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slovo na cestu
...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a)
Milé sestry a milí brat i,
jsou slova, která jako by asem ztratila sv j
význam, jako by se unavila. Jsou slova,
která byla vykradena astým zneu íváním
a jsou také slova, kterým to hrozí. Takovým
slovem se nám m e zdát i smí ení.
lov k se n kdy doká e smí it se v ím:
e není schopen dávat a p ijímat lásku, e
nic nedoká e a ije na úkor druhých, t eba i
s tím, e zítra um e. N kdy k tomu nabádá
pohodlnost a pasivita, jindy pud sebezáchovy: Rezignovat, vyt snit problém nebo
tvá it se, jako e není.
V poka ených mezilidských vztazích si
asto podáme ruce, aby to nevypadalo ,
ale jinak nezm níme nic.
íká-li Je ve svém kázání na ho e:
iná -li tedy sv j dar na oltá a tam se rozpomene , e tv j bratr má n co proti tob ,
nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve
smí it se svým bratrem; potom teprve p ij
a p ines sv j dar ( Mt 5, 23 - 24), pak od
nás nechce laciná gesta, ale smí ená srdce,
která umí odpu ní darovat i p ijmout. Mezi
mnoha v cmi, které nás spojují, je
modlitba, kterou nás nau il ná Pán,
modlitba, v ní smíme Bohu íkat: Ot
a tykat mu. Ta modlitba je pro nás darem,
za který ani nem eme být dost vd ní.
V této modlitb stojí ka dý z nás p ed
Otcem spolu s milióny sourozenc ve ví e
a modlí se slova: Odpus nám na e viny,
jako i my odpou tíme na im viník
. To

není lehká prosba. Odpu ní h ích - to je
co, co se nás bytostn týká, i kdy bychom o tom rad ji nemluvili. A p ece: Co
bychom m li z toho, e B h stvo il nebe
i zemi, co bychom m li z toho, e Je
zem el a vstal z mrtvých, kdybychom ne ili
vírou v odpu ní h ích . Je to n co, co nás
dr í p i ivot .
lov k nestojí p ed Bohem jako rovnocenný partner, ale jako dlu ník, který nemá ím
zaplatit. lov k dlu í Bohu sebe celého.
ipravil se h íchem o nadp irozený ivot
a vrátit mu ho m e jen Bo í láska. H íchem je lov k znehodnocen a omezen.
Stává se cizincem v i Bohu, v i lidem
i v i sob .
Smí it se sám se sebou znamená smí it se
s ranami minulosti. Kdo se tomuto smí ení
vyhýbá, je odsouzen, aby p edával jiným
zran ní, která utrp l, nebo aby stále znovu
zra oval sám sebe (Anselm Grün).
Bezednou propast, která nás od Boha d lí,
ekro il jménem nás v ech Je Kristus,
který zem el, abychom mohli vyjít z v zení svých vin a z Otcových rukou p ijmout
uzdravení svých srdcí - ale s velmi vá nou
podmínkou: jako i my... V modlitb Pán je
linie mezi Bohem a lov kem pevn spjata
s linií mezilidských vztah . Bo í odpu ní
je vnit
spojeno s odpu ním na ím.
Kdo dostává od Boha dobré, nesmí dál p edávat zlé. V eckém originále narozdíl od
eského textu je tu dokonce jiný slovesný
as: jako jsme my odpustili . Tedy nejd íve se odpu ní eká od nás a pak m eme
o n co ádat. To v bec není snadné: Uznat,
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e sami odpu ní pot ebujeme, a také sami
odpou t.
Ale práv tak se otevírá cesta ke smí ení:
mezi lidmi, mezi národy i mezi církvemi.
Otev u-li se Bohu pokáním a doká u-li se
na sebe podívat Bo íma o ima, vid t se,
jaký jsem, otvírám se jeho lásce, která p iná í smí ení, v lásce, která u sama vstupuje do lásky Bo í. Tato láska nám dává sílu
ijímat druhého, vá it si druhého a hledat
jeho dobro s pokorou a trp livostí. To jsou
magnety, které nás vzájemn p itahují a zárove nás p ibli ují Bohu.
Jak to lov k doká e? M j bli ní je stra ný a jde mi na nervy. Stejn jako já jemu.
Z lidského hlediska mnohdy nejsou ádné
vody k lásce. Ale práv tehdy, kdy si
uv domím, jaký asi má B h d vod k tomu,
aby mne zahrnoval svou láskou a p ízní,
sna ím se mu podobat.
Jsou opravdu slova, kterým hrozí devalvace, proto e je zneu íváme, proto e se
stávají prázdnými zvuky. Kolik jich vyjmenujeme? A pat í mezi n : B h, láska, ivot,
smrt, a také smí ení? A není to v echno jen
proto, e my lidé se stáváme prázdnými? A
nás B h, kterému smíme íkat: Ot e
ná , napl uje svou láskou, která je siln jí ne smrt, která je darem nového ivota
a smí ení.
V Kristu Vá
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nejen chlebem
Na pou ti ekl Je
áblovi: Ne jenom chlebem bude
lov k iv, ale ka dým slovem, které
vychází z Bo ích
úst.
h chce se svým
lidem neustále komunikovat a v první ad
to d lá
skrze Bibli. Bible je
mocná kniha, která
ní ivoty. Znám
ípad
jednoho
zn , kterému dal
misioná
p sobící
ve v znicích Nový
Zákon. V ze reagoval slovy, e si bude
mít alespo do eho balit tabák. Misioná
mu doporu il, a si v dy p ed tím ta slova
te. V ze to d lal, p etl a ubalil cigaretu. Tak to bylo s Matou em, Markem,
Luká em a p i Janovu evangeliu uv il
v Krista....
Dnes jsou velmi populární kartá i. Lidé si
cht jí nechat p edvídat budoucnost, cht jí
se dostat do kontaktu s nadp irozenem.
Tragické je ale to, e se sna í komunikovat
s nadp irozenými silami zla , zatímco B h
nám nabízí, abychom se v Bibli setkali
s nadp irozenými silami dobra. Setkávání
s ivým Bohem je mnohem dobrodru
í
a i moud ej í.
Není toti jedno, emu a v co nebo koho
lov k v í. Hitler m l také víru, velkou,

