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Milí čtenáři,

Pozdrav biskupa Pavla ................... 1

s prvním číslem letošního ročníku se s pozicí šéfredaktora rozloučil Martin Kováč,
který jej vedl od roku 2018. Je vždy zavazující navazovat na práci druhých, snad
se nám to však s obnovenou redakční radou podaří. V ní spolu se mnou virtuálně
(z pracovního hlediska však s potřebnou
energií a aktivitou) zasedli Kamil František Kozelský a Petr Jan Vinš.
Nové číslo poněkud nepřekvapivě reflektuje události nedávné karantény, která
nepřehlédnutelným způsobem vstoupila
i do života církví, a to zrovna v době nejvýznamnějších křesťanských svátků. Namísto jednotvárných lamentací však vybrané
příspěvky nabízejí pohledy a úvahy na různé aspekty mimořádného stavu, stejně jako
výzvy, které se objevily k řešení. Nechybí
však ani ohlédnutí za uplynulými událostmi liturgického roku a obsáhlý rozhovor
s Martinem Kováčem, v němž jsme spolu
rozmlouvali zejména o jeho misijní práci
na Slovensku.
Pevně doufám, že se do nového čísla
s radostí začtete a třeba se i u některých
témat sami zapojíte do diskuse. Ta totiž
k církvi jako živému společenství neodmyslitelně patří.
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Pozdrav biskupa Pavla
Milí přátelé, sestry a bratři,
stále procházíme poměrně náročným
obdobím. Virová nákaza mnoha lidem
zpřevracela životy. A nejde to odbýt jednoduše chlácholením, že to bude dobré.
Není, a ještě chvíli nebude. Další ránu
virus uštědřil ekonomice, a toto zranění
se postupem času ukazuje jako ohrožení
budoucnosti pro lidi, kteří přišli o práci
nebo se jejich příjmy propadly. Zachytil
jsem zprávu, že ve Velké Británii je mnoho rodin, která nemají v důsledku krize
na jídlo pro děti. To je zlé. A další a další
oblasti života jsou postiženy – cestování,
doprava, dovolené…
Ale pořád to není tragédie. Ano, je
třeba situaci nepodcenit, ale život jde dál.
A aby šel dál co nejlépe, je třeba nenechat
se paralyzovat strachem. To různí šíbři
kupčící s ochranným materiálem nezkoprněli ani na okamžik a ve chvílích, kdy
druhými třásl strach, prodávali horké zboží
a mnuli si ruce. Člověku je z toho normálně
šoufl a pění v něm krev. Jenže tito většinou nejsou naši kamarádi. Naši kamarádi
a naše kamarádky jsou ti, kteří sedli doma

k šicím strojů a našili roušky pro své blízké
i vzdálené, nehleděli na čas, materiál a peníze a šili a šili pro druhé. Vlastně to bylo
velice milé dostat roušku osobně nebo poštou – znamení, že na vás ten druhý myslí.
Byl to vlastně podobný skutek lásky, kterým vešla do křesťanské tradice Veronika,
která podala roušku Ježíšovi. Hned, jak to
začalo, sedla kolegova manželka k šicímu
stroji a všechny u nás v práci i jejich rodinné příslušníky vybavila rouškami. Jen
tak. I mezi námi se objevilo mnoho Veronik (a Veroniků), kteří s nadšením, radostí
a rozpíchanými prsty pomáhali. Někteří
naši duchovní sice nešili, ale sloužili i poté,
co se všechno zastavilo. A tak jsme díky
nim mohli celkem pohodlně projít postní
dobou i Velikonocemi – sice jsme nebyli
v kostele, ale oni tam byli, nebo nás dokonce pozvali k sobě domů přes web kamery.
Díky vám, bratři, za tuto službu! A opakuji – toto jsou naši kamarádi a jsem pyšný
na takové lidi ve svém okolí – ať šijí či
slouží druhým jakkoli jinak. Určitě jich
znáte daleko víc než těch vykuků.
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Jenže i ti šejdíři mají své místo pod
sluncem a stejně jako my všichni ostatní jsou stvořeni Bohem. V mnohém jsou
podobní jako onen Ježíšem představený
nepoctivý správce (srov. L 16,1-9) – mají
vlastnosti, které, ač působí odpudivě, přesto
pro ostatní mohou být inspirativní. Nebát se
a být prozíraví, to si můžeme vzít pro nás.
Nedejme se strhnout ke strachu. Strach
není dobrý rádce. Zůstávejme střízliví
a bdělí a nebojme se. I když jaro 2020
a Velikonoce byly, jaké byly. I když léto
2020 bude s mnohými omezeními. I když
možná přijde druhá vlna – jako lidé naděje
s důvěrou řekněme s žalmistou: „Hospodine, chci být ustavičně s tebou, uchopils
mě za pravici, povedeš mě podle svého
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rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Ač
mé tělo i srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Mně je
v Boží blízkosti dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím
o všech tvých činech.“ (Ž 73,23-24.26-27)
A tak vyprávějme i v létě o Hospodinových činech, buďme zdraví a nebojme
se – jsme na Boží straně a spolu s námi
i všichni lidé dobré vůle. A že jich je!
Váš

