COM MUNIO

3/11

starokatolická církev v ČR

slovo na cestu
… Budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi
královstvím kněží, pronárodem svatým… (Ex 19,5–6)
Milé sestry a milí bratři,
bylo to 50 dní poté, co Mojžíš spolu s Božím
lidem zázračně překročil Rudé moře. Hospodin dal svému lidu Zákon. Sinaj, hora theofanie, která podle sv. Řehoře z Nyssy ukazuje,
že vidět Boha znamená vidět, že Boha vidět
nelze, ta hora se v ten den třásla, sestupoval
Hospodinův oheň a lidé prožívali bázeň.
Nechme stranou hřmění a blýskání tohoto
letničního předobrazu a zastavme se u jednoho Božího výroku: Budete mi zvláštním
vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má
je celá země.
Kdo nás vlastní? Komu patříme?
Je to někdo, komu je dáno vystoupit na horu,
z níž jde občas kouř a která se třese?
Je to svět se svými mocenskými nároky?
Je to někdo, kdo odkoupil Boží pohledávky
vůči nám a snaží se je vymáhat?
50 dní po Ježíšově vzkříšení sestoupil Duch
Svatý v podobě ohnivých jazyků. Opět se
třásla zem, učedníci začali hovořit tak, že
jim všichni rozuměli, a lidé byli opět naplněni
bázní Hospodinovou. Dveře k životu ve svobodě, hojnosti a vítězství se otevřely dokořán,
když Duch Boží donesl na zem realitu nebes.
V ten den se v ohni zrodila církev Nové smlouvy, církev Slova a Ducha. Lid, o němž naplno
platí Budete mi zvláštním vlastnictvím jako
žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Je pondělí po slavnosti Seslání Ducha, duchem jsem u nemocného bratra Josefa boju-