iv je

lov k

il siln a up ímn , ale patn , a následky
známe.
V Bibli nacházíme posilu pro ka dodenní
ivot. Povzbuzení ve zkou kách:
jte
z toho jen radost, moji brat í, kdy na vás
icházejí rozli né zkou ky. V dy víte, e
osv í-li se v nich va e víra, povede to
k vytrvalosti. A vytrvalost a je dovr ena
skutkem, abyste byli dokonalí a neporu ení,
prosti v ech nedostatk . (List Jakub v 1, 2
- 4)
h nezkou í na i slabost, ale na i sílu,
jako u Joba a Jákoba.
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: Michaela vestková
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biblj swatá
Bible, to pam Bo í. Zákon Nový jasný a svatý,
H. Heine trvá v ak nadále v prostot bo í
Mám evangelia za naprosto pravá, nebo v nich
vychází z osoby Kristovy
zá e takové velikosti a tak bo ské povahy,
v jaké jen bo ské na sv kdy zjeviti
se mohlo. Skláním se
ed evangelii jako p ed bo ským zjevením
nejvy ího
základu mravnosti.
J. W. Goethe
Jídej suchý chléb se solí, pívej vody. mírn
lehávej na holé zemi, sná ívej útrap
a v nuj se studiu Písma svatého.

Nové má ctitele, nové má soky,
dál ije tradicí m nivých v
rytí m zá titou, út chou chudým
lem i duchem.
Chvíli ji nutili, chvíli ji brali,
chvíli ji pálili, chvíli zas tiskli,
opisovali chv jícím brkem.
Biblia Sacra!
Tolika ubohým pokladem byla,
jediným majetkem, ut itelem
za smutných as ...
Ubohá kniho!
ekli, es bez chyby, ekli, es bo í,
nemohlas za to, e také má chyby
jiná má více!

Co B h zjevil, není klam!
Vrchlický: Rabbínské p edpov di

Stará ty kniho!
Neznámý písa za dávných as
esoucí rukou psal tebe v blanku
na odkaz vnuk m!

Zhrdají tebou, spílají tob ,
s kritikou ostrou házejí tebe
do starých elez!

Moudrá ty kniho!
Chudi ký nár dek pastevc tvaných,
jímaných v okovy pochopy mocných,
hrd se zvoucí v ak národem bo ím ,
nezlomen osudem, válkou ni smrtí,
nezoufal, nepadl, nebo m l tebe.

Bo ská ty kniho!
Ty ale zá
vít zná v bolu
velká i v chybách, v ne stí svatá,
v milosti Bo í.
Biblia Sacra!

Biblia Sacra!
Svatá ty kniho!
asové m ní se, písmo v ak stojí;
irosta o dvacet jeden jen kní ek.

1927
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edsynodální zamy lení

Blí í se pastorální synoda na í církve, na
které bychom se m li spole
zamý let
a spole
hledat cesty a
ení d le itých
otázek ivota církve.
Budeme chtít docílit i zefektivn ní vn í
struktury na í církve, abychom byli pru í a schopn í odpovídat na otázky na í
doby a pastora ní pot eby. Ale n kdy pod
návalem práce, rozumu a spokojenosti se
sebou samotnými bychom mohli p ehlédnout a p eslechnout podstatné.
Apo tol Pavel pí e ve svém listu íman m,

a tedy i nám: Láska nech je bez p etvá ky.
klivte si zlo, ln te k dobrému. Milujte se
navzájem bratrskou láskou, v úct dávejte
ednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, bu te vroucího ducha, slu te
Pánu. Z nad je se radujte, v sou ení bu te
trp liví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se
s brat ími v jejich nouzi, ochotn poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kte í
vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se
s radujícími, pla te s pla ícími. M jte porozum ní jeden pro druhého. Nesmý lejte
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vysoko, ale v nujte se v edním slu bám.
Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. (
ím 12, 9 - 16)
Ruku na srdce, co z toho, co pí e apo tol
Pavel, je silnou stránkou na eho starokatolického spole enství? Jak asto vidíme kolem sebe (a asto i u sebe) p etvá ku, dvojí
ivoty, pomluvy, klepy, závist, vulgaritu,
ivoty zalo ené na negativní zku enosti
z té i oné církve i jiných spole enství,
sout ení o to, kde je o pár lidí víc v kostelních lavicích a kde je víc k , svateb nebo
poh .
A asto to za íná u nás kn í. Jak my
se chováme jeden k druhému a co z nás
vyza uje do okolí? Co vyza uje z na ich
místních církví? Hledáme a nacházíme
v nich spole
Toho, Koho máme hledat
a nacházet, nebo jsme jen v echno relativizující skupinka
ev doucích lidí, kte í
mají na v echno odpov ?
Nejsou na e hesla dnes u jen vy lými
frázemi, které jsme si vzali do úst jako tít
proti v em a kterým u ani sami nev íme?
Umíme je
vnímat slova, jimi mluví

h do na eho ivota, jako d le itý úkol
pro mne, pro Tebe, pro nás? Poznají nás lidé
podle Je ových slov? Podle toho v ichni
poznají, e jste moji u edníci, budete-li mít
lásku jedni k druhým. (Jan 13, 35)
Nadcházející pastorální synoda by i pro nás
mohla být zamy lením nad tím, co je d leité a co nesmíme ztratit.
Z ad farník jihlavské farní obce se zrodila
na po átku tohoto roku my lenka se v uritou hodinu ka dý pátek spojit v modlitb
za církev, za jednotlivé farní obce a v neposlední ad za nadcházející pastorální
synodu. Od této doby se my lenka stala
realitou.
Myslím, e je to cesta, kterou bychom
mohli jít spole . Cestou duchovní obnovy na eho starokatolického spole enství.
Za ít skute nou duchovní obnovu, b hem
ní bychom mohli za ít s obnovou smý lení
a ivota v Bohu v prvé ad u sebe, a tím
nit k lep ímu i své okolí a v neposlední
ad i celé spole enství církve.
Co zahájit pastorální synodou rok nebo
roky duchovní obnovy na í církve ..?
Amen, amen, pravím vám: Kdo v í ve
mne, i on bude init skutky, které já iním,
a je v í, nebo já jdu k Otci. A a koli
budete prosit ve jménu mém, u iním to, aby
byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne
o n co prosit ve jménu mém, já to u iním.
(Jan 14, 12 - 14)
: Martin M. apka
: Ilustra ní foto: archiv
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almy v kostce II.
16 Král se nezachrání velkým vojskem,
rek se nevyprostí velkou zmu ilostí.
17 Sel e k , k záchran neposta í,
velkou silou svou k úniku nepom e.
18 Ale oko Hospodinovo bdí nad t mi, kdo
se ho bojí,
nad t mi, kdo ekají na jeho milosrdenství,
19 aby ze smrti je vysvobodil,
na ivu je zachoval v as hladu.
20 Na e du e s touhou vzhlí í k Hospodinu,
on je na e pomoc, ná tít.
21 Z n ho se raduje na e srdce,
my doufáme v jeho svaté jméno.
22 Tvoje milosrdenství bu , Hospodine,
s námi;
na tebe s d rou ekáme!

alm 33
eský ekumenický p eklad)
1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu,
ímým lidem slu í se ho chválit.
2 Hospodinu vzdejte chválu p i cite e, zpívejte
mu almy s harfou o deseti strunách.
3 Zpívejte mu novou píse ,
hrejte dob e za hlaholu polnic.
4 Nebo slovo Hospodinovo je p ímé,
v ka dém svém díle je v rný.
5 Miluje spravedlnost a právo,
Hospodinova milosrdenství je plná zem .
6 Nebesa byla u in na Hospodinovým slovem,
dechem jeho úst pak v echen jejich zástup.
7 Jako hrází dr í pohromad mo ské vody,
vodstva propastí ulo il v zásobnicích.

alm 33 má 22 ver a adí se do první knihy
alm (1-41). Stejn jako v almu 10 zde chybí ozna ení pro Davida (Septuaginta i Vulgáta
mají). Hlavním tématem této hymnické písn
je modlitba k Pánu - Stvo iteli sv ta a vládci
nad d jinami lidstva. N které hebrejské rukopisy jej spojují s almem 32. alm je charakterizován adou rozli ovacích a stylistických
rys . asté je opakování slov, velký po et
synonym. alm má pravidelnou stavbu a lze
jej rozd lit následovn :

8 Boj se Hospodina, celá zem ,
ichni obyvatelé sv ta, ijte v jeho bázni!
9 Co on ekl, to se stalo,
jak p ikázal, tak v e stojí.
10 Zám ry národ Hospodin ma í,
lidem úmysly hatí.
11 Zám ry Hospodinovy platí v
,
úmysly jeho srdce po v echna pokolení.
12 Blaze národu, jemu je Hospodin Bohem,
lidu, jej si zvolil za d dictví.
13 Hospodin se dívá z nebe,
vidí v echny lidské syny,
14 ze svého pevného tr nu shlí í
na v echny, kdo obývají zemi.
15 On utvo il srdce ka dého z nich,
on té rozumí v em jejich skutk m.

1. Výzva k modlitb (33, 1 - 3)
Výzva k modlitb je ur ena spravedlivým
a up ímným - bezelstným.
ití stejného
výrazu v 32, 11 m e ukazovat k p vodnímu spojení alm 32 a 33. Dva hudební
nástroje jsou jmenovány v druhém ver i - lyra
a desetistrunná harfa. Jde o vý et nástroj
8
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pou ívaných jako doprovod p i zp vu alm
(srv. 150). Výraz nová píse m e mít eschatologický tón (srv. NZ u ití - Zjevení 5, 9),
i ozna ovat píse spojenou s oslavou nového
roku (srv. 96, 1; 98, 1; 149, 1). Zp v má provázet hlahol nejspí e polnic - jde o vále ný ryk,
kterým bývaly zahajovány bitvy (srv. Joz 6, 5;
Sd 7, 20; 1S 17, 20.52) a byla vítána schrána
smlouvy (srv. Joz 6, 5n; 1S 4, 5; 1Pa 15, 28).
2. Podstata modlitby (33, 4 - 19)
a) Slovo Bo í (33, 4 - 9)
Ver e 4 - 5 jsou úvod k úst ednímu chvalozp vu a zárove uvedením podstaty - d vodu
ede lé výzvy k modlitb . Hovo í o Hospodinu jako o spravedlivém a v rném, o be-

zelstnosti jeho slov, o milosrdenství, které
napl uje zemi (srv. Iz 6, 3). Ver e 4 - 5 a 6 - 9
jsou spojeny tématem Slova (4 a 6) a Bo ího
výroku (9). Slovem B h stvo il v echny v ci
(Gn 1). Vyzdvihovány jsou Bo í stvo itelské
iny. Zd razn no je Hospodinovo stvo itelské
slovo, které sta í, aby se jeho v le stala skute ností. B h stvo il nebesa pouhým slovem
(Gn 1, 16; 8, 4; 147, 4). Je zmín n i dech
jeho úst, kterým byl stvo en nebeský zástup.
Bo í Slovo ak neuvádí pouze my lenky
k bytí, ale také dává stvo enému Bo í vlastnosti - pravdu, p ímost, v rnost, spravedlnost,
milosrdenství (srv. 4 - 5). Krom nará ky na
Gn 1, obsahuje 4 - 9 dal í stvo itelské téma.
Ver e 7 - 8 jsou odrazem Písn o mo (Ex
15, 1 - 18), co je chvalozp v oslavující vízství Hospodina nad nep áteli Izraele. Dal í
podobnost mezi Ex 15, 14 - 15 a v. 8 - strach
a báze p ed Bo ími skutky. Shromá ním
vod pod klenbou do mo e a tedy odd lením
vody od sou e - srv. Gn 1, 9; Jb 26, 10; 38, 8
- 11; 104, 9; P 8, 29 - B h umo nil vznik
ivota na zemi. Ver e 4 - 9 obsahují jak zprávu
o Bo ím stvo ení p irozeného ádu, tak také
stvo ení svatého národa - vyvedením z Egypta
spojeného s událostmi u Rudého mo e.
b) Bo í zám ry (33,10-12)
echod z oslavy Bo ích stvo itelských skutk oslav Bo ího dohledu nad lidskými
jinami. Zatímco stvo ení vze lo z Bo ího
slova, d jiny závisí na Bo ím zám ru. Vere 10 a 11 vyjad ují nesrovnalost Bo ích
a lidských plán . Lidské plány jsou zma eny
Hospodinem, zatímco Bo í jsou v né a nenné, lov k nemá anci Hospodinovy záry jakkoliv ovlivnit. Podstata t chto dvou
ver je shrnuta ve v. 12 - pronárod ( EP/BK
- národ), jeho Bohem je Hospodin, je po eh-
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naný zejména proto, e jeho národní existence
je zalo ena na Bo ím zám ru, ne jen na lidských snahách. Ver 10 jakoby upozor oval
na to, e B h zma í zám ry jak pronárod ,
tak i svého vyvoleného lidu. A v. 12 ukazuje,
e Izrael, t eba e vyvolený za d dictví, je také
pouhý pronárod a jen Bo í milostí se stal poehnaným lidem, nikoliv vlastním p in ním.
(srv. Ex 19, 6 - Budete mi královstvím kn í,
pronárodem svatým).
c) Bo í pohled (33, 13 - 15)
Úst edním tématem chto ver je vid ní.
h sleduje d ní na zemi a má pochopení pro
lidské iny. B h pohlí í z nebes - ze svého
tr nu a vidí lidské syny - obyvatele zem .
raz je kladen na Bo í
ev doucnost.
Ver e p echázejí od témat stvo ení (v. 4 - 9) a
národních zále itostí (v. 10 - 12) k ivotu
jednotlivc . Téma stvo ení/vytvo ení se vrací
ve v. 15. B h je ur en jako ten, kdo stvo il lidská srdce (lidi), jako stvo itel lov ka svému
dílu rozumí.
d) Bo í moc (33, 16 - 19)
Tyto ver e jsou zám rn kontrastní. Lidská
síla a hrdinství je ni ím ve srovnání s Bo í
mocí. První dva ver e vyjad ují marnost lidské
závislosti na vlastní síle, zatímco druhé dva
vyjad ují Bo í moc ivoty zachra ovat. Ver e
16 - 17 pou ívají k ilustraci marnosti lidských
zám
vále ných motiv - ani armáda, hrdinská síla, vále ný k nejsou dosta ující silou
k záchran , nep inesou vít zství. Podobných
obraz je vyu íváno nap . v ji zmín né písni o
mo , kde je Hospodin popsán jako jediný
pravý vále ník (Ex 15,3); armády a kon byli
smeteni (Ex 15,1.4). V Debo in písni (Sd 5,
19 - 22) králové bojují se svými armádami
a vozatajstvem, ale jsou pora eni mocí Boha
Izraele. K zd razn ní Hospodinovy moci se

almista vrací k Bo ímu v ev doucímu pohledu (v. 18; srv. v. 13 - 15). Stojí nad t mi
(ty zejména ochra uje), kdo se ho bojí - kdo
ed ním mají nále itou úctu - kdo o ekávají
jeho milosrdenství. D raz je kladen na osvobození ze smrti a hladov ní (jde o paralelu
hlad = smrt). M e jít o poetické vyjád ení
záchrany lov ka
ed sejitím z cesty .
lov k bez Hospodina mí í do záhuby, lov k
bez Hospodina je jako hladov jící, ale B h se
ve svém milosrdenství sklání k lov ku (dává
mu ivot v dob hladov ní - v dob , kdy se
lov k od Hospodina odklonil), a zachra uje
tak jeho du i p ed záhubou. Jde o vyjád ení
nekone ného Bo ího milosrdenství. lov k je
Bo í stvo ení, a tak jej B h nenechá napospas
íchu - smrti.
3. Záv re ná slova (33, 20 - 22)
Záv r shrnuje témata celého almu. Vyjád ení
touhy po Hospodinu je uznáním nutnosti Bo í
pomoci a ochrany (v. 20a). Vojenské téma (16
- 19) je shrnuto ve v. 20b - Hospodin je tím
pravým títem - pravou pomocí - Z tohoto
poznání se raduje lidské srdce (v. 21), ka dé,
které doufá ve svaté Bo í jméno (vysv tleno
v Ex 3, 14 - jako Jsem, který jsem - B h, který
je se svým stvo ením). alm kon í poznámkou almistovou - p áním (v. 22), aby milosrdenství Hospodinovo bylo s t mi, kdo na n j
s nad jí ekají (srv. v. 18).
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: Pavel Nápravník
: Ilustra ní obrázek: archiv

z národ

a jsme r zných...

Mezinárodní starokatolické laienforum je setkání
evá
aktivních laik
(duchovní nejsou vyloueni...), které se koná ji
tradi
ka dý rok v r zných starokatolických zemích , s výjimkou t ch let,
kdy se po ádá Mezinárodní starokatolický kongres
(ka dý tvrtý rok).
Kongresu se ú astní p ibli
asi 400 osob, laienfora asi 40 lidí. Letos se
astníci laienfora sjeli od
1. do 6. srpna do Strakonic,
tí rok se má toto setkání konat v srpnu
v Leinau, p edm stí obce Kaufbeuern v ji ním N mecku, v tamním starokatolickém
klá te e Port Royal .
Setkání ve Strakonicích probíhalo za p kného po así i p íjemné atmosféry. Jednací
í byla bez problém n
ina a
tina
ú astnící se hlásili k sedmi r zným
mate tinám, byli to sta
starokatolíci i
církevní nová ci, v kový rozdíl mezi t mi
kem nejstar ími a nejmlad ími p esahoval 70 let!
Ka dý den se konaly ráno a ve er bohoslu by slova organizované podle tradic církví v
mecku, Nizozemí, Rakousku and last but
not least esku. Setkání zakon ila ned lní
eucharistická bohoslu ba na strakonickém
hrad , které p edsedal biskup Du an.
Akce setkání se konaly v strakonickém hotelu Bavor, pochopiteln krom p ldenního

lenové klá terní komunity z Leinau
výletu do Tábora, kde nás ve erní bohoslu bou slova p ivítala tamní starokatolická
obec s fará em i jáhnem.
Práce na tématu
eobecné kn ství , jak
dalece mohou být starokatolíci evangeli tí?
(zda podle evangelia i protestant bylo
zám rn neujasn no) probíhala p evá
v diskusních skupinách, mnohým se otvíraly údivn o i, pro jiné to nic nového
nebylo.
Up ímný dík je t eba vzdát man el m Karasovým i jáhence Hance, kte í celou tuto
akci strukturáln zabezpe ovali. Delegace
na ich starokatolík z Brna i Jablonce byly
obohacením nejenom kvantitativním.
Je proto na míst za ít zva ovat p tí rok
jeden týden v N mecku.
: Josef König
: Foto: archiv
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záv re né komuniké mezinárodního
starokatolického laienfora 2007

V prosb odpus nám na e viny, jako
i my odpou tíme na im viník
nám
demonstruje, e v ichni lidé jsou od Boha
stejným zp sobem obda eni milostí smí ení. Tím mají proto p ed Bohem té stejnou
hodnotu. V Je i Kristu p el Syn Boha
jako lov k na sv t a stal se tím lov kem.
Povolání ka dého k es ana i k es anky
k v eobecnému kn ství se uskute uje ve
tu a je zvlá
z ejmé v pomazání, které
se p i k tu ud luje.

Téma: v eobecné kn ství
eobecné kn ství pro nás znamená nést
zodpov dnost za církev a krom toho otevírat jiným v ka dodenním ivot duchovní dimenze.
i diskuzích jednotlivých pracovních
skupin byla zkoumána p edstava kn ze
v d ív ích kulturách. Úkolem kn ze bylo
tehdy stav t a zprost edkovávat mosty
mezi lidským a bo ským fenoménem.
Je Kristus nám v ak v modlitb Ot e ná
u v kázání na ho e ukázal p ímý p ístup
k Bohu, a tak modlící se k es an nepot ebuje ke své modlitb ádného prost edníka.

Vztah v eobecného a ordinovaného
kn ství
Ordinované kn ství vyr stá ze v eobecného kn ství jako slu ba spole enství
pok ných. Obsahuje zvlá tní úkoly, které
jsou mu ukládány od spole enství..
Ve starokatolických církvích se ordinované
kn ství rozvíjí ve trojí slu
biskupa,
kn ze a jáhna (p ípadn jejich enských
ekvivalent ). Ud lování svátostí je podle
starokatolického chápání vyhrazeno ordinovaným osobám. Sama ordinace je chápána jako svátost.
Oprávn ní, autoritu a hodnost k slu
dostává osoba, vykonávající ordinované
kn ství, od obce, které slou í. Vykonavatelé a vykonavatelky ordinovaného kn ství i shromá ná obec jsou navzájem p i
zv stování Slova a slavení svátostí na sebe
odkázáni. Mají dbát o to, aby se p i tom
uplat ovaly oboje formy kn ství. Nositelé a nositelky v eobecného kn ství se
mají aktivn zapojovat nap . do d kovných

astníci Laienfora 2007 p ed záv re nou bohoslu bou na nádvo í strakonického hradu
modliteb a p ímluv, zv stování Slova a i do
ostatní liturgie.
ichni pok ní tím nesou zodpov dnost
za církev i za sv t: laici i duchovní.
Konkretizace v eobecného kn ství
v dne ní dob
eobecné kn ství se ukazuje v boho-slu
ka dodenního ivota, v poznateln k es anském jednání, v
ístupu
k pot ebným a hledajícím. Konkretizace je
mo ná nap . tím, e obda ujeme jiné nad jí, sna íme se ít podle evangelia a plníme
poslání církve v jeho celé iroké palet .

eobecné kn ství má právo na pat ný
prostor nap . zastoupením v p ímluvách,
zv stování i dal í liturgii. Laici se podstatpodílejí na liturgii p i zv stování evangelia, podávání eucharistického chleba
a vína, formulování i p edná ení p ímluv
a dal ích modliteb atd.
eobecné kn ství se konkretizuje v proívané synodalit na v ech úrovních na ich
zemských církví. Projevuje se spoluzodpov dností v ech za ivot církve a jejího
sv dectví.
: Foto: archiv
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na kopci zvaném laurenziberg III.

(seriál)

V minulých dílech jsme se seznámili
s místem, kde stojí na e katedrála. Seznámili jsme se s magickým místem Pet ínem
a povídali jsme si o svatém Vojt chovi,
zakladateli kostela a o svatém Vav inci,
kterému je kostel zasv cen. Zmínil jsem
se o výzdob kostela. V tomto díle p edkládám n kolik fotografií z interiéru a exteriéru kostela. V dal ích dílech se seznámíme s
okolím kostela.
Je pro Vás p ipravena malá koresponden ní
sout .
SOUT
Chcete získat dárkové balí ky? Odpov zte
na n kolik otázek. Va e odpov di zasílejte
bu formou dopisu na adresu: SOUT
Old ich Kou imský, Na Bateriích 27, Praha
6, 160 00 nebo na email: starokatolík@seznam.cz. První t i správné odpov di odm níme malou pozorností. Z do lých odpov dí
vylosujeme jednoho výherce, který dostane
dárkový balí ek.
Tak tedy:
1. Jak se jmenoval kní e, který se sv. Vojt -

chem osnoval zalo ení kostela na Pet ín ?
2. Na Pet ín byly lomy, jaký kámen se zde
il?
3. Kdo zhotovil k , který visí v kostele
nad biskupským sedadlem?
4. Ve kterých letech pro el kostel barokní
úpravou?
5. Který spolek se zaslou il o obnovu kostela v 19. století?
6. Od kterého roku pou ívá kostel jako svoji
katedrálu starokatolická církev?
Napi te íslo a k íslu dopl te odpov .
ekáme na Va e odpov di.
: Olda Kou imský
: Foto: archiv
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Naho e vitrá sv. Václava, dolu plastika sv. Vojt cha

Naho e vitrá sv. Anny, dolu socha sv. Vojt cha (poni ená vandaly)

arcibiskup joris v praze
Na dobu 21. - 28. 9. 2007 je plánována
ofi ciální náv va starokatolického biskupa z Utrechtu Dr. Jorise Vercammena
v eské republice. Arcibiskup Joris u nás
byl neofi ciáln naposledy vloni.
V den arcibiskupova p íletu kon í v Praze
celostátní setkání na eho presbyteria, a to je
íle itost ke spole nému setkání.
Na ned li 23. 9. je plánována náv va
na ich obcí v umperku a Brn na eucharistických bohoslu bách, následující den
pak obcí Pelh imov, Pacov a Tábor. Úterý
25. 9. je v nováno seznámení s církevními
strukturami v Praze. Dal í den povede cesta
k starokatolík m ve Varnsdorfu a v Jablonci.
Dne 27. 9. budeme slavit v Praze desáté
výro í konsekrace na eho biskupa Du ana.
Do t chto skromných oslav má být zapojen
jak arcibiskup, tak i dal í biskupové sousedních sesterských církví. Ke gratulant m
je mo no se p ipojit ú astí na eucharistické
slavnosti v 18.00 hod. u sv. Vav ince.
Arcibiskup utrechtský je historicky v dy
edsedou starokatolické Mezinárodní biskupské konference, a to s estným postavením ozna ovaným jako primus inter pares
první mezi sob rovnými, nebo hlavou
církve a církví je zásadn v dy Kristus. Ná ,
podle vlastních slov omylný, arcibis- kup
se narodil v roce 1952 v Belgii, v roce
1979 obdr el ímskokatolické
kn ské
sv cení a p sobil posléze jako profesor na
teologické fakult v Lovani. V roce 1988 se
stal starokatolíkem a za al p sobit ve Starokatolické církvi Nizozemí, proto e v Belgii

nejsou doposud ádné starokatolické církevní struktury. V roce 2000 se odchodem
dosavadního utrechtského arcibiskupa do
chodu uvolnilo jeho místo a drtivou v tinou hlas byl arcibiskupem zvolen práv
Joris (je enatý a má t i d ti). Zasv cení
dí, e to byla volba velmi dobrá.
: Josef König
: Foto: www.oikoumene.org
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tábor tí piráti z karibiku p emohli krakena

Starokatolická farnost Tábor sociální st edisko Communio ve spolupráci s M stským
adem Tábor, odborem kolství, mláde e
a t lovýchovy uspo ádala ve dnech 8. 15.
7. 2007 ji 8. d tský letní tábor pro d ti i ze
sociáln slab ích rodin.
Letos se vyrá elo op t do Stra ic na Rokycansku, kde jsme hráli etapovou hru Piráti
z Karibiku. D ti si vyráb ly r zné pirátské
obleky a pirátskou lo a jako dar dostaly
ev né bambitky. Téma podle známého
filmu bylo voln zpracováno a bylo pot eba, aby d ti hrály pozitivní roli. Proto byly
vytvo eny dv dru iny ( erní delfíni a Zelení draci), které na svých lodích pomáhaly
erné perle zdolat prokletí a zni it Krakena, mo skou p eru, který se sna il v echny lod zni it. A tak byla leto ní nejv í
atrakcí st elba ze vzduchovky na Krakena.
ti v echny úkoly b hem týdne zvládly

dob e a tak na záv r hry vykopali v lese
poklad: opravdovou truhlu s opravdovými
starými pen zi. Dostaly toti repliky tolar
Rudolfa II. a dukát císa e a krále Karla
IV. D ti v ak v ly, e nejv í bohatství
lov ka nespo ívá jen v pen zích. Samy
si slo ily píse na náp v Ma inky , která
la i tato slova: My v ak víme nejlep í,
kde je poklad nejv í. Lep í je být kamarád
a mít druhé lidi rád.
Celý tábor programov p ipravila Alena
Sassmannová. Pod kování pat í M stu
Tábor, které akci fi nan
podpo ilo a pak
em dobrovolník m, kte í pomáhali s vaením a organizováním her. Jedná se o paní
ru Dvo ákovou a Marii Hlavatou (velmi
dobrá kuchyn ) a man ele Martina a Janu
kovi (hry).
: Mgr. Alois Sassmann, fará v Tábo e
: Foto: archiv farnosti
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staletími na í architektury IX.

VIII. Secesní architektura
Cizí slovo secese (lat. secessio ústup, odchod, roztr ka) není v na ich podmínkách
tak jednozna né jako v n
in Jugendstil
styl mladosti, mládí nebo ve francouzs tin
Art nouveau nové um ní. Novost um ní a odtr ení od dosavadního akademismu
historizujících forem se rychle ila z evropských kulturních center - Pa e a Vídn .
Nový styl doslova sout il s historismem.
Proto bývá secece n kdy za azována k historickým sloh m. Se secesní architekturou
a její bohatou ornamentální výzdobou se
setkáváme od konce 90. let 19. století a do
první sv tové války. Po válce se jedná ji
o dozvuky tohoto slohu.
Originalita nového slohu nespo ívá ve
zvlá tních projevech formálního architektonického aparátu, ale p edev ím v bohaté
dekoraci. Secese je tedy p edev ím slohem
dekorace fasád a interiér . Po ínaje balkónovými zábradlími nebo domovními dve mi
a kon e vypína i sv tel a dve ními kukátky.
Charakterizovat na pár ádcích secesní ornamentiku není v bec jednoduché. Oplývá velikou rozmanitostí a bohatostí nejr zn ích
rostlinných, figurálních a geometrických
prvk . Nejtypi
ími prvky v ornamentice
jsou táhlé stvoly rostlin a strom , kv ty, protáhlé lidské postavy, jemn zahalené nebo
v aktu, a tzv. kou ové k ivky. Bohatá secesní
ornamentika , nezam nitelná s ostatními slohy, vyu ívá irokou kálu materiál a jejich
zpracování. asté jsou pestrobarevné obkláda ky, mozaiky, leptané sklo a rozmanité
zpracování kov v oblasti ková ství, kovo-

tepectví, kovolitectví a cizelérství. O secesi
se proto také právem tvrdí, e je posledním
slohem, v n
se uplatnilo poctivé um lecké emeslo.
Jako p íklady secesní architektury na na em
území si m eme jmenovat: Peterk v obchodní a obytný d m Praha, Nové M sto,
Václavské nám stí p. 12, (d m z let 1899 1900, pojektoval Jan Kot ra), Hlavní nádra í
centrální ást secesní budovy Praha, Vinohrady p. 300, Wilsonova . 16, ( koncept
z roku 1899, architekt Jan Franta, výstavba
léta 1901 - 1909, dokon eno 1914, stavitel
V.Gregor), Starokatolický kostel - Jablonec
nad Nisou ( koncept vypracoval stavitel
Emilian Herbig, postaven v letech 1900 1902), Vila Primavesi Olomouc, (F. von
Krauss a J. Tölk, 1905 - 1906) a dal í.
Blí e se nyní podíváme na zajímavou stavbu
vilu Primavesi v Olomouci, její historie
je díky p vodním vlastník m man el m
Primavesiovým úzce spjata s významnými
secesními um lci Gustavem Klimtem a Antonem Hanakem. Na p elomu 19. a 20. století se za ali Primavesiovi intenzivn zajímat
o tehdy mladé víde ské um ní nového stylu.
Ke stavb své vily v Olomouci zvolili proslulou dvojici architekt Franze von Krausse
a Josefa Tölka. Stavební místo získali manelé u kostela sv. Michala nad starými m stskými hradbami. Roku 1905 odkoupili dva
staré renesan ní domy, které nechali zbo it
a na jejich míst byla postavena novostavba,
je byla dokon ena roku 1906. Jednopatrovou, hmotov výrazn lenitou budovu,
zavr enou vysokou mansardovou st echou,
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obkolopila ze t í stran architektonicky upravená zahrada s terasami. Díky dlouholetému
átelství Primavesiových s víde ským socha em Antonen Hanakem bylo soust ed no
velké mno ství jeho d l vrcholného tv ího
období práv zde v Olomouci. Uve me
si n kolik p íklad : portrétní busta Mädy
(Eugenie) Primavesi (1905 - 1906), socha
ponocného (1907), mozaika nad vchodem
(1909), nást nná ka na
ivá voda (1906
- 1907), mramorová plastika - D tská ruka
(1908), ka na - Dít nad v edním dnem
(1912), atd. Také práce víde ského malí e
Gustava Klimta objednané man ely Primavesi tvo ily sou ást interiéru vily: Mäda
(Eugenie) portrét (1913-1914), Zahrada se
skalkou (1917), Baby (1917-1918), atd.
Rodina Primavesi v roce 1918 odchází defi -

Vila Primavesi v Olomouci (dne ní pohled
od kostela sv. Michala)
nitivn do Vídn a vila p echází v roce 1923
do vlastnictví Akciové rafi nerie rolnických
cukrovar v P erov . V roce 1926 koupil
vilu léka Franti ek Koutný, který zde z ídil
soukromé sanatorium a do lo k záva ným
zásah m do interiéru i exteriéru vily. Do této
doby spadá odstran ní v iny Hanakových
prací. Roku 1939 získal sanatorium Robert
Pospí il a následuje vlastnictví OÚNZ
v Olomouci. V restituci majetku p la vila
do vlastnictví rodinných p íslu ník R. Pospí ila a z stává otázkou, zda je v bec je
mo né dnes alespo zmírnit následky necitlivého p ístupu k této jedine né památce.
:
ipravil: Martin M. apka
: Foto: archiv
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markétce
Za ka dým, kdo ode el, n kdo z stává
sví ka je ho í s p ívalem vzpomínek
na toho kdo ode el a nás tu nechává
v dlani marn zah ívám její kamínek
Za ka dým kdo ode el z stává to co dal
my lenky se s tím co rozdal lidem proplétají
h je s námi i kdy si ji vzal
slzy zalévají bílé r e co jí jist dají
Kdy zav u o i cítím od rotundy klí
vidím ji za stolem, jak se usmívá
Bo e pomoz nám i jí kdy ode la pry
za okny u stolu se dál u nedívá
To, co nám dala z stane v nás
nikdo nesebere nám to co jsi dala
bude nám chyb t vím e sejdeme se zas
ti e odpo ívej, má kone
klid
ak úsm v jsi mi dnes vzala
A zvonky na louce ti e zvoní
a kv tiny jen pro tebe voní
a vánek nám vlasy hladí za tebe
my vzpomínáme na tebe a nikdy nezmizí

Dne 21. srpna 2007 na ostrov Kréta tragicky zem ela Mgr. Markéta Hejbalová, bývalá vedoucí pra ského Communia a sestra
na eho biskupa. Rozlou ili jsme se s ní a za
její ivot pod kovali p i poh ební bohoslu ve st edu 5. zá í v katedrálním chrámu
sv. Vav ince na Pet ín v Praze 1.

: Blanka Hylanová
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zprávi ky
Zprávy z katedrály
Kone
za ala oprava st echy. Provoz na í
katedrály je komplikovan í, ale liturgie
probíhá, jinými slovy: kostel je v provozu.
Okolo kostela vyrostla ohrada a celý kostel
se a do listopadu ocitnul v le ení. Celá
st echa bude odhalena, budou vym ny
shnilé trámy a následn dostane st echa
nový kabát. Ka dou chvíli je sice n jaký
poplach (nap íklad spadlé ko
do v e),
ale doufejme, e nakonec v e prob hne
v po ádku a hlavn ve slíbeném termínu.
V sobotu 1. zá í se u d ti pomalu chystaly
: Olda Kou imský do koly a my jsme v katedrále slavili jed: Foto: archiv nu svatbu. Do man elství vstoupil kn z
Martin. Jano a Martine, hodn Bo ího poehnání na spole nou cestu ivotem!
: Foto: Ivan Kalina
Delegace ERC nav tívila ministra kultury Jehli ku
Vývoj v
ení problematiky narovnání
vztah mezi státem a církvemi se v posledních týdnech za al významn posouvat
kup edu. Sou asná vláda chce letos p edloit návrh zákona o majetkovém narovnání,
k n mu od roku 1989 je nedo lo. Mi-
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nistr kultury Václav Jehli ka, zárove p edseda vládní Komise pro narovnání vztahu
mezi státem a církvemi a nábo enskými
spole nostmi, pozval 20. ervence zástupce
Ekumenické rady církví v R pod vedením
edsedy Pavla erného do svého sídla
v Nostickém paláci. Ob strany si vym nily
informace o aktuálním stavu a zp sobu eení. Ministr ujistil ERC, e pova uje tento
problém za prioritu a po ádal o vzájemnou
spolupráci p i tvorb zákona.
: www.ekumenickarada.cz

konstantinopolský
patriarcha Bartoloj I. (na snímku),
nemá právo u ívat
titul ekumenický.
Turecké ú ady protestovaly proti titulu
konstantinopolského
patriarchy
ekumenický
(z
tiny
objímající ekuméné,
tj. celý obydlený
sv t), s tím, e údajn naru uje tureckou
svrchovanost. Námitky patriarchátu, e
jde o vnit ní církevní termín bez jakýchkoliv politických konotací, nebyly brány
v úvahu. Patriarchát, který je na tureckém
teritoriu, pln podléhá tureckému právu.
Proto neexistuje ádná opora pro právní
nárok patriarchátu být ekumenický, uvedla
z výnosu odvolacího soudu turecká agentura Anatolia.
: www.christnet.cz
: Foto: archiv

V sobotu 15. zá í 2007 se uskute nila pou
k svátku sv. K e. Poutníci se vydali
z eské Kamenice do V emil, kde v jeskynní kapli slavili eucharistickou hostinu.
: Foto: Markéta Nápravníková
Turecký soud up el patriarchovi právo
ívat titul ekumenický
Turecký odvolací soud rozhodl, e nejvy í p edstavitel sv tového pravoslaví,

Nikdy nep estanu, íká napadený indický pastor.
Dva m síce po brutálním napadení hinduisti tími fundamentalisty, které se odehralo
za p ítomnosti televizního tábu, pastor
Walter Masih (na snímku) hovo í, e je rozhodnutý pokra ovat ve své slu . I p esto,
e k chození stále pot ebuje berle, neodradilo ho to od procestování více ne 300 km
z Jaipur, hlavního m sta státu Rajasthan, do
New Delphi, kde se 29. kv tna zú astnil

protestního shromá ní
proti záplav útok na
es any v posledních
sících. Koncem ervna
také nav tívil konferenci
perzekuovaných k es av Bangalore. Nebojím se. Budu pokra ovat
v práci, kterou jsem konal posledních 17
let, ekl sedma ty icetiletý letni ní pastor
Masih pro Ecumenical News International
(ENI). Indické televizní zpravodajské kanály odvysílali p epadení pastora z 29. dubna
poté, co úto níci p ivedli filmový táb na
scénu p edtím, ne útok za al. Úto níci byli
ukázáni, jak si nasazují masky p ed napadením pastora, záb ry jeho pozd ji velmi
krvácející tvá e byli zast eny. Dva mladí
mu i p li ke mn po ned lní bohoslu
a po ádali m , abych mluvil o Je i. Kdy
jsem pak sd loval dobrou zprávu , jeden
z nich ekl: ,Za neme?´ vzpomínal Masih.
Dva mu i potom za ali udírat pastora do
tvá e a p idali se ty i dal í, kte í bili pastora d ev nými holemi od hlavy a k patám.
Mezitím televizní kamery zachycovali útok,
který se odehrál p ed o ima pastorovi manelky a sedmileté dcery, a záb ry z n ho
byli poté vysílané po celé Indii.
: (eni)
: Foto: archiv
Ve dnech 13. a 21. íjna 2007 se eským
zájemc m skýtá mo nost setkat se s pronásledovaným pastorem ze Sudánu Christopherem Obua Ogwettou v n kolika eských

stech a diskutovat o ob anské válce,
hr zách i nad ji v Sudánu. Stru né informace o pastorovi a jeho ivotním p íb hu
i asový rozvrh jednotlivých akcí naleznete
na stránce http://www.ekumenickarada.cz/
wpimages/other/pastor_ze_sudanu.doc.
: www.ekumenickarada.cz
MODLITBA ZA DOMOV ekumenická
pou na íp
Ekumenická rada církví ve spolupráci
s k es anskými církvemi v R p ipravuje ekumenické shromá ní na ho e íp
v ned li 28. íjna. Celodenní akce nabídne
rozli ný kulturní i duchovní program. ada
církevních hnutí a organizací p edstaví
svou innost na stáncích, bude p ipraven
bohatý program her a sout í pro d ti, mláde i dosp lé. Komorn í hudební a modlitební program bude probíhat v rotund sv.
Ji í, na pódiu pod ípem zahrají hudební
skupiny r zných ánr , celá akce vyvrcholí
spole nou modlitbou za domov za ú asti
edstavitel r zných církví a zástupc
ících.
echnyVássrde zveme kú asti! Podrobí informace zve ejníme v dohledné dob .
Pokud byste m li zájem prezentovat na
ípu svoji organizaci, kontaktujte nás prosím na adrese rip@ekumenickarada.cz.
: www.ekumenickarada.cz

Podzim
V ase,
kdy po kobercích spadlých list
ichází do kraje lu a sv tlo,
tehdy zachytí ta rozta ená dla
krajiny
poslední zp vy p vc lásky.
A kraj,
obléká se v at svatební,
by p ed nocí,
v ní bude pat it podzimu,
odhalil svá krásná zákoutí
a v jediném políbení rt v tru
spadne na hn dou zem závoj jasn
zbarvený.

V ase,
kdy nad je na nové zrození
se mísí se steskem po pohlazení
letních paprsk ,
tehdy svlékne krajina at svatební
a ve své tajemné kráse eny
vstoupí do domu enicha svého,
básníka podzimu.
Martin M. apka
Ilustra ní foto: Supress

