ruce kapesník.
Když člověk umírá, vždy je na místě
slza, která se v danou chvíli stává
drahokamem na památníku po živo-

L 13,31-35

tu dobře prožitém. Napadlo vás někdy zaplakat nad sebou samým?
Možná se to zdá tzv. husté, příliš
asketické, sebebičující. Ale je to
i ozdravné a posilující. Uvědomit si
svou slabost před Bohem, uvědomit
si svou nepatrnost a křehkost závislou na Boží milosti.
Není divu, že nad námi Bůh Otec
pláče i dnes. Nad Jeruzalémem, nad
svým lidem, nad svými učedníky,
nad námi samotnými. Je neskutečně
troufalé spoléhat se na Boží milost
trvající věčně. Je trestuhodné zaštiťovat se Bohem při konání jakéhokoli zla.
A můžu se já, člověk, třeba přetrhnout, nic mi to nebude platné, Bohu zůstanu vzdálen. Pokud upřímně
zapláču nad svou nepatrností, slabostí, nemohoucností, pak tě snad
uzřím, Pane, a slza štěstí, naplnění
a lásky skane po mé tváři.
Anna Holínská

Hospodine, děkuji ti za dar pláče, abych si mohla uvědomit a srovnat hodnoty života podle tvého měřítka.
Děkuji ti za slzy štěstí, které mě naplňují blahem. Děkuji ti za slzy smutku, které mě naplňují vděkem.
Děkuji ti za slzy nepojmenovatelné, abych dokázala být tobě co nejblíže. Amen.
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Světový...
Pokračování ze str. 2
a vztah ke křesťanským hodnotám,
která se léta odhodlaně zdržuje
politické debaty…
Jak se žije, umění, kultura, sport
Anglie, Wales a Severní Irsko mají
každý svůj charakter a kulturu, ale
i něco společného. Svědčí o tom
posezení u báječného šálku čaje
a také „nepředpověditelné“ počasí
je stálým tématem rozhovoru.
Britové se snaží pevně držet tradic
etikety a společenské zdvořilosti.
Vtip a někdy sarkastický smysl pro
humor stále proniká do světa ve
formě knih, televizních show a filmů. Velkou Británii ovlivnila řada
mimořádných talentů ve vědě, literatuře a v různých oborech umění.
Jocelyn Bell Burnellová, severoirská
astrofyzička objevila v roce 1967
pulzující radiový signál (jeden z největších astronomických objevů)
a získala v r. 2018 Nobelovu cenu.
Díla literátů a vědců se čtou a studují po celém světě a také hudba
klasická i tradiční je živoucí součástí kultury napříč národy a zaznívá na četných festivalech.
Obyvatelé Velké Británie jsou národem milovníků sportů – fotbal, kriket,
golf, ragby, tenis – tyto všechny mají
u nich svůj původ. Také cyklistika
a atletika jsou velmi populární a provozují se i paralympijské hry. Ženský sport (fotbal a kriket) je vlivem
televize a médií na vzestupu zájmu.

Anglická kuchyně
Tradiční jídla se ve Velké Británii
připravují často teplá. Po stovky let
jsou oblíbeny dušené maso s přílohami, chipsy, horká paštika a sladké pudinky. Typický nápoj je šálek
čaje (Earl Breakfast nebo Earl Gray),
rovněž káva, v místních „pubs” (public house) má silnou tradici pití piva.
Mnoho místních specialit z Anglie se
dostává do celého světa – patří sem
sýr Cheddar, paštika a pudink…
Mnoho lidí se pokouší jíst zdravě,
ale pro mnohé jsou pohodlnější tzv.
junk potraviny, stoupá obezita, diabetes. Některé chudší komunity jsou označovány jako potravinové pouště, protože trpí nedostatečným příjmem čerstvé zeleniny
a ostatních zdravých potravin. Určitá naděje je v tom, že úřady přidělují kousky půdy k pěstování ovoce,
zeleniny a květin, rozvíjejí se komunitní zahrady. Na popularitě získávají organické a lokální fairtrade
potraviny, lidé se zajímají o původ
potravin a způsob jejich produkce.
Letošní sbírka SDM je určena pro
neziskovku Zdravotní klaun, která
pomáhá dětem v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech
seniorů. (Zakladatel Američan Gary
Edwards žije trvale v ČR).
Skotsko a Irská republika mají své
vlastní organizace Světového dne
modliteb, ale vzájemně si vyměňují nápady a setkávají se.
Z materiálů českého výboru SDM
vybrala redakce

Boh žehnaj Ukrajine
V čase, keď píšem tieto riadky, vojna na Ukrajine zúri piaty deň.
Som Slovák, polovičný východniar, preto s hlbokým smútkom sledujem, čo
sa deje pár kilomtetrov od slovenských hraníc. Ruskí politici na čele
s prezidentom Putinom sa rozhodli, že dobyjú túto krásnu krajinu
a podmania si ju. Rozhodli sa, že jej vnútia autoritatívny politický systém, ktorý vládne v Rusku a prieči sa všetkým demokratickým zásadám.
Preto tá vojna, preto umieranie nevinných – žiadni záchrancovia, ako
propagandisticky tvrdí Putin.
Bolí ma srdce, keď vidím ako svoje domovy a mestá opúšťajú ženy
s deťmi a starí ľudia. Bolí ma srdce, keď vidím, ako mladí osemnásťroční
chlapci musia narukovať, bojovať a umierať. Snom každého človeka pod
slnkom je žiť v mieri a slobode. A títo mladí chlapci namiesto toho, aby
sa mohli pripravovať na maturitu, aby mohli snívať svoje sny a tvoriť
plány o naplnenej budúcnosti, musia pochodovať v ústrety smrti.
Ale nesmieme strácať nádej a poddávať sa strachu. To je presne to, čo
Putin a všetci diktátori sveta chcú. Pod bremenom strachu sa stávame
tvárni a mäkkí, bojazlivosť nás ženie v ústrety istému otroctvu. Potrebujeme živú dôveru v Boha a vieru v dočasné trvanie skazených vládcov.
Božia spravodlivosť sa presadí. Buď na tomto svete, alebo na druhom.
Ako hovorí kniha Jób: „Což nevíš, že je to tak odjakživa, od chvíle, co byl
člověk postaven na zemi, že plesání svévolníků trvá krátce a radost
rouhačů jen okamžik? I když ve své povznesenosti se vypíná až k nebi a jeho hlava se dotýká oblaků, navždy zanikne tak jako jeho výkal, a kdo jej
vídali, řeknou: »Kde je?« Odlétne jak sen a nenajdou ho, bude zaplašen
jako vidění noční.“ A k biblickému textu pripojme ešte citát, ktorý povedal Mahátmá Gándhí: „Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být
nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.“
Preto nezúfajme a neklesajme na mysli. Aj keď v sebe nesieme frustráciu
a bezradný hnev, nemá veľký význam na cára Putina nadávať a preklínať
ho. Liať oheň nenávisti do ohňa nenávisti ničomu nepomôže. Ďaleko
väčšiu cenu má modlitba za Ukrajinu, za mier a slobodu v tejto krásnej
krajine, ale aj vo všetkých kútoch sveta. Ďaleko viac urobíme, keď dokážeme prejavovať odvahu a pestovať v srdci láskavosť a súcit, aj v čase
vojny. Posielajme peniaze pomáhajme utečencom, podporujme ich. Najviac pomôžeme Ukrajine, aj celému svetu, ak dokážeme stáť v Kristovom
svetle pokoja a nádeje. Pánom dejín je Kristus a len Kristova láska nás môže trvalo naplniť a spasiť. Je mojou veľkou túžbou, aby vo chvíli, keď budete čítať tieto riadky, bol na Ukrajine mier a jej obyvatelia žili v slobode. Boh žehnaj Ukrajine! Boh žehnaj nevinným, bezbranným a ponižovaným, ktorí volajú o pomoc. Pane, zmiluj sa.
Juraj Jordán Dovala

Papež k válce na Ukrajině:
Kdo vede válku, spoléhá na ďábelskou logiku
Při pozdravech po nedělní polední modlitbě ve Vatikánu
se papež František vyjádřil k válce na Ukrajině:
V těchto dnech námi otřásá něco tragického: válka.
Znovu a znovu jsme se modlili, aby k tomu nedošlo.
A nepřestaneme se ozývat, naopak, prosíme Boha
ještě intenzivněji. Proto znovu vyzývám všechny, aby
2. březen, Popeleční středu, učinili dnem modlitby
a postu za mír na Ukrajině. Den, kdy jsme blízko
utrpení ukrajinského lidu, kdy cítíme, že jsme všichni
bratři a sestry, a kdy prosíme Boha, aby ukončil válku.
Kdo vede válku, zapomíná na lidskost. Nevychází
z lidu, nehledí na konkrétní život lidí, ale upřednostňuje své zájmy a moc před vším ostatním.
Spoléhá na ďábelskou a zvrácenou logiku zbraní,
která je nejvíce vzdálená Boží vůli. A distancuje se od
obyčejných lidí, kteří si přejí mír a kteří jsou

v každém konfliktu skutečnými oběťmi – obyčejní
lidé – a kteří za válečné šílenství platí na vlastní kůži.
Myslím na starší lidi, na ty, kteří v této době hledají
útočiště, na matky prchající se svými dětmi... Jsou to
bratři a sestry, pro které je naléhavě nutné otevřít
humanitární koridory a které je třeba přijmout.
Se srdcem zlomeným z toho, co se děje na Ukrajině –
a nezapomínejme na války v jiných částech světa,
jako je Jemen, Sýrie, Etiopie... – opakuji: Odložte
zbraně! Bůh je s těmi, kdo vytvářejí mír, ne s těmi,
kdo používají násilí. Protože ti, kdo milují mír, jak
uvádí italská ústava, „odmítají válku jako nástroj
agrese proti svobodě jiných národů a jako prostředek
řešení mezinárodních sporů“.
Přeložil Petr Vacík
https://www.vaticannews.va

SRC vyzývá k okamžitému ukončení ozbrojených bojů
Světová rada církví odsuzuje jakékoli použití smrtící
ozbrojené síly k řešení sporů, které by mohly být vyřešeny dialogem. Pevně věříme, že dialog – založený na
principech mezinárodního práva a respektování stanovených státních hranic – byl a je správnou cestou
k řešení napětí kolem Ukrajiny. Vyzýváme k okamžitému ukončení současných ozbrojených bojů a k ochraně
všech lidských životů a komunit ohrožených tímto

násilím. Vybízíme všechny členské církve a všechny
lidi dobré vůle po celém světě, aby se k nám připojili
v modlitbě za mír pro lid Ukrajiny a za toto území.
Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca
Úřadující generální tajemník Světové rady církví
Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková

Z našich setkání

Připomínka historických událostí v Kutné Hoře
Pod rodinnými domy a zahrádkami
v klidné části Kutné Hory se nacházejí v podzemí bývalé důlní
šachty spojené s tragickými událostmi z počátku 15. století.
Do těchto opuštěných šachet byly
vhazováni zajatí husité, mezi nimi
i kněží, jako mistr Jan Chůdek
z Kouřimi, jak o tom píše v kronice
Vavřinec z Březové. Pronásledovaní a zajatí husité, považovaní za
nebezpečné heretiky, byli v letech
1419–1421 přemísťováni do Kutné Hory, kde docházelo k jejich krutým masovým popravám. Odhaduje
se, že se jednalo o 1500 až 1600 osob. Šachta dostala
označení „Tábor“. Na tomto místě stál kostel a konalo se
zde každoročně shromáždění s kázáním na památku
těchto husitských mučedníků, jak se o tom zmiňuje Jan
Amos Komenský v Historii o těžkých protivenstvích
církve české. Tato zvyklost se udržela až do roku 1621.
Při tomto později zbořeném kostele sv. Martina se
nacházela kostnice a hřbitov. Při výkopu kanalizace
v roce 1977 byly nalezeny zbytky tohoto kostela
i zasypané šachty. Dodnes lidé, kteří zde žijí, mohou

nalézt při práci na svých zahrádkách v zemi lebky.
Dne 19. 2. 2022 za velmi větrného počasí se v těchto
místech konala vzpomínková akce v rámci projektu
„Bojovníci boží – 600 let“, při které promluvili akad.
architekt T. Kotas, J. Motyčka a dr. M. Houška.
Následně byla odhalena za účasti patriarchy Církve
československé husitské pamětní deska. Další pamětní
deska byla umístěna na nedalekém prostranství, kde
došlo koncem roku 1421 k ústupové bitvě, kdy se Jan
Žižka se svým vojskem dostal v noci taktickým
způsobem ze Zikmundova obklíčení.
red

Zveme do Husova sboru na Vinohradech
Milí přátelé, sestry a bratři,
zdravíme vás v postním období, které je zatíženo temným mrakem událostí posledních týdnů. Kéž je pro nás
toto období časem skutečného obrácení a změnou smýšlení, ale i upevněním ve vytrvalosti ve všem dobrém
- ve spolehnutí se na pravdu, v důvěře a naději k Bohu, v lásce a pomoci ke všem bližním, kteří nás potřebují.
I v tomto nelehkém postním čase vás zveme do společenství, které nyní snad obzvlášť potřebujeme - kromě
účasti na nedělních a středečních bohoslužbách k dalším setkáním - filmovému klubu, večeru s pamětníky,
večerním modlitbám či repríze divadelního představení Osmého první (o vzniku CČS v podání našeho
ochotnického sboru). Setkání se konají v pražském Husově sboru na Vinohradech, Dykova 1.
* divadelní představení Osmého první – divadelní znovuoživení vzniku Církve československé doprovázené
světelnými obrazy, v podání vinohradského ochotnického souboru. Ve středu 16. března od 19 hodin (po
bohoslužbě od 18 hodin).
* promítání filmu Silnice (originální název La Strada). Silnice je italský film z roku 1954 režiséra Federica Felliniho.
Získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film v roce 1957. Film patří mezi klasická díla italského neorealismu.
Ve čtvrtek 17. března od 19 hodin ve Farského sále. Po projekci filmu bude následovat diskuze.
red
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Zprávy

Olomoucká diecéze Církve československé husitské
prodlužuje vyhledávací řízení
na funkci diecézní/-ho tajemníka/-ce v úvazku 1,0.
Požadavky:
– zakotvenost v CČSH
– kladný vztah k administrativě
– pečlivost, komunikativnost
– dokončené min. SŠ vzdělání s maturitou
– trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
– dobrá uživatelská znalost práce na počítači
– řidičský průkaz skupiny B výhodou (není podmínkou)
Výše mzdy se řídí církevními předpisy. Předpokládaný termín
nástupu je 1. 5. 2022.
Více informací na tel.: 731 210 814
nebo e-mailu: tomas.chytil@ccsh.cz.
Nabídky se životopisem zasílejte nejpozději do 20. 3. 2022
prostřednictvím e-mailové adresy dieceze.olomouc@ccsh.cz nebo
poštou na: Olomoucká diecéze Církve československé husitské,
Žilinská 113/5, 779 00 Olomouc.

Z ekumeny
PRO TAKOVOU VÁLKU NEEXISTUJE OMLUVA ANI OD

BOHA, ANI OD LIDÍ

V „Projevu k věřícím a občanům Ukrajiny“ 24. února 2022 Jeho Blaženost
Onufrij, metropolita Kyjeva a celé Ukrajiny (Moskevský patriarchát)
a primas Ukrajinské ortodoxní církve otevřeně promluvil k současné
situaci: „Nastaly těžké časy,“ řekl. „K naší největší lítosti Rusko zahájilo
vojenské akce proti Ukrajině a v této osudové době Vás vyzývám, abyste
nepanikařili, byli stateční a projevovali lásku ke své rodné zemi a k sobě
navzájem.“ Metropolita dále vyzval lidi, aby se modlili za Ukrajinu, za
armádu i za lid, zapomněli na vzájemné spory a nedorozumění a sjednotili
se v lásce k Bohu a ke své zemi. „V této tragické době vyjádřeme zvláštní
lásku a podporu našim vojákům, kteří stojí na stráži a chrání a brání naši
zemi a náš lid,“ prohlásil. „Ať jim Bůh žehná a provází je!“
Metropolita Onufrij vyzval přímo ruského prezidenta, aby požádal
o okamžité ukončení „bratrovražedné války“. „Válka mezi těmito národy je
opakováním hříchu Kaina, který ze závisti zabil svého vlastního bratra,“
prohlásil. „Taková válka nemá žádnou omluvu ani od Boha, ani od lidí.“
Uzavřel: „Vyzývám všechny k soudnosti, která nás učí řešit naše pozemské
problémy ve vzájemném dialogu a porozumění, a upřímně doufám, že nám
Bůh odpustí naše hříchy a Boží pokoj zavládne v naší zemi i ve světě!“
Zdroj: www.oikoumene.org

NOVÁ KNIHA O EKOTEOLOGII
PROPOJUJE RŮZNÉ POHLEDY A OSVĚDČENÉ POSTUPY

Pozvání do Liberce

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nářek nad Jeruzalémem
Tajenku získáte, pokud seřadíte slzy od nejmenší po největší.

NO v Liberci zve na přednášku
s promítáním: Po stopách Bílé
hory a J. A. Komenského. Pátek
25. března v 17 h, v síni Boženy
Němcové v budově fary naší
církve na náměstí Českých bratří
35/2.
VL

Ďakujeme

(Řešení z minulého čísla: Pokušení odoláme s Boží pomocí.)
Jana Krajčiříková

Vždy sa patrí poďakovať. Obdržali sme v diecéze v Bratislave od diecézy v Brne CD, na
ktorom sú Biblické piesne, ale
nie len tie. Biblické piesne Antonína Dvořáka sú vyznaním
hlbokého cítenia viery melódiou. CD nosič má tiež napríklad aj skladbu Ave Mária, aj
Svätováclavský chorál.
V krásnom obale je úvodné
slovo biskupa Juraja Dovalu.
CD sme rozdali našim veriacim
pri bohoslužbách.
DR Bratislava

Nový svazek „Současná ekoteologie, klimatická spravedlnost a environmentální řízení ve světě“ je poslední z trvalých výstupů 6. mezinárodní
konference o ekologické teologii a environmentální etice – Ekoteologie
(Ecothee), která se konala v září 2019 na Pravoslavné akademii Kréty ve
městě Kolymvari. Publikace, kterou editovali Louk A. Andrianos, Tom
Sverre Tomren et al., je koncipována jako vědecká antologie, která ukazuje
rozmanitost ekoteologie v různých náboženských tradicích.
Dr. Adrianos, konzultant pro Péči o stvoření, udržitelnost a klimatickou
spravedlnost Světové rady církví, sdílí své úvahy o knize: „Nová kniha
o ekoteologii (sv. 6) odráží kontextuální změnu moderní ekoteologie ve
smyslu, že její autoři nejsou jen teologové nebo ekologové, jako tomu bylo na
začátku Ekoteologie v r. 2008, ale je zde zastoupen také širší okruh účastníků
globálního společenství celé Země od právníků, politiků, spisovatelů, vědců,
sociologů, novinářů, ekonomů, domorodých obyvatel a laických občanů.“
Z perspektivy křesťanských církví dává kniha příklady správy životního
prostředí od reformy církevní liturgie až po proměnu jejich zdrojů energie,
aby byly „zelenější“ a staly se „zelenějšími farnostmi“ např. z pravoslavné
(Řecko), protestantské (Kanada) nebo katolické (Švýcarsko) perspektivy.
Církve se také mohou seznámit s praktickými ekoteologickými iniciativami, jako je koncept ekonomie života a „WWJD – What would Jesus
do? - Co by udělal Ježíš?“ - vtělení a soteriologie ve světle ekologie.
Kniha přináší informace například o tom, jak norská církev prosazuje
ekologickou etiku a jak etiopské církve bojují za ochranu lesů.
Z perspektivy jiných náboženství kniha upozorňuje na aktivity muslimů
v USA v boji proti klimatické nespravedlnosti. Buddhistické komunity také
sdílejí svou environmentální praxi, stejně jako burjatští šamanisté
z Bajkalské oblasti v Rusku.
Zdroj: www.oikoumene.org,
překlad: Kateřina Vítková
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