jícího v nemocnici o život, a přemýšlím o těch
slovech.
Boží vlastnictví… Boží zvláštní vlastnictví. To
je něco nebo někdo, kdo patří Bohu víc než
všechno ostatní. Je to vlastně privilegium.
Nejsme majetkem světa, nejsme majetkem
svým, jsme Boží zvláštní vlastnictví.
Ty, které Bůh vlastní, ty také chrání. Můžeme klopýtnout, selhat, upadnout do hříchu,
nebo můžeme být v bezvědomí upoutáni
na nemocniční lůžko a dýchat jen pomocí
přístrojů…. Ale jestliže jednou patříme Bohu,
nikdy se nás nevzdá.
Milé sestry a milí bratři,
k prosbě o modlitbu za našeho nemocného
místopředsedu synodní rady přidávám ještě jednou prosbu: Nikdy nezapomeňme, že
jsme Božím vlastnictvím. To ať nás všechny
provází nejen v přicházejících dnech dovolených a prázdnin.
Přeji Vám všem požehnané léto a Boží blízkost na každém kroku.
Váš bratr
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Polaskej mne svými slovy,
tak krásná je tvá řeč,
pramení v tvém srdci,
které je také mé.
Jen slovo přemůže mou bolest
a osamění, smutek osudných let,
kdy jsem byl vyděděn,
však tebou vrácen k životu.
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Když se za mne modlíš,
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odpočiňte si!
Jsou jisté části evangelií, se kterými si člo- vřít za sebou dveře. Tyto dva póly křesťanské
věk neví rady. Nepřinášejí bombastický činnosti přesně zapadají do mnišského hesla:
zázrak ani Ježíšova ostrá slova, po kte- „Ora et labora“ – „Modli se a pracuj“. Obyrých by si člověk řekl: „Ten jim to nandal!“ čejný lidský odpočinek, jakési natanaelovské
Tyto části evangelia jsou tiché, nenápadné ležení v síti pod fíkovníkem, vypnutí a čerpání
a na první pohled nic nebo málo říkající. sil je ovšem potřeba v tomto sloganu hledat
A právě v tom tkví jejich krása a síla.
mezi řádky.
Jedněmi z množiny těchto částí evangelií jsou
také čtyři Markovy verše (por. Mk 6, 30–34), Jen tak
které tvoří jakýsi překlenovací most mezi do- Také pro výše uvedené důvody se drtivá větbou, ve které se vyslaní učedníci právě stali šina homilií na téma těchto čtyř Markových
apoštoly (srov. Mk 6, 7–13) a zemřel Jan Křti- veršů evangelia týká modlitby, ticha, roztel (Mk 4, 14–29) a dobou, kdy se učedníci jímání. Je to bohumilá činnost, ale co když
vrátili z misií.
Ježíš vedl učedníky do ústraní jen tak, aby se
trochu prospali, zajedli si pár chlebů, co jim
Stavění puzzle
ještě zbylo, chlapsky si promluvili, řekli si pár
Oni jsou plni zážitků, vždyť na vlastní kůži vtipů, zasmáli se, a večer u ohně pozorovali
zkusili, že i zlí duchové se jim poddávali v Je- ohnivý západ slunce? Bylo by to překvapivé?
žíšově jménu (Lk 10, 17). Ježíš se vyrovnává
se smrtí svého bratrance Jana, která mu velmi Kam nás to vedeš?
názorně připomněla úděl přímočarého proro- Pastor Max Lucado opisuje podobnou udáka. Z těchto dílků různě orientovaných pro- lost. Šest mužů se ubírá úzkou cestičkou.
žívání je třeba opět postavit puzzle nového Za jejich zády se probouzí zlaté slunce a vrhá
směřování. Proto jediné, co teď potřebují, je před ně dlouhé stíny. Těsně upnutými šaty se
pusté místo, samota a ticho. A hlavně odpoči- chrání před ranním chladem. V trávě se jako
nek. Na všechny toho přece bylo celkem dost. perly třpytí kapky rosy. Všichni mají na tváři
vážný výraz. Ten, který je vede, si počíná jistě,
Odpočinek jako tabu
ovšem kdo ví, jaký je! Říkají mu sice Učitel,
O odpočinku se ovšem při křesťanských ale vypadá jako nějaký dělník. A jak by také ne,
bohoslužbách příliš nemluví. Odpočinek vždyť strávil víc času stavěním než učením.
působí trochu jako tabu. Dva tisíce let je „in“ Až tento týden začal učit. Kam vůbec jdou?
mluvit o akci – o apoštolátu a evangelizaci, Do chrámu na bohoslužbu? Do synagogy učit
a coby vyvážení se nabízí modlitba. Ona je
se? Někam se modlit do hor? Nevědí, a tak
nesmírně potřebná, je to svým způsobem od- každý má svou představu.
počinek, čas na vnoření se do sebe a do Boha. Jan s Ondřejem se domnívají, že je vede
Také proto Ježíš mluvil o tom, že chce-li se na poušť. To je místo, kam s nimi chodil ječlověk modlit, má vejít do svého pokoje a za- jich předchozí učitel Jan Křtitel; vodíval je
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a má srdce otevřené pro druhé. Natanael dospěl k názoru, že podobně jako on trávil i Ježíš
dlouhé hodiny pod fíkovníkem a přemýšlel
o tajemstvích života, proto je přesvědčený, že
je Ježíš vede na místo, kde budou meditovat.
Nějaké klidné místo na odlehlé hoře – tam
se ubíráme.
A co Filip? Co si myslí on? On, jako jediný
z učedníků, má pohanské jméno. Když se řečtí poutníci chtěli setkat s Ježíšem, byl to Filip,
koho vyhledali. Možná, že s Řeky udržoval
kontakty. Je také možné, že byl pohanům
nakloněn. Jestli ano, pak se domnívá, že se
z Galiley vydali na misijní cestu. Jistě jdeme
do nějaké vzdálené země.

na pusté pahorky, kde se modlili. Celé dny se
modlili a postili za příchod Mesiáše, kterého
tak tužebně očekávali. A teď je Mesiáš tady
a jistě bude dělat to, co Jan Křtitel…
Petr má jiný názor. On je muž činu. Je to chlapík, který je vždy připravený bez váhání vyhrnout si rukávy a postavit se k práci, kterou je
potřeba udělat. Má rád změnu a pohyb. Takové lidi Bůh potřebuje. Zřejmě nás vede někam,
kde bude kázat. A tak si Petr už během cesty
připravuje, co řekne lidem, kdyby si Ježíš
musel odpočinout. Natanael uvažuje jinak.
Jeho přítel Filip jej vyzval: „Pojď a přesvědč
se!“ A on šel. Natanaelovi udělalo radost, co
viděl. Ježíš jej upoutal svými hlubokými myšlenkami. Poznal, že Ježíš rozvážně uvažuje
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„Myslíte, že tak učedníci spekulovali,“ ptá se
Lucado? A pokračuje: „Kdo ví? Z dnešního
pohledu se domnívám, že by je tyto otázky
mohly napadnout… Pak nastal okamžik,
který jim přinesl velké překvapení. Když se
na chvíli zastavili, shlukli se kolem Ježíše –
a možná to byl Ondřej nebo snad Petr, kdo
se na něj obrátil s otázkou: ‚Mistře, kam nás
vedeš?‘ Ježíš rukou ukázal další směr jejich
cesty a pak tichými slovy narušil jejich rozpačité uvažování: ‚Jdeme na svatbu.‘ Nastalo
ticho… Na svatbu?‘ překvapeně vyhrkli“.

žáci mají hlad a potřebují si „dáchnout“, ale
i všichni, kdo za ním vážili cestu na opuštěné a pusté místo. Všichni toužili po něčem,
co by doplnilo vysychající nádrž jejich života. Proto se Ježíš hned ujal učení. Snažil se
každému z nich dát to, co potřebuje. A slova,
která pronikají lidské srdce, dají zapomenout
na prázdný žaludek. Nakonec neostalo jen
u slov. Ježíš nasytil zástupy i chlebem a rybami. Jeho schopnost dát každému, co potřebuje, byla dokonalá.
Teologie odpočinku
Když se jednoho známého umělce ptali,
v jaké době by chtěl žít, řekl dvě čísla jakýchsi
let v devatenáctém století. Překvapený moderátor podotkl: „Ale vždyť tehdy se nic velkého
nedálo!“ Na to mu umělec řekl: „Právě proto.“
Čtyři na první pohled jen překlenovací verše
Markova evangelia, ve kterých se nic převratného neděje, mohou člověka naučit jedné velké teologii odpočinku, o které se v křesťanství
příliš nemluví, ačkoli každý ho potřebuje
jako sůl. Odpočinek, který neznamená útěk
do hermeticky uzavřeného světa, nýbrž odpočinek, který promptně reaguje na okolnosti.
Člověk přece nemůže říct: „Já vidím, že hoří,
ale teď vám nemohu pomoct, protože mám
dovolenou a odpočívám.“ V tom je to umění –
odpočívat během činnosti a být činný i během
odpočinku. Pak se nemůže stát, že by se nic
velkého nedálo. Věcem a okolnostem dává
velikost sám člověk.

Tam, kam potřebují
Teď se děje něco podobného. Tehdy byl Ježíš
unavený po čtyřicetidenním půstu, meditaci a pokoušení na poušti. Byl neustále sám,
v tichu, je tedy logické, že bytostně potřeboval společnost, vřavu, smích a víno. Teď
jsou Ježíš i učedníci také unaveni. Tentokrát
ovšem potřebují právě opačné klima – ticho,
klid, pohodu. Proto je Ježíš vede do ústraní
a na pusté místo. Tedy tam, kam právě potřebují.
Polední pauza
Idyla a Ježíšova překvapení ovšem nekončí
ani v ústraní. Byli zvyklí, že je neustále jako
nějaké rockové hvězdy obklopuje dav a oni
nemají ani čas se najíst. Když je Ježíš odvedl do „karantény“, mysleli si, že budou mít
alespoň chvilku pro sebe a on zatím nějak
zpacifikuje rozvášněné zástupy argumentem,
že také oni mají právo na špetku odpočinku
a na něco na zub. Ale i teď je Ježíš překvapil.
Namísto cedulky: Polední pauza! vstal a věnoval se zástupu. Pochopil, že nejen on a jeho

Jozef Husovský,
pražská farnost u sv. Máří Magdaleny
6

homilie

církevní heraldika
kříž

jurisdikcí zelený, apoštolští protonotáři,
domácí preláti fialový klobouk opati, řádoví
generálové, provinciálové, kanovníci, děkani
a faráři mají klobouk černý.
Klobouky jsou používány také v anglikánské
a výjimečně i ve starokatolické církevní heraldice.

má v církevní heraldice výjimečné postavení i tím, že se objevuje i jako prosté znamení
mimo štít. Je mnoho druhů křížů (latinský,
sv. Jiří, kotvicový, patriarší, jeruzalémský,
templářský, svatopetrský, svastika, terčový,
pravoslavný, ondřejský, egyptský, korunový,
osmihrotý, jetelový, liliový, hvězdový atd. atd.)

Znak kardinála – benátského patriarchy
Marco Ce s patriarším křížem

Kněžský (farářský) znak s černým
kloboukem a jedním třapcem.

klobouky

třapce a uzly

jsou dnes hlavním atributem církevního znaku a určují stupeň hodnosti nositele. Jejich
důležitou vlastností je barva.
V římskokatolické církvi používají kardinálové klobouk červený, patriarchové, arcibiskupové, biskupové a opati s biskupskou

jsou zavěšeny na šňůře, která splývá z klobouku a je provlečena jeho střechou.
Podle církevního heraldika Bruna B. Heima:
kardinálové mají na obou stranách znaku
po 15 červených třapcích, arcibiskupové
po 10 zelených třapcích, biskupové po 6 ze7

církev

lených třapcích, opati a probošti po 6 černých
třapcích, kanovníci po 3 černých třapcích,
provinciálové řádů a děkani po 2 černých
třapcích faráři po jednom černém třapci
z obou stran znaku.
Nepočítají se třapce nad kloboukem, které
slouží k ozdobě a uchycení.
Ve starší době se místo třapců užívaly uzly
navlečené na šňůře a obtočené kolem znaku
a též splývající z klobouku.

vyjadřuje hlavní myšlenku svého poslání, oblíbený citát z bible apod.