Martin Kováč: Bez úzkého společenství
a jednoty s českou starokatolickou církví
si nedovedeme představit svou budoucnost

Martin Kováč je osobností, kterou není třeba čtenářům Communia nijak dlouze
představovat. Už několik let patří mezi výrazné tváře naší Starokatolické církve
i duchovního života na Slovensku a mezi jeho pracovní povinnosti donedávna patřila
také redakce tohoto časopisu. Právě změna na místě šéfredaktora byla vhodnou
příležitostí k tomu, abych Martina požádal o rozhovor.
Martine, když se ohlédneš za dobou, po
kterou jsi Communio vedl, jaké momenty či práce se ti vybaví nejvíce?
Do služby v oblasti církevního PR jsem
nastoupil na začátku roku 2018. Bylo to
v čase, kdy se po nástupu biskupa Pavla do čela církve uvažovalo, jak pojmout
veřejnou prezentaci církve a jestli vůbec

s Communiem dál pokračovat. Communio
ale navzdory tomu přežilo a jsem tomu rád.
Musím ale zároveň přiznat, že to pro mě
byl v rámci veřejné prezentace církve ten
nejtěžší úkol, který mě stál nemálo úsilí.
Připravovat časopis v podmínkách
malé církve pro mě znamenalo, že jsem
pracoval na grafické stránce časopisu, shá-
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Křest v trnavské kapli (2019)

něl texty, některé sám připravoval a finalizoval zalomení textu. Čeština navíc není
mým mateřským jazykem, takže to někdy
byla opravdu výzva.
Ale zpět k otázce. Nepochybně nejlepším momentem byl vždy pocit, když
jsem konečně odeslal finální verzi pro tisk
a pak za pár dní držel hotové Communio
v rukách. Byla to vždy úleva, spadl mi
kámen ze srdce a když se číslo povedlo,
cítil jsem také jistou hrdost.
S velkým nasazením se už několik let
věnuješ misijní práci na Slovensku a slovenská starokatolická obec se poměrně
dynamicky rozvíjí.
Ano, od našeho začátku po mém jáhenském svěcení na konci listopadu 2015 jsme
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ušli opravdu dlouhou cestu. Začínali jsme
v úzkém kruhu a v podstatě na zelené louce
bez jakéhokoli vlastního prostoru a prostředků. Dokonce i bez státní registrace.
To, kam jsme se ve slovenských reáliích
dokázali za těch pár let dopracovat, považuji skutečně za zázrak. Pravdou ale také
je, že mě to stálo nemálo úsilí a energie,
kterou možná není tolik vidět navenek.
Vloni se navíc podařilo zajistit nové bohoslužebné prostory – kapli sv. Ladislava v Bratislavě a evangelickou hřbitovní
kapli v Trnavě.
V tom vidím opravdu Boží požehnání!
V roce 2016 jsme v Bratislavě se slavením
pravidelných starokatolických bohoslužeb
začínali v kapli Evangelické bohoslovecké

fakulty Univerzity Komenského, kde jsem
studoval. Po mém kněžském svěcení jsme
se přesunuli do zcela sekulárního prostoru
Vysoké školy sv. Alžběty v centru města.
A dnes, díky rozhodnutí vedení města Bratislavy a primátora Matúša Valla, můžeme
naše bohoslužby slavit v bývalé arcibiskupské kapli sv. Ladislava na magistrátu, která patří městu. Sdílíme ji také se
sestrami a bratry z římskokatolické církve
a z pravoslavné církve.
Sám ale žiju v Trnavě, krajském, historickém a univerzitním městě asi 50 km od
Bratislavy. S tím celkem přirozeně souvisí, že zájem o starokatolictví projevovali
i lidé, kteří žijí zde a v okolí. Příležitostně
nám svůj kostel v centru města laskavě zapůjčoval místní evangelický církevní sbor
v Trnavě. Až později jsem však zjistil, že
na evangelickém hřbitově v městské části, kde žiju, se nachází i neogotická kaple
z roku 1893 s oltářním obrazem Kristova
Vzkříšění, pod kterou v kryptě odpočívají
významní členové místního evangelického
sboru.
Díky laskavému rozhodnutí presbyterstva církevního sboru a ochotě místních
duchovních tak od října 2019 pravidelně
slavíme bohoslužby i v této kapli v Trnavě. Zatím každou první neděli v měsíci
a o svátcích.
Zejména v tomto čase koronavirové
karantény, která byla na Slovensku trochu
přísnější než v České republice, nám tato
kaple umožnila zůstat s našimi věřícímí
v kontaktu a zabezpečovat pravidelné přenosy bohoslužeb každou neděli i o Velikonocích.

Vzhledem k tvým ekumenickým aktivitám a kontaktům jsi vlastně vstoupil do
už známého prostředí a pro mne osobně
je ekumenická otevřenost starokatolíků
opravdu významnou hodnotou. Zároveň
mne ale jako také hodně zaměstnaného
člověka napadá otázka, že spojení tohoto zaměstnání s aktivní duchovenskou
dráhou musí být časově opravdu hodně
náročné. Tím spíše, že máš věřící v různých městech na Slovensku.
Evangelický církevní sbor Bratislava Staré Město mi byl již dlouho blízký
v mnoha ohledech. Kromě skvělých, odvážných a inspirujících farářek Anny Polckové a Eriky Sokola Hlačokové zde totiž
působí také můj školitel v doktorském studiu prof. František Ábel, bývalý kolega
z katedry doc. Ondrej Prostredník, profesor církevní hudby Ján Vladimír Michalko
a spousta dalších zajímavých a otevřeně
uvažujících lidí. Na kněze jsem byl navíc
vysvěcen v Malém evangelickém kostele,
který také patří pod tento církevní sbor.
Po úspěšném ukončení mého doktorského studia na Katedře Nového zákona
Evangelické bohoslovecké fakulty UK
v Bratislavě mě můj školitel, který je zároveň garantem studia, povzbuzoval, abych
Děkovná bohoslužba k 30. výročí sametové revoluce v kapli sv. Ladislava v Bratislavě (2019)

Zároveň jsi nastoupil jako misijní pracovník do Evanjelického cirkevného
sboru při bratislavském Velkém kostele.
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na fakultě zůstal působit. K tomu je ale
na Slovensku nutnou podmínkou získat
pověření biskupů – tzv. kanonickou misii – o kterou jsem tedy požádal dopisem,
ve kterém jsem velmi otevřeně popsal svůj
příběh. Očekával jsem pozvání na osobní
setkání a rozhovor, ale místo toho jsem
po zhruba dva a půl měsíci čekání dostal
zamítavou odpověď bez udání důvodu.
Byly to asi dva řádky v tom duchu, že sbor
biskupů na svém zasedání rozhodl, že mi
kanonickou misii neuděluje. Tečka. Přiznám se, že mě tento způsob komunikace
zklamal. A tím se mi také v podstatě uzavřely možnosti pro akademické působení
na Slovensku, o kterém jsem kdysi snil.
U rotundy sv. Juraja v Skalici (2018)
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No a jelikož v naší starokatolické církvi svou duchovenskou službu vykonávám
od začátku bez honoráře, začal jsem si
hledat zaměstnání. Právě v této chvíli mě
s nabídkou oslovil zmíněný evangelický
sbor v Bratislavě a po jednom telefonátu
s biskupem Pavlem jsem se rozhodl, že
tuto nabídku přijmu.
Je to opravdu velký církevní sbor.
V současnosti má víc než 2 700 členů,
dva kostely a potřebné zázemí v centru
hlavního města, takže je to pro mě nesmírně obohacující pastorační a ekumenická
zkušenost doplňující naši menšinovou
pastoraci. Sbor je navíc známý svou otevřeností, mezináboženskou i společenskou

angažovaností a odvahou hledat nové
cesty, proto se tady cítím navzdory jiné
církevní příslušnosti doma. Ekumena je
pro mě v podstatě každodenní skutečností
a samozřejmostí.
Ve sboru pracuji v pastoraci v několika
oblastech – samozřejmě mimo bohoslužebného slavení. Pracuji s mládeží, seniory,
v sociálně‑diakonické práci, připravuji biblické hodiny, přednášky, diskuze, