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Láska v rozmanitosti
Když v závěru minulého století vznikala ekologická sekce České
křesťanské akademie, byl aktuálním tématem trvale udržitelný rozvoj
či trvale udržitelný život, včetně otázky, který z těchto termínů je
vhodnější. Na jednom jejím setkání se o tom vedla diskuse, na níž bylo
připomenuto, že – máme-li mluvit o rozvoji – tak ten musí mít nějaké
směřování, nějaký cíl. Tím skutečným cílem by mělo být Boží
království.
Když ono není z tohoto světa, tak do něj vstupuje a směřování k němu by
mělo být cílem lidského snažení. Bohu záleží na Jeho stvoření, záleží mu na
tom, jak my lidé žijeme. Lidstvo by tedy mělo směřovat k lepšímu, mělo by
se stále zdokonalovat. Jakým směrem se však reálně ubírá? V současné době
jsme zděšeni aktem agrese a vším tím, co se děje na Ukrajině. Jsme ovšem
svědky i řady už déle probíhajících nežádoucích procesů. Probíhá krize
životního prostředí, projevující se především nepříznivým vývojem klimatu,
za který zřejmě do určité, asi dost značné míry můžeme my, lidé. A jsou
i další skutečnosti, které dávají za pravdu často opakovanému názoru, že
lidstvo je stále horší a horší, že vývoj se ubírá špatnou cestou.
Nedávno vyšlá velice zajímavá kniha švédského lékaře a humanisty Hanse
Roslinga Faktomluva se však na současnost dívá optimisticky. Autor na
základě kvantifikovatelných údajů tvrdí, že lidstvo postupuje směrem k lepší
budoucnosti. Životní úroveň v mnoha dříve velice chudých zemích se
výrazně zvedla, třeba na úroveň, která byla v dnešních vyspělých zemích
před nějakými padesáti lety. Katastrofální chudoby je mnohem méně než
před několika desítkami let...
Problémy s životním prostředím sice ukazují, že lidské počínání se musí
změnit, ono se však od bezohledného spotřebování uhlí ve století uhlí a páry
mění. A mění se i obecný vztah k lidskému životu. Dobré změny si
nemůžeme neuvědomit, když si připomeneme, jak rychle a kolikrát bez
řádného vyšetření se v minulosti popravovalo. Ve velké oblasti naší civilizace
si dnes lidského života velice vážíme a s politováním si uvědomujeme, že asi
1 300 km na východ tato oblast končí. Vraťme se však do naší civilizace.
Nebylo by dobré nad vývojem truchlit nebo se zas z dosažených zlepšení
příliš radovat. Důležité je, že máme prostor pro modlitbu, máme prostor pro
dobré počínání.
Zaměřme se teď na jeden příznivý rys vývoje, totiž na zlepšování vztahů
mezi různými křesťanskými církvemi a skupinami. Jde o trend převažující,
avšak – žel – nikoli úplně všeobecný. Přitom věříme, že náš Pán má na světě
jednu Církev (s velkým „C“), která žije a působí v různých církevních
organizacích, řekněme církvích, ale s malým „c“. Ve 12. kapitole epištoly
Římanům Pavel připomíná, že nějaká uniformita či stejnost mezi křesťany
není cílem. Evangelium přichází do rozmanitých kultur, velice různých
způsobů myšlení a vnímání světa, do světa s různými osobními zkušenostmi.
Promítá se sem i růst poznání světa. V takovéto situaci je zcela přirozené, že
formy zbožnosti nejen mezi různými kulturami, nýbrž dokonce i v jednom
městě či zemi, se budou lišit.
Stabilita různých společenstev v přírodě je podporována jejich rozmanitostí;
hovoříváme o biodiverzitě. Rozmanitost teplot je podmínkou života. Ztráta
rozmanitosti teplot, tedy jejich konečné vyrovnání, by znamenalo tepelnou
smrt vesmíru. Rakouský sociolog Franz M. Wuketits tyto fyzikální úvahy
aplikuje na lidskou společnost; píše, že ničení kulturní rozmanitosti vede
k „tepelné smrti kultur“, ke znemožnění dalšího vývoje kultur (řeč není
o pokroku). Rozmanitost posouvá společnost vpřed. A ona rozmanitost
křesťanských spiritualit, rozmanitost forem uctívání Boha, je případem oné
kulturní rozmanitosti. V duchu Wuketitsových úvah bychom ji měli přijímat
jako důležité obohacení. Zavádějící lidská přirozenost vede často
k přesvědčení, že jen vlastní názor je správný a kdo uvažuje jinak, tak se
mýlí. V minulosti se běžně stávalo, že některé církve zabraňovaly či
zakazovaly svým členům účast na bohoslužbách jiné církve. I dnes se
s něčím takovým setkat lze, byť snad ojediněle. Změnil se i pohled na přístup
k večeři Páně mezi různými denominacemi. Posiluje se vědomí otevřené
Kristovy náruče. A i když stále pro přístup k eucharistii omezení panují,
touha po vzájemném sdílení zde stále roste.
Je známo, že v biologických společenstvech jednotlivé složky, byť třeba
výrazně rozdílné, se vzájemně podporují. Podobně rozmanitost uctívání
Hospodina a různé způsoby přemýšlení o věcech, které přesahují svět,
mohou být obohacením Církve Kristovy jako celku, v duchu zmíněných slov
z Pavlova listu do Říma. Různice byly už v první církvi a Pavel společenství,
kde k nim docházelo, rozhodně nechválí: Prosím vás, bratří, pro jméno
našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou
roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl
jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím
tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já
k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás
ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? (1. Kor. 1,10-13).
Mnoho různých neshod či dokonce napětí v Církvi vznikalo a stále vzniká
kvůli různým teologickým otázkám. Do takové situace hovoří Pavlova slova
Dokončení na str. 3

Zahajte s námi léto na XXII. Pouti na Sázavě!
Letní atmosféru jistě podtrhne louka u nábřeží Cyrila a Metoděje v centru města Sázavy, kde se pouť opět
v poslední červnovou sobotu 25. 6. uskuteční, s výhledem na Sázavský klášter, který můžete při té příležitosti
také navštívit.
Připraven bude bohatý program,
jak pro děti, tak pro dospělé. Připomínat si budeme různými způsoby Jana Amose Komenského,
jehož 430. výročí narození jsme
letos oslavili.
Bohoslužbu pod širým nebem bude
sloužit bratr patriarcha Tomáš
Butta s pražským biskupem Davidem Tonzarem, těšit se můžete
ale i na nádherný zpěv Dity Vích
Hořínkové, která se svým synem
Filipem Antoniem naváže s uměleckým přednesem úryvků z vybraných Komenského spisů. (Kdo jste
zažil jejich vystoupení v Husově
sboru v Dejvicích při slavnosti
k 430. výročí J. A. Komenského, jistě
budete souhlasit, že patřilo k uměleckým vrcholům celého setkání.)

V pravé poledne usedneme opět ke
společnému jídlu agapé – prosím
přivezte každý něco s sebou na
společný stůl! Děkujeme!
Kromě toho opět přijede Ilonka
s dalším občerstvením (řízky i vege),
bude pivo a limo, pro děti cukrová
vata, voda i fair trade káva a další
fair trade výrobky, tj. strachovat se
o jídlo a pití určitě nemusíte!
Odpolední program bude opět pestrý. Kvíz pro týmy o ceny – tentokrát na téma Komenský, III. štafetový běh o pohár opata Prokopa
pro všechny – čtyřčlenné týmy
(rodinné, míchané apod.), pro děti
zážitková soutěž Com – en – sky na
devíti stanovištích s nejrůznějšími
úkoly, při nichž se o Janu Amosovi
též něco dozví; mohou si ho i na-

malovat ve výtvarném koutku a poslat do soutěže Národního pedagogického muzea J. A. Komenského, které je hlavním koordinátorem Národních oslav Komenského 2020 – 2022.
Na větvi s divadlem Na větvi se
můžete ocitnout se Zvěřincem pana
Ezopa. Nebude chybět ani hudba.
Přijedou opět i diakonická a vzdělávací zařízení se svými stánky, těšit se tak můžete opět na keramické
a další výrobky Domečku a Nazaretu, workshopy církevní husitské ZUŠ Harmonie a dalších škol,
s nimiž jsme právě v jednání.
Jsme vděčni městu Sázava za jeho
podporu a pomoc a též za finanční
podporu MK ČR, díky čemuž můžeme opět nechat vstupné dobrovolné a sbírku vyhlásit na
pomoc maminkách s dětmi
z Ukrajiny.
Pokud jste ve vašich náboženských obcích v kontaktu s ukrajinskými uprchlíky, pozvěte je či
přijeďte s nimi, bohoslužbu máme přeloženou do ukrajinštiny
a mnohé z programu nebude potřebovat překladu.
Navíc na Sázavě je krásně, což
jistě přispěje k psychické pohodě nejen uprchlíkům, ale nám
všem, kteří se, dá-li Pán, na
Sázavě při XXII. Pouti v sobotu 25. června opět setkáme!
Těšíme se vás!
Za přípravný tým
hlavní koordinátorka
Pouti na Sázavě
Hana Tonzarová
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Úprimná vďaka
všetkým matkám a ženám
Povolanie matky je síce krásne, ale nemusí byť jediné v živote ženy.
Sú ženy vedkyne, umelkyne, ktoré nie sú len nositeľkami biologického
života. V niektorých kresťanských cirkvách pôsobia aj ženy ako farárky,
teda v duchovnom materstve. Prečo by žena, ktorá je darkyňou
biologického života, nemohla sprostredkovať aj duchovný život?
Aj duchovná služba je dôležitou dimenziou služby ženy. Žena tým
neprestáva byť ženou, ale môže svoju lásku rozšíriť žensky tvorivým
spôsobom. Skutočný ženský princíp je prejavom ženskej životnej sily,
nezaťažený kultúrnymi prejavmi a očakávaniami. Ani v cirkvi nie je
žiadna služba rezervovaná výhradne pre mužov. Ježiš poveril ženy
dôležitými úlohami pri šírení evanjelia. Stali sa prvými hlásateľkami jeho
zmŕtvychvstania. V ranej cirkvi sa podieľali na šírení evanjelia. O ich
kňazskej službe síce nič nevieme, ale je možné, že ju konali. Spoločnosť
sa musí zbaviť patriarchálnych predsudkov, ktoré v nej stále pretrvávajú. Vieme, že v dejinách ľudstva vždy nedominoval patriarchát,
ale aj matriarchát. V súvislosti s deľbou práce sa vytvorili „mužské“
a „ženské“ role. V cirkvi by mal žiť a pôsobiť mužský a ženský prvok
rovnocenne. Pre duchovnú službu je rozhodujúce Božie povolanie a nie
pohlavie. Apoštol Pavol hovorí, že v kresťanstve už niet muža ani ženy,
ale všetci pokrstení sú jedno v Kristovi. Vtelenie sa netýkalo Krista ako
muža, ale človeka, teda muža aj ženy. Keď sme v krste všetci jedno,
prečo by mali byť z prijímania jednej sviatosti, teda kňazstva, vylúčené
ženy? Nekatolícke cirkvi pochopili, že by to nebolo správne, a preto
pripúšťajú k ordinácii duchovných aj ženy. Spoločnosť musí ešte veľa
spraviť na ceste k skutočnej emancipácii žien. Aby sa im otvoril priestor
k všestrannej realizácii v spoločnosti a nielen k biologickému materstvu.
Do tohto úsilia sa musia zapojiť svojimi činmi všetky zložky spoločnosti.
Štefan Šrobár

Markéta Hlasivcová

Kopretiny
Má mě rád, nemá
v lásce žádné stíny
Probírám tiše lístky kopretiny
Mám radši bílou – totiž
žádné viny
Pobývám-li v klidu na poušti
více svým blízkým odpouštím
Ve zmatku vlny před námi
a s námi
Radši zabývám se květinami

Z kazatelského plánu

6. neděle po Velikonocích
Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:
Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou
neukrývej. Aleluja!
(Žalm 27,7.8.9)
První čtení: Skutky 16,16-34
Tužby velikonoční (III)
2. Aby oslavený Pán provázel naši církev znameními své spásné moci,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom svoji lásku k Ježíši Kristu osvědčovali láskou k bližnímu,
modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, pomoz nám, abychom tvůj svatý zákon obětavě plnili a tvé
božské vznešenosti s čistým srdcem sloužili! Osviť nás, Bože, svým svatým
Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Zjevení 22,12-14.16-17.20-21
Evangelium: Jan 17,20-26
Verše k obětování: Žalm 68,20-21
Verš k požehnání: Jan 15,26; 16,14
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, tvůj požehnaný Syn, velekněz nové smlouvy, vstoupil do
nebeské svatyně, kde se bez přestání za nás přimlouvá. Dej, ať posvěceni
přijímáním jeho těla a krve prospíváme ve víře a bez ustání vzýváme svaté
jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 24, 44, 127, 148, 176, 288, 294, 303

Nad Písmem

Ježíšova modlitba za učedníky
Kým je vlastně křesťan a jaký je
nebo má být jeho vztah ke světu?
Touto otázkou se zcela vážně zabývala již prvotní křesťanská obec.
O tom svědčí i nejstarší dochované
apologetické dílo, tzv. „List Diognetovi“. Jedná se o dopis anonymního
autora, napsaný někdy mezi 2. - 3.
stoletím: „Křesťané se neliší od
ostatních lidí ani původem, ani řečí,
ani způsobem života. Nemají vlastní
města, nemluví zvláštní řečí, nežijí
odlišným způsobem. Jejich učení
není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku,
jako je tomu u některých. Bydlí, jak
každému bylo souzeno, v městech
helénských i barbarských. V odívání
i jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Co se týče života, mají vlastní
vlast, avšak žijí jako cizinci. Cizina
je jim vlastí a vlast cizinou. Žení se
jako ostatní, rodí děti, avšak narozené děti neodhazují. Mají společný
stůl, ne však lůžko. Mají tělo, nežijí
však podle přání těla. Žijí na zemi,
bydlí však v nebi. Poslouchají daných zákonů, způsobem svého života však vítězí nad zákony... Jako je
duše v těle, tak jsou křesťané ve světě. Duše je rozptýlena ve všech
údech těla a křesťané ve všech
městech světa. Duše dlí v těle, avšak
není z těla. Křesťané bydlí ve světě,
ale nejsou ze světa.“
Abychom pochopili hloubku a smysl
tohoto textu v souvislosti s dnešním
evangeliem, je třeba, abychom se
vcítili do mentality těch, kteří se
rozhodli následovat Krista, a to bez
ohledu na následky, které to pro ně
mělo. Víme, že v prvním století byl
v ohrožení života každý, kdo se k němu hlásil. Křesťané věděli, že možná
zítra, za týden nebo za měsíc, je čeká
cesta na popraviště. A byli ochotni
toto riziko podstoupit. Nejen, že je to
neodradilo, ale jejich řady rostly, jak
se k nim postupně přidávali další
a další. Jak je to možné?
Z dnešního pohledu se to zdá až
nepochopitelné. Odpověď nám dává
dnešní evangelium: Ježíš se za ně
modlil. Prosil Otce, aby jim dal sílu,
odvahu, vytrvalost a lásku jedněch
k druhým. Aby jim dal víru a naději.
A stalo se. Společná víra křesťany
spojovala a posilovala. Věta „Bůh
v nás a my v Bohu“ která je dodnes
součástí naší liturgie, zde došla
svého naplnění.
Po ediktu milánském křesťané už
nemuseli slavit eucharistii po domech, scházet se tak, aby je nikdo
neviděl, v katakombách, v noci a tajně. Dostali možnost stavět chrámy
a konat velká shromáždění. Biskupové, dříve odsuzováni k mučed-

nické smrti, byli náhle postaveni na
úroveň světské moci. A lidé náhle
začali mít jiné problémy. Nejen
s organizací církve, ale především
sami se sebou a se svým životem,
protože náhle bylo obtížné zachovat
si v sobě tu radikalitu evangelia.
Je to do jisté míry logické. Vzpomeňme na dobu totality v naší zemi.
Byl jasný nepřítel, který přímo bojoval proti křesťanství. Jak nás to
spojovalo a jakoby vnitřně posilovalo! Byly jasné zbraně a vyhraněná
teritoria. Věděli jsme, co se od nás
chce a co ne.
A pak přišla doba svobody, změnily
se společenské poměry. A nikoho už
nezajímalo, s kým se stýkáme, jaké
adresy máme v adresáři a komu telefonujeme. Najednou jsme měli
možnosti, o kterých se nám dříve ani
nesnilo. Mohli jsme cestovat, podnikat, veřejně vyslovit svůj názor na
cokoli. Utahovat si z politiků. Proměnily se výkladní skříně obchodů,
objevila se spousta možností, jak se
bavit. Současně se zvýšily nároky
zaměstnavatelů. Kdo se chtěl mít
dobře, musel projevit iniciativu, obětovat svůj čas a úsilí. Bylo možné
téměř všechno, ale na všechno nebyl
čas… Změnily se priority, a díky tomu skončila i mnohá přátelství. Už
jsme neměli čas na společenství, už
jsme se tolik nescházeli na bohoslužbách a na biblických hodinách.
Budu si číst v Písmu a pomodlím se
k Pánu. Ale až vyřídím maily. Až
dám děti spát. Až skončí televizní
seriál. Až si dopiju pivo. Vím, že
bych měl zase někdy zajít do kostela,
ale sorry, nestíhám. A aktivních
křesťanů začalo ubývat. Takový
život v dnešním světě prostě je.
Ale vraťme se zpět do 4. – 5. století.
I tehdy lidé vnímali, že světské
radosti i starosti jim až příliš zasahují
do jejich života s Kristem. A tak si
někteří křesťané řekli: chceme žít
evangelium radikálněji. A rozhodli
se vyřešit svůj vztah ke světu tím, že
ho opustí, protože je v něm příliš
mnoho pokušení žít plytce a povrchně. Rozdali majetek a odešli do
pouště. Tak vznikla mentalita, že
když chci žít podle evangelia, musím
se co nejvíce distancovat od tohoto
světa. A jsme tam, kde jsme být
nechtěli.
Tato cesta totiž není řešením pro
všechny křesťany, ale jen pro ty, od
kterých to Bůh žádá. Když Pán
někoho zve, aby odešel do kláštera
nebo žil jako poustevník, tak ho
k tomu volá a dává mu k tomu svou
milost. Jeho úkolem pak je, aby žil
v modlitbách za ty, kteří ve světě
zůstávají. Kdyby tam odcházel je-
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nom proto, aby nemusel nic dělat,
tak Boha nikdy nenajde. Boha totiž
můžeme najít jenom tam, kam nás
on zve.
Evangelium je především vědomí
zodpovědnosti nejen za spásu naší
vlastní duše, ale také za bratry a sestry, kteří žijí ve světě. Evangelium je
růst lásky a zodpovědnosti za tento
svět. Tu zodpovědnost máme všichni
ti, kteří zůstali ve světě, i ti, kteří
z něj odešli do ústraní. Všichni
nemůžeme žít v mentalitě útěku ze
světa, naopak! Ježíš přece řekl: jděte
do celého světa. A také řekl: posílám
vás jako ovce mezi vlky, tzn. počítá
se s tím, že to ve světě snadné nebude, že v něm jsou a budou úskalí
a nebezpečí. To dokládají slova dnešního evangelia: neprosím, abys je ze
světa vzal, ale abys je zachoval od
zlého. Máme vědět, že je třeba ve
světě zůstat, protože tam je naše
poslání. To se týká i poslání kněží.
Ani kněz nesmí utéct ze světa, vždyť
je to Ježíšův apoštol! To znamená, že
nemá být jenom mezi věřícími
a přesvědčovat přesvědčené, ale
musí jít i do světa, mezi nevěřící.
Není ale v jeho silách, aby se dostal
všude, do všech rodin, do všech
restaurací, na místa, kde lidé pracují,
kde tráví volný čas… To je úkolem
laiků. Oni jsou – resp. mohou být
těmi, kdo stojí v první linii. A rozhodně nejsou křesťany druhé třídy,
kteří dělají jen to, co jim kněz řekne.
Laik může být amatérem v teologii,
ale nikdy ne v životě. To on je na
hranici světa, který se vědomě hlásí
k Bohu, a světa, který o Bohu neví
a vědět nechce.
Je třeba, abychom trochu přehodnotili, jak to máme v hlavě poskládané. Nejde totiž o to, co je víc
a co je míň, nic není víc a nic není
míň. Každý má žít v tom povolání,
ke kterému ho Bůh zve. Svět není
špatný a názor, že v kostele je dobře
a venku zle, je mylný. Svět, byť je
v některých oblastech poznamenaný
hříchem a poskytuje mnohé příležitostí k selhání, sám o sobě není tím,
co by člověka od Boha oddělovalo.
Naopak, krása stvoření může setkání
s Bohem zprostředkovat.
Ježíš se nemodlí, aby jeho učedníci
byli ze světa vzati, ale aby byli
uchráněni od zlého. Posílá je do
světa, aby v něm konali své poslání.
Není třeba se světa zříkat, pohrdat
jím nebo ho dokonce démonizovat.
Není ale ani možné ho zbožštit
a zabydlet se v něm. Zkrátka máme
v tomto světě žít jako lidé, kteří jsou
vedeni Duchem Božím, a nenechat
se ovládat tím, co je špatné.
Marie Babická

Bože, Otče všemohoucí, prosíme tě, pomoz nám věřit ve tvou moc a tvůj plán,
i když nemáme o všem přehled a mnohému nerozumíme.
Dej nám moudrost a odvahu, abychom plnili tvou vůli všude tam, kam nás postavíš,
a za všech okolností věrně následovali Ježíše, v něhož jsme uvěřili.
Prosíme tě také za všechny, kteří jdou životem vedle nás a s námi,
aby i oni pozvali tvého Syna Ježíše Krista do svých srdcí a domovů.
Prosíme tě za lidi zbloudilé, zklamané a nespokojené,
aby rozeznali Jeho hlas a připojili se k němu.
Prosíme tě za všechny ty, kteří nemohou uvěřit v život za tělesnou smrtí,
aby se naučili vidět srdcem a pochopili, že láska je silnější než smrt.
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Láska v rozmanitosti

Změna na pražském stolci:
koncepční, nebo jen personální?
V pátek 13. května v poledne Vatikán oficiálně oznámil, že dosavadní
olomoucký arcibiskup Jan Graubner byl jmenován arcibiskupem
pražským. Stává se tím nejen ordinářem pražské arcidiecéze, ale i metropolitou české církevní provincie. Ta se pokrývá víceméně s historickým územím Čech. Kromě pražské arcidiecéze zahrnuje čtyři
diecéze označované jako sufragánní, českobudějovickou, plzeňskou,
litoměřickou a královéhradeckou.
Postavení pražského arcibiskupa jako metropolity je tradiční církevní
funkcí známou v západní i ve východních církvích. Metropolita v latinské části katolické církve stojí mezi místními biskupy a papežem.
Dnes však již jejich funkce není tak
významná. Metropolitů je přes pět
set. Na našem území jsou dva, český
a moravský (resp. moravskoslezský).
Pražský metropolita má na rozdíl od
olomouckého navíc čestný titul primas český. Ten však není spojen
s žádnou pravomocí. Prakticky je to
označení arcibiskupů, metropolitů
města, ve kterém byli korunováni
panovníci. Tento titul se nevztahuje
na Česko jako celek, ale pouze na
Čechy.
Graubner se stává třicátým sedmým
pražským arcibiskupem. Jejich linie
začala Arnoštem z Pardubic, který
byl dvacátým sedmým pražským
biskupem a byl povýšen na arcibiskupa. České království tehdy bylo
významné, protože český král byl
zároveň císařem Svaté říše římské.
Pražský stolec existuje od 10. století
a první na něm seděl biskup Dětmar.
Bývá však označován jako stolec
svatovojtěšský podle druhého pražského biskupa Vojtěcha (982–996).
Dnešní organizační struktura větši-

nové západní či „latinské“ části
Římskokatolické církve je založena
spíše na statutárních biskupských
konferencích, jejichž území se až na
několik výjimek pokrývá s hranicemi států. Předsedou České biskupské konference je Jan Graubner,
který získává přesunem do Prahy,
kde sídlí administrativa ČBK, silnější pozici. Také tím, že má sídlo
v hlavním městě a že odtud má
snadnější přístup i k politikům. Sídlo
arcibiskupů je možná symbolicky na
Hradčanském náměstí v bezprostřední blízkosti Pražského hradu.
Spojení s politickou sférou vyjadřuje
i zmíněná pozice primase, již arcibiskupovi udělil císař Svaté říše
římské Ferdinand II. roku 1627
Obnoveným zřízením zemským.
V současnosti je právní pozice
Církve římskokatolické stejná jako
ostatních křesťanských církví a jiných náboženských společností.
Zdědila z minulosti pozici církve
registrované, kterých je v současnosti čtyřiačtyřicet. Je z nich největší. Jmenovitě se k ní v posledním
sčítání lidu přihlásilo 741 019 obyvatel. Ke katolické víře či příslušnosti se počítá dalších 235 834 osob.
Jde tedy celkem o devět procent
obyvatel (českých občanů a dalších

osob s trvalým bydlištěm v České
republice).
Dosavadní pražský arcibiskup Dominik Duka podal ke dni 26. dubna
2018 povinnou resignaci. Papež
František ji přijal a vyzval ho, aby
ve službě setrval do dalšího rozhodnutí. V jiných případech, např.
při resignaci Františka Radkovského na službu prvního plzeňského biskupa roku 2014, nebyla
resignace přijata a biskup sloužil ve
své diecézi dál. Po dvou letech však
Radkovského vystřídal současný
biskup Tomáš Holub.
V případě Prahy se dala očekávat
brzká výměna ve funkci, ale až na
konci čtvrtého roku od resignace
Duka oznámil, že bude vystřídán,
a to do konce června. V pátek 13.
května v poledne bylo sděleno jméno nového arcibiskupa. Teď bude
brzy oznámen termín jeho intronizace.
Dukovo vystřídání po tak dlouhé
době je výrazem značných rozpaků
Svatého stolce. Charles Daniel Balvo měl po tři a půl roku na postu
apoštolského nuncia čas provádět
šetření, které vede nakonec k odeslání tří jmen, u nichž hraje roli
i pořadí, do Vatikánu. Tam posuzuje
návrh Kongregace pro biskupy
a v případě arcibiskupa, metropolity církevní provincie se k němu
vyjadřuje i Státní sekretariát.
Nebylo však snadné najít vhodného
kandidáta, který by měl potřebnou
kvalifikaci (doktorát církevního
práva nebo teologie) a důvěru
Pokračování na str. 4

Z našich setkání

Můžete si přečíst
Jiří Langer – Jiří Orten:
Modlitby českožidovské, Martin C. Putna. Biblion 2022
Komentované výbory z děl klasiků české literatury slaví v Biblionu úspěchy
již druhým rokem. Na Skoro modlitby Karla Čapka (2020) a Magorské
modlitby Ivana M. Jirouse (2021) koncepčně navazuje – a knižní trojici
završuje – další ediční počin Martina C. Putny, Modlitby českožidovské. Kniha
je bohatým výběrem literárně-modlitebních textů dvou nejvýraznějších
českožidovských autorů éry masarykovské republiky a její tragické dohry
v letech šoa – Jiřího Langera a Jiřího Ortena.
Jiří Langer a Jiří Orten představují dva krajní póly vztahu židovství a češství,
literatury a víry: Langer se navzdory moderní době vrací k té nejmystičtější
formě judaismu, tedy k chasidství, ale občas ho vykládá skrze nejmodernější
metody humanitních věd. Orten se naopak ze židovských tradic už téměř zcela
vyvázal, ale pod tlakem blížícího se šoa se básnicky a modlitebně vrací
k Písmu.
Modlitby českožidovské jsou uspořádány podle liturgického roku judaismu.
K jednotlivým svátkům jsou přiřazeny modlitby, které se k nim váží vědomě
či nevědomě, tématem nebo náladou. Dva hlavní modlitebníci jsou doplněni
na dvojí „minjan“, modlitební desítku. V prvním minjanu znějí úryvky z děl
dalších českožidovských autorů, od obrozenského předběžce Siegfrieda
Kappera po Ortenovy generační druhy. Ve druhé skupině jde o úryvky z děl
autorů, kteří se s židovskou zbožností zcela rozešli, a přece i u nich její stopy
probleskují – nebo naopak autorů, kteří k židovství rodem nepatřili, ale
zamilovali si dům izraelský, jeho víru a jeho poezii.
red

Dvakrát Vlasta Polívková

SOUZNĚNÍ SLOVA A OBRAZU
Tato slova předznamenávají nejen
souznění představované poezie
s ilustracemi sličné sbírky poezie
Olgy Nytrové, ale stejnými slovy
mohu vyjádřit soulad vystavované
grafiky paní Vlasty Polívkové
s liturgickým prostorem husitské
kaple v Karlíně.
Výstava „fungovala“ v jakési předpremiéře či chcete-li ve „zkušebním provozu“ již více než měsíc
před vernisáží (10. 4.) a to v praxi
církve. S výstavou jsme oslavili
velikonoční svátky, sešli se při
významném výročním shromáždění církevní obce a dalších událostech.
Jaké máme zkušenosti… Obrázky
malířky Vlasty Polívkové nenechávají téměř nikoho lhostejným.
Mají zvláštní moc. Obraz si vás
přitáhne a připadá vám, že se

Pokračování ze str. 1
adresovaná Titovi (3.9), která překlad Slovo na cestu orientuje k dnešnímu
člověku: Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných
teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského
zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. My lidskými
prostředky nejsme s to vyjádřit ty nejhlubší skutečnosti Božího vztahu k nám.
A tak vděčni za rozmanitost v Církvi, vědomi si omezenosti našeho poznání,
následujme Ježíše, majíce na paměti jím zdůrazněné největší dvojpřikázání
lásky: Milovat Boha celou svou osobností a milovat bližního jako sama sebe.
Láska je tím stěžejním vztahem v Církvi Kristově. Láska je také důležitým
kritériem autentičnosti víry či osobní spirituality, průvodcem na cestě
k Božímu království. A tedy ani na začátku zmíněný udržitelný rozvoj není
možný bez lásky.
Jiří Nečas

díváte ze svého okna,
okna svého bytí do
krajiny, která je zvláštní, jedinečná, živá. Pozorovatel má pocit, že
krajinu zná; krajinu mládí nebo známého místa,
kde něco prožil. Slyšel
jsem… To je přece obrázek od nás z Vysočiny,
tohle je od nás od Nové
Vsi, tam jsme jezdívali
s manželem, když ještě
žil … a tady to je od Nepomuku, tam
jsme jezdívali na prázdniny …
a podívejte … Říp, tady z Klenče
pochází náš rod … nebo tenhle kostelíček, připadá mi hrozně známý.
Jsou to obrazy, které mnohým
připomínají konkrétní místa a s nimi jdou vzpomínky, emoce.
Obrazy mají samy o sobě silný

Slovo Břetislava Ditrycha při vernisáži karlínské výstavy

pozitivní náboj, lidé
se usmívají a úsměv,
naladění přetrvává,
i když se od okénka
obrátí a už jsou
„zpátky“ při další
práci či modlitbě.
To umí umění Vlasty Polívkové. Umění hlubokého prožitku, každého pohladí
a pozitivně naladí.
A modrá je dobrá.
(Pastely jsou modré.)
V kolekci obrazů nechybí ani
symbol kalicha. A tak končím
prosbou o požehnání pro malířku
paní Vlastu Polívkovou i pro její
dílo.
Kéž máte i do budoucna dobrou
inspiraci, ať dáváte lidem dál a dál
krásu a radost.
Jiří Vaníček

Letos poprvé jsme se s obrazy Vlasty Polívkové, členky Sdružení výtvarníků
ČR, setkali v pobočce Městské knihovny na Hradčanech 6. dubna. Byla to
i v dalších třech týdnech mimořádná příležitost prohlédnout si soubor
olejů, v předsálí bylo vystaveno i několik modrých pastelů, ale o nich ještě
bude řeč. Výstavu jsem krátce zahájil a samozřejmě využil možnosti
poptat se malířky na zdroje její tvorby. Ano, očekával jsem, že při ilustraci
poezie to bude především slovo, ale stejně důležité pro ni jsou procházky
krajinou, vzpomínky na její minulou, možná trochu romantickou podobu,
tak to ostatně bývá. A zdánlivě všední pohled, třeba na osamělou loďku na
jezeře, přece dokáže vyjádřit či navodit určitou myšlenku, pocit, náladu,
vybídne k hlubšímu zamyšlení. Předsevzal jsem si, že v úvodu k výstavě
nebudu citovat cizí slova, ale neodolal jsem. Alespoň jednu myšlenku
zopakuji: Stali se malíři, protože věděli, že existuje tolik věcí, které nikdo
nedovede vyjádřit slovy, napsal Rainer Maria Rilke, sám velký básník.
Ano, slovo má nepochybně velkou moc, jistě je či může být v prvopočátku
inspirující i pro malíře, přesto jim stále zůstává důležitý prostor
k vyjádření vlastního názoru, myšlenky, svého vidění světa, k jeho
dotváření. Obraz se často stává rovnocenným doprovodem slov...
Předposlední větou jsem si samozřejmě vytvořil spolehlivý můstek
k druhému večeru v karlínské kapli CČSH 10. května 2022. Vlasta Polívková
tu představila obsáhlý soubor modrých pastelů, vytvořených jako doprovod
básnické sbírky Olgy Nytrové Silokřivky na hladině. Název večera? Jaký jiný
– Souznění slova a obrazu. Když jsem vyslechl krásná úvodní slova Jiřího
Vaníčka, zaváhal jsem, zda je budu mít čím doplnit. Vystihl totiž přesně
i mé myšlenky. Zůstal jsem proto u několika obvyklých zvědavých či
zvídavých otázek. Dověděli jsme se například, proč Vlasta Polívková tak
miluje modrou. Samozřejmě, nebe, řeka, moře. A barva naděje. Kolik
ilustrovala knih? Váhá, odhaduje šest, kdosi z posluchačů ji opraví. Osm!
Měla a má ráda krásně ilustrované knihy. Nedivím se.
Básnířka Olga Nytrová, druhá hlavní osobnost karlínského podvečera,
přečetla zamyšlení o vzniku sbírky Silokřivky na hladině, připomněla
i společnou cestu rodným místem a krajem s Vlastou Polívkovou. Opakuji,
cesta byla jistě inspirací i pro malířku, ale to vůbec neznamená, že
nepřenesla do řady kreseb i vlastní pocity, nálady, vzpomínku.
Věřím, že obě budou v tvorbě pokračovat. Že budou přinášet radost nejen
sobě, ale nám všem. Brzy na shledanou!
Břetislav Ditrych
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Zprávy
Ústřední rada Církve československé
husitské
vyhlašuje vyhledávací řízení
na pozici redaktora/redaktorky Českého
zápasu, periodického tisku CČSH
Požadavky:
- VŠ vzdělání (teologické nebo humanitní)
- praxe
- znalost práce s grafickými programy výhodou
- členství v CČSH výhodou

Přihlášku obsahující životopis, kontaktní údaje
a případně reference zašlete do 20. 6. 2022
na Úřad ÚR CČSH na adresu:
ÚR CČSH, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6,
nebo e-mailem na adresu:
ustredni.rada@ccsh.cz
Možnost nástupu od 1. 7. 2022, mzda dohodou.

Společné zavěšení symbolické křížové cesty
Udělejte si v sobotu 4. června čas a přijeďte do
Příbrami. Společně zavěsíme symbolickou křížovou
cestu, kterou jsme s dětmi vyrobili.
Čtrnáct zastavení je věnováno jednomu z politických
vězňů Františku Zahrádkovi a bude zavěšeno v koridoru u lágru Vojna, kterým vězni chodili na šachtu těžit
uran. Tak se budeme těšit, že se potkáme.
V sobotu 4. června od 13 hodin, Památník obětem
komunismu Vojna u Příbrami.
Martin, Iva a Jindráčata

Představení v Husově sboru
v Tuchoměřicích
V pátek 3. 6. 2022 od 18 hodin vás srdečně zveme do
sboru naší církve v Tuchoměřicích na divadelní příběh
s názvem SVOBODA!!!.
Příběh zrcadlí život a hudební tvorbu faráře CČSH
Luboše Svobody, který právě v letech 1965-70
v Tuchoměřicích působil. Zazní i jeho písně s texty
Pavly Zachařové. Účinkují: Andrea Valenta, Blahoslav
Rataj a Robert Valenta.
Petr Vopálka

Vzpomínka na Radima Uzla
Pravidelne, keď dostanem parte poštou, tak sa pozerám,
koľko mal nebohý rokov. Keď je to nad osemdesiat, tak
si oddýchnem, pokiaľ to je pod 70 rokov, tak si hovorím,
že je to nespravodlivé a zomrel skoro. V minulom týždni
mi prišlo parte: MUDr. Radim Uzel CSc. sa dožil 82
rokov. Okamžite som si spomenul na poslednú návštevu
u neho, ktorá sa uskutočnila 19. 4. 2022. Radim už bol
slabý, no prijal nás so žartom. V jeho obývačke sme
spomínali, koľko rokov sa poznáme a na spoločné
zážitky. Bola to zvláštna päťka ľudí a to JUDr. Poledník,
JUDr. Michek a Ing. Paroubek. MUDr. Uzel bol celý čas
vtipný a pozorný. Pred odchodom nám oznámil, že oproti
nám má výhodu, ,,Vie, na čo zomrie a kedy“. Tiež ma

požiadal, aby som ho pochoval, keď príde jeho čas.
A jeho výrok od srdca: ,,Mal som rád vašu cirkev“´. Našu
cirkev mal rád pre jej moderný prístup k životu. Boli sme
priatelia cez 40 rokov. Poúčal ma, ako to je s ľudskou
sexualitou a ja som mu vysvetľoval, ako je to s našou
vieroukou cirkvi. Neviem, či sme mali na seba významný
vplyv. Jedno je však isté, odišiel krásny človek. Bude
nám chýbať. Na záver chcem spomenúť, že MUDr. Uzel
našu náboženskú obec v Bratislave navštívil počas
biblickej hodiny a prednášal nám tri hodiny. Jeho
prednáška bola prijatá s veľkým záujmom príslušníkov
cirkvi. Na prednáške nezaznelo nič, nad čím bysme sa
mohli pozastavovať.
Jan Hradil

Svěcení zvonu Mistra Jana Husa v Táboře
Dne 1. května v Táboře proběhlo slavnostní svěcení zvonu Mistra Jana Husa v kostele sv. Filipa a Jakuba, který
je nejstarší sakrální památkou v majetku města Tábora. V kostele, kde nyní působí starokatolická církev, byly
původně dva zvony, znovu byl osazen zvon větší, téměř stokilový, jenž odlil zvonař M. Votruba z Myslkovic
u Soběslavi dle návrhu akademického sochaře V. Hrůzy. Zvon, který zdobí portrét Jana Husa, vyobrazení ryby
a kříže a text „In te Domine speravi, non confundar in aeternum", vyšel na zhruba 260 tisíc korun, přispělo na něj
starokatolické biskupství v Praze a část se také vybrala ve sbírce mezi lidmi.
redakce a Marie Sedloňová

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Ježíšova modlitba
Najděte pět rozdílů mezi obrázky.

(Řešení z minulého čísla: Ať se vaše srdce neděsí.)
Jana Krajčiříková

Změna na pražském stolci...
Pokračování ze str. 3
ostatních biskupů a kněží své diecéze. Během hledání jsou dotazováni
i směrodatní laici.
Jan Graubner je přechodným řešením, protože k 29. srpnu příštího roku je
povinen na službu pražského arcibiskupa resignovat i on. To platí pro
všechny biskupy katolické církve, i když to nemá velký vliv na její
gerontokratické uspořádání. Papeži Františkovi bude letos osmdesát sedm let
a jeho zdravotní stav v poslední době není příznivý.
Graubnerovým odchodem do Prahy se uvolňuje olomoucký arcibiskupský
stolec. Ze tří biskupských sídel na Moravě budou po nedávném úmrtí
ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze volná dvě, s tím, že
třetí, brněnské je obsazeno biskupem, který již vzhledem k věku resignoval
a čeká na vystřídání. Personální situace církve na Moravě a v naší části
Slezska se stává neúnosnou. Nový apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo
bude mít s obsazením stolců velkou práci. V Čechách se k závazné abdikaci
na biskupský stolec blíží jeden ze čtyř sufragánních biskupů, litoměřický Jan
Baxant.
Personální výměna může být i změnou koncepce. Ti, kdo čekali, že se do
výběru pro Prahu osobně vloží papež František a že se nespokojí jen
s podpisem připraveného dekretu, očekávali nebo spíše přáli si na pražském
stolci Tomáše Holuba, který se jeví jako blízký současné papežské linii. Jan
Graubner totiž nevypadá jako příliš odlišný od dosavadního arcibiskupa,
i když ve funkci předsedy ČBK podle vyjádření církevního historika Rudolfa
Vévody začal vyvažovat některé Dukovy problematické projevy.
V kontrastu s konzervativními kruhy doporučil očkování proti covidu-19.
Část kněží a laiků se vyjádřila proti němu.
Nový primas má jiné politické sympatie. Na rozdíl od Duky podporuje
křesťanské demokraty a představuje konzervativní, lidový, regionální
katolicismus. Nebude zřejmě podporovat Istanbulskou úmluvu, rovnost lidí
různých partnerských preferencí ohledně možnosti uzavřít manželství. I když
se jeho sympatie kloní k současné pro-unijní vládě, nebude rozhodně sdílet
liberální hodnoty silně zastoupené v orgánech EU. Nelze od něj očekávat ani
aktivní přístup ohledně případů pohlavního zneužívání.
Graubner je osobně uměřený, skromný a je orientovaný spíše na
vnitrocírkevní otázky. Nebude pravděpodobně vstupovat do vysoké politiky
a sotva na to nebude mít v krátkém funkčním období, jež má před sebou,
dostatek času. Jeho kondice a přízeň ve Vatikánu rozhodnou o případném
delším působení. Hledání kandidátů blízkých papeži Františkovi bude nadále
nesnadné a bude obrazem nepříznivého postavení římských katolíků v české
společnosti.
Ivan Štampach, zdroj: info.dingir.cz
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