Znak kardinála Tomáše Špidlíka
s heslem? Ex toto corde (Z celého
srdce). Protože kardinál Špidlík byl kněz
a ne biskup, nemá za znakem kříž.

znaky duchovních rytířských řádů

Znak ženevského biskupa Františka
Saleského (žil 1567–1622)

a jejich příslušníků jsou velmi zajímavé. Ti si
do svých rodových znaků přidávají i symboly
řádu. Řádoví rytíři si většinou kladli znak řádu
do hlavy rodového štítu. Od 17. a 18. století
se ujala praxe podkládat rodový štít řádovým
křížem (nejznámější u maltézských rytířů či
u lazariánů).

součástí církevního znaku může být i heslo
(a velmi často také je); význam a smysl hesla
u znaku duchovní osoby je jiný než u znaků
světských nositelů: duchovní svým heslem

Alois Sassmann
(barevné zobrazení znaků je k dispozici
na církevních internetových stránkách
http://www.starokatolici.cz/aktivity/
casopis-communio/ – pozn. red.)

heslo
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noc kostelů 2011
V pátek 27. května se večer po celé republice
otevřely brány, dveře a vrata tisíců kostelů.
Probíhal již třetí ročník akce „Noc kostelů“.
Oproti minulým ročníkům, kdy se více méně
zjišťoval potenciál této akce, která je určena
jak křesťanům, tak i nevěřícím a hledající
veřejnosti, byl ten letošní pojat vskutku velkolepě a v některých krajích masově (celkem kostely v ČR navštívilo přes 300 000
návštěvníků), což ale nikterak neubralo celé
akci na zajímavosti a autenticitě.

turisty“ připraveny tematické trasy, přičemž
v mnoha objektech návštěvníci dostávali
razítka, jako když sbírají turistické známky.
Například pražská rotunda Nalezení sv. Kříže byla zařazena v rámci trasy s románskými
stavbami. Přestože na většině míst ten večer
pršelo, navštívilo české a moravské kostely
mnohem více návštěvníků než vloni.
Je více než potěšitelné, že starokatolické
chrámy, kostely a kaple hrály v rámci Noci
kostelů nezanedbatelnou roli. Podle informací z jednotlivých regionů naše bohoslužebné
prostory navštívilo více než 3000 návštěvníků,
přičemž ve většině případů v kostele či kapli
probíhal nějaký doprovodný program.
Například v Táboře byl náš kostel sv. Filipa
a Jakuba prvním zastavením na ekumenickém putování po kostelech církví působících
v tomto městě. V Jablonci komentovanou
prohlídku doplňovalo hudební vystoupení

Naopak. Tím, že se zapojilo velké množství
kostelů napříč denominacemi, bylo možno
navštívit i takové kostely, kaple a modlitebny,
kam se za normálních okolností návštěvníci
nedostanou. Ve většině krajů byly připraveny informační brožury se seznamem všech
otevřených chrámů včetně stručného programu. V některých případech byly pro „kostelní
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Kapli Nalezení sv. Kříže navštívilo
během večera na 1000 návštěvníků.

Výstava liturgických předmětů
ve zlínském kostele

skupiny Turunuka, která svou alternativní
hudbu hraje i na velmi netradiční nástroje
(např. didgeridoo, yabaru, různé bubínky či
koncové flétny). Ve Zlíně byla součástí prohlídky kaple Kristova vzkříšení i malá výstava
liturgických předmětů a oděvů a prohlídka
běžně nepřístupné hraběcí krypty.
Nejvíce návštěvníků přišlo ke starokatolíkům
v Praze, přičemž prvenství nese rotunda Nalezení sv. Kříže, kterou navštívilo odhadem
na 1000 poutníků. Přestože se to s ohledem

na velikost zdá nemožné, podařilo se v rotundě
udržet příjemnou intimní atmosféru, kterou
zpříjemňoval i hudební doprovod hudebního
kvarteta pod vedením našeho varhaníka Martina Klusáka, které posléze vystřídalo komorní mužské těleso BAR-I-TON, koncert Josefa
Mazana či písničkáře Franty K. Bartáka.
V katedrálním chrámu sv. Vavřince začal večer
bohoslužbou, kterou celebroval biskup Dušan.
Poté následoval hudební program, který byl
doplňován komentovanými prohlídkami.

„Noc“ byla úspěšná i přes
nepřízeň počasí

Naše kostely si se zájmem
prohlíželi nejenom lidé…
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Prohlídka krypty ve Zlíně, která
je běžně nepřístupná

Koncert Franty Bartáka
v pražské kapli sv. Máří

Noc kostelů probíhala i v kapli sv. Máří Magdaleny, která se této akce účastní od jejího
vzniku v České republice. Kromě hudebního
doprovodu a komentovaných prohlídek měli
návštěvníci možnost shlédnout i výstavu obrazů Niny Roháčové a příjemným překvapením byla jistě i možnost malého občerstvení.
Více informací o dění v jednotlivých farnostech a filiálkách naleznete na webových
stránkách jednotlivých obcí, příp. v jejich
tištěných občasnících.

Myslím, že letošní ročník definitivně potvrdil životaschopnost této netradiční akce a je
dobrým odrazovým můstkem pro další rok.
Atmosféru dokreslují nejen fotografie, které
jsme z farností obdrželi, ale i netradiční postřeh jednoho z návštěvníků, který jsme si
dovolili otisknout.
Tak tedy příští rok v (nejen) starokatolických
kostelech na shledanou.
ve spolupráci se zástupci jednotlivých
farností připravil Jiří J. Konvalina

… i o kostelní razítka
byl neobyčejný zájem.

Při koncertu keltské harfy kaple
sv. Máří „praskala ve švech“
11
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dojmy kulturymilovného nevěřícího
  — Zdarec, tak kam dneska vyrazíme?
  — Čau kámo. Dneska obrazíme pár kostelů,
poslechnem hudbu, když budem mít štěstí,
zapálíme i nějakou svíčku.
  — Dneska je ale pátek a večer, to budou mít
tutově zavříno.
  — Klid, dneska tě tam pustěj a ani nemusíš
bejt věřící. Něco jako fesťák.
  — To je super a kde začnem?
  — Řikaj ti něco starokatolíci?
  — Ne.
  — Tak mrkej, dneska maj tři kostely, ale to
není jako ty katolický, dneska to nebude žádný brouzdání po zlatnictvích. Prostě v klidu.

občerstvení v hladomorně

kaple sv. Máří Magdaleny
  — Je narváno, musíme počkat.
  — A další furt choděj.
  — To jsou turisti, ty jdou jenom k autobusům.
Hlady bych popošel. Nezajdem?

  — To budou zas nějáký placky s čajem.
  — Ale původní receptura, to bude dobrý.
  — Já jenom nesouhlasím s tím, že to testovali
na vězních a ty trpěli.
  — To už je dávno, teď to už nedělaj.
  — Mrkej na ty zdi, jak stránky herbáře.
  — To bych taky zvládnul. Ta palma nebo oliva
jsou dobrý, ale ostatní moc nepoznávám.
  — Tady čtu, že celou rotundu museli přestěhovat, kvuli Stalinovi.
  — A to ji sem přivezli až z Moskvy?
  — Ne, posunuli ji jenom o pár metrů, ale taky
to mohlo bejt kvuli mostu.
  — Mrkej na ten oltář. Vypadá jak nabouraný
auto.
  — Já to tam nevidím.
  — Musíš mít víc fantazie, když se díváš
na zvohejbanej plech.

12
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katedrální chrám
sv. Vavřince

  — To si děláš srandu, to musíme až nahoru?
  — Pro víru se musí trpět.
  — Proto asi křesťanství upadá, lidi zpohodlněli. Hele, vezmem to lanovkou, ne? Dřív si
taky mohl jet na koni nebo velbloudovi, když
jsi se vydal na svatou výpravu.
  — Ale dolu jdem po vlastních.

  — To je dvouhra, ne?
  — Houby, to hraje jeden.
  — Ty varhany vlastně nejsou úplně blbej nástroj, jenom trochu neskladný.
  — A tenhle kříž, ten zase vypadá jako drátěnej kostlivec.

13
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  — Koukej na ten dřevěnej támhle, to je hodně
naturální, krev, provazy, ostnatej drát.
  — To je rekvizita, když se tu hrály pašijový
hry.
  — O hlavní roli bych se teda vážně nerval.

  — Skoro zázrak, že je v kostele teplejc než
venku, jako by to byl nějákej plán.
  — Já čekal, že to bude přehlídka italskejch
hadrů, původní móda přímo z Vatikánu.
  — Vždyť jsem ti říkal, starokatolíci. Ty to
neznáš? Neva, kejvej se do rytmu a broukej.
Takhle.
  — Tak co, jak mi to jde?
  — No vidíš, jakej jsi věřící najednou. Pojď,
jdem se seznámit. Čau, prosím tě, nemáš
voheň? Tady kamarád by si chtěl taky jednu
zapálit.

rotunda

nalezení sv. Kříže

  — V těch rotundách je nějak narváno.
  — To první nebyla rotunda ale kaple. Je tu
příjemně teplo.

Ondřej Lidický
14
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hospodine, nakloň ucho,
			

odpověz mi (Žalm 86,1)

„Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi,
jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj
mě.“ Kolikrát jsme už takto volali k Bohu
ve své bídě a zoufalství? A Bůh jakoby neslyšel, jakoby byl hluchý. Proč jsi dopustil
to a to, Bože, odvrátil ses snad ode mě, protože jsem nedostačující a věčně chybující?
Zoufalé výkřiky, zoufalé otázky.

Následovat Krista je stávat se víc člověkem,
víc sám sebou. Křesťanství je autentickým
rozvinutím lidskosti. Kristus nám nezjevuje
jenom Boha, ale zjevuje také člověka. Kristus
nás vede ke svobodě. Nemáme se tedy někým
nechat ovládat a ani nemáme chtít ovládat
druhé. Ježíš nás osvobodil od mesiášů i od našeho mesiášského komplexu.

Proč my tak často máme sklon vyčítat Bohu
to, za co si často můžeme sami? A Bůh nám
naše omyly něžně, až mateřsky něžně, naznačuje, ale my neposloucháme, nebo nechceme
slyšet. A Kristus nás ve své lásce musí nechat,
abychom si občas nabili. Často totiž člověk
prozře, až když padne na dno a všechno se
sesype. I tyto zkušenosti je třeba brát jako nedílnou součást života, protože nic se neděje
jen tak, všechno má svůj smysl, který člověk
třeba hned nepozná, ale má mu to něco říct,
něčemu naučit. Protože těžkostmi rosteme
ve svém lidství. Nebojme se být lidmi. Ježíš
se stal člověkem a proto víra má být hlavně
lidská. A tím se stává autentickou.

Co je vlastně svoboda? Je to schopnost poznat, chtít a realizovat nejvyšší dobro. Svoboda není svévole. Dělat, co se mi zamane, je
projev nesvobody. Ježíš nejvyšší dobro poznává, chce a realizuje. Uchovejme si tu svobodu,
kterou nám přinesl Kristus. Takto žitá víra se
pak stává opravdovou a oslovuje.
Michaela Noe Švestková

pro usmání
K nebeské bráně připutuje dvacetikoruna a prosí o vpuštění. Svatý Petr otevře bránu a pokyne
jí, aby vstoupila. Po chvilce přijde padesátikoruna. I tu nebeský klíčník pustí dál. Za další chvíli
si to k nebeské bráně vykračuje tisícikoruna. Zaklepe, a když se objeví Petr, žádá o vpuštění.
„Ne, ne, tebe nevpustím.“
„A proč?,“ ptá se tisícikoruna, „dvacetikorunu i padesátikorunu jsi přece vpustil!?!“
„To ano, ty já znám, ale tebe jsem v kostele ještě neviděl!“
15
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zasedání ibk
Letošní zasedání Mezinárodní biskupské konference (IBK) se konalo ve dnech 8.–12. května v rezidenčním městě utrechtských arcibiskupů Amersfoortu nedaleko Utrechtu. Na toto
zasedání již tradičně navazovalo setkání starokatolických a anglikánských biskupů, které se
konalo ve dnech 12.–14. května a vyvrcholilo
návštěvou primasky Episkopální církve v USA
Kathariny Jefferts Schori, která navštívila
Utrecht na pozvání arcibiskupa Jorise Vercammena a metropolitní kapituly.

svatovavřinecké kulturní léto
V pátek 24. června se v chrámu sv. Vavřince
v Praze na Petříně a jeho okolí uskutečnilo
Svatovavřinecké petřínské léto, které organizovala pražská farní obec. Večer zahájila
eucharistická slavnost, po které následoval
kulturní program. Více informací přineseme
v příštím čísle.

na tábor tam i zpět zajišťují rodiče, případně mladí sami. Zájemci se mohou přihlásit
na telefonním čísle: 381 277 499, případně
na e-mailu A.Sassmannova@seznam.cz.

návštěva starokatolíků z neugablonz

Od čtvrtka 26. května do neděle 29. května
navštívilo jabloneckou farnost přibližně 25
starokatolíků z Neugablonz i s jejich farářem
Arminem Strenzlem. Byl pro ně připraven
etní tábor
program, v jehož rámci si prošli Jablonec,
Ve dnech 7.–13. srpna 2011 se na evan- podívali se do Desné, Liberce i na Ještěd.
gelické faře ve Strměchách u Pelhřimova V neděli bylo toto setkání zakončeno českokoná 12. letní tábor. Letos bude připraven -německou bohoslužbou v našem kostele
nejen pro děti, jak tomu dosud bývalo, ale Povýšení sv. Kříže.
především pro mládež ve věku 14 až 18 let.
Program připravují společně manželé Alois
00 let kostela v řidličné
a Alena Sassmannovi. Letošním tématem
bude „Život mladých s Kristem a v církvi Filiální obec Starokatolické církve v Břidličné
(svátosti)“. Součástí pobytu budou i výlety srdečně zve na oslavy 100. výročí posvěcení
do okolí (Muzeum kuriozit v Pelhřimově, kostela sv. Ducha, které se uskutečnil v nepoutní místo Křemešník s rozhlednou atd.), děli 26. června 2011. Eucharistické slavnosti
koupání apod. Cena za tábor (pobyt, jídlo, předsedal biskup Dušan.
vstupy) je 1200 Kč na osobu. Dopravu dětí

l
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Starokatolická farní obec byla založena v roce
1907. Po roce 1945 téměř zanikla, nová historie farní obce se datuje od roku 2000, kdy
byly obnoveny pravidelné bohoslužby v kostele na Náměstí Svobody a duchovní služby
se ujal šumperský farář Pavel Cepek. Kostel
Sv. Ducha v Břidličné byl vystavěn v roce
1911, čtyři roky po založení starokatolické
farnosti, a v letech 2007–2008 byl obnoven.
První bohoslužba se v obnoveném kostele
konala v říjnu 2008.

křesťanská policejní asociace
V policii slouží dnes mnoho lidí pocházejících
z různého prostředí a tradic včetně křesťansky orientovaných policistů. Není však jednoduché ani v dnešní době v naší sekularizované společnosti být tak trochu jiný a snažit
se žít podle křesťanských principů. Právě pro
vzájemné povzbuzení, oporu i možnost setkávání se dne 14. května 2011 v prostorách
Emauzského kláštera ustavila Křesťanská
policejní asociace. Setkání se uskutečnilo

za souhlasu a podpory policejního prezidenta, přítomnosti zástupce Policejního prezidia
i podpory České biskupské konference a Ekumenické rady církví a velké podpory České
křesťanské akademie. Podporu vyjádřili svou
přítomností také představitelé zahraničních
Křesťanských policejních asociací, neboť česká asociace se zapojila, jako šedesátá země
do celosvětové iniciativy křesťansky orientovaných policistů a hasičů.
Asociaci lze definovat jako občanské sdružení
s působností na celém území České republiky.
Je to nezávislá, nezisková, zájmová organizace s profesním zaměřením, která sdružuje
muže a ženy především z řad Policie ČR, občanských zaměstnanců policie, policejních
škol a Policejní akademie ČR, s otevřeností
pro ostatní pracovníky bezpečnostních sborů
České republiky, kteří jsou členy křesťanských
církví či křesťanské hodnoty vyznávající.
Pokud by tedy někdo měl zájem o více informací, či se chtěl do Křesťanské policejní asociace zapojit, může navštívit webové stránky
www.kpacz.cz.

vznikla ekumenická komise pro
husovo jubileum v roce 2015
Na jaře 2011 se začala scházet znovuobnovená ekumenická komise zabývající se odkazem
Mistra Jana Husa. Komise pro Husovo jubileum v roce 2015, kdy si připomeneme 600.
výročí upálení Jana Husa, se schází s cílem
najít odpovědi na otázky, čím je odkaz Mistra Jana aktuální pro dnešního člověka, čím
může Hus dnes inspirovat a také s úkolem
připravit důstojné připomenutí významné-
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ho výročí. Pracovní komise, ve které má zastoupení několik církví, ale také akademická
obec a historičtí badatelé, připravuje v blízké
době, kromě jiného, ke spuštění samostatné určitou vzdělanost, i když s pochopitelnými
„odchylkami“ své víry. Shodli jsme se, že newebové stránky k celému projektu.
Členy komise jsou například děkan HTF UK budeme mluvit o odluce, ale o majetkovém
Jan Blahoslav Lášek, Tomáš Halík, biskup vyrovnání a ekonomické nezávislosti na státu.
František Radkovský, synodní senior ČCE Místem působnosti bude nadále ČR, ale nebudou dostávat peníze ze státního rezortu.“
Joel Ruml či patriarcha Tomáš Butta.

poláci opouštějí bohoslužby

ministr kultury besser: ekonomická
nezávislost církve na státu by
mohla nastat již v 2026

V rozhovoru pro zpravodajský server Novinky.
cz ministr kultury Jiří Besser řekl, že současný vládní návrh na majetkové vyrovnání mezi
církvemi a státem považuje za výhodný pro
obě strany a pokud bude akceptován, bude
pro církve důležitý. Doba, kdy by mělo být
vyrovnání dokončeno, podle něj bude maximálně třicet a minimálně patnáct let. Ministr zdůraznil, že církve získají ekonomickou
svobodu.
„Do budoucna ztratí ekonomickou závislost
na státu; myslím si, že pokud je někdo ekonomicky závislý, není úplně svobodný. Stejně
tak církve vnímají, že pokud bude vyřešena
tato záležitost, pak bude schválena i smlouva
mezi státem a Vatikánem, což by české katolické církvi nesmírně prospělo. I další církve
nebo představitelé Federace židovských obcí
vidí prospěch,“ uvedl Besser.
Na otázku, kdy by mohla nastat odluka státu
od církve, ministr kultury odpověděl: „Buď
v roce 2041, 2031 nebo 2026. Záleží, jak se
s církvemi dohodneme. To bude nejdůležitější. Nedojde však k odluce církve od státu, ale
k majetkovému vyrovnání. Církve přinášejí

V Polsku se k římským katolíkům a starokatolíkům hlásí více než 90 procent obyvatel, ale
v neděli na bohoslužby přijde jen 41 % z nich.
Za uplynulých dvacet let počet věřících v kostelech klesl o deset procent, potvrdil průzkum
římskokatolické církve.
Zatímco v osmdesátých letech minulého století chodila do kostela asi polovina věřících,

pouť do Taizé ve Francii
Milí přátelé, už je to tady! Jedeme
do Taizé, do centra modliteb a radostí, legrace a slunce. Odjezd je v sobotu 9. července 2011, návrat v pondělí
18. července 2011.
Doprava (tam i zpět) cca 2000 Kč +
příspěvek na stravu a ubytováni (mladí lidé do 30 let platí 35 EUR, dospělí
nad 30 let a rodiny: 56 EUR s vlastním
stanem nebo 70 EUR s ubytováním komunity Taizé).
Přihlášky a dotazy na: stkat@starokatolici.cz (Petru Brzobohatému).
Více informací o komunitě v Taizé
naleznete na www.taize.fr (nebojte je
i česká verze stránek).
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v devadesátých letech pak 46 % a dnes pravidelně chodí na nedělní bohoslužby už jen
zmíněných 41 % obyvatel.

estonská církev přechází

na gregoriánský kalendář

Estonská apoštolská pravoslavná církev se
rozhodla od 1. ledna 2012 opustit dosavadní
juliánský kalendář a přejít na gregoriánský.
Pro změnu se vyslovilo 73 z 88 účastníků církevního sněmu. Tallinnský metropolita Stefanus, který je zároveň primasem estonské
apoštolské pravoslavné církve, v souvislosti
s tímto krokem odkázal na takzvanou pan-pravoslavnou konferenci v Istanbulu v roce
1923. Zde pravoslavní duchovní kvůli přesnějšímu počítání času doporučovali přejít
na gregoriánský kalendář.
Estonská pravoslavná církev není samostatná, ale má autonomní status. Hlavou je konstantinopolský patriarcha. Po osamostatnění
Estonska na Sovětském svazu v roce 1991 se
pravoslaví v této malé pobaltské zemi rozštěpilo. Část duchovních a věřících požadovala
autonomii a odluku od moskevského patriarchátu. Tak vznikla estonská apoštolská
pravoslavná církev, která jako liturgický jazyk používá estonštinu. Další je pak estonská
pravoslavná církev patriarchátu moskevského, která při bohoslužbách používá ruštinu.
Většina pravoslaví se řídí juliánským kalendářem. Příkladem jsou například Vánoce, které pravoslavní věřící slaví zhruba dva týdny
po termínu podle gregoriánského kalendáře,
který zavedl v 16. století papež Řehoř XIII.

jediný řád českého původu,
křižovníci s červenou hvězdou,
mají nového velmistra
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života
včera jmenovala ve středu 20. června 2011
P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O. Cr.
48. velmistrem a generálem Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou na dobu 6 let.

19

zprávy

zdroj: christnet.cz

noc kostelů u starokatolíků

Starokatolické chrámy, kostely a kaple hrály v rámci Noci kostelů nezanedbatelnou
roli. Podle informací z jednotlivých regionů
naše bohoslužebné prostory navštívilo navzdory nepříznivému počasí více než 3000
návštěvníků, přičemž ve většině případů
v kostele či kapli probíhal nějaký doprovodný program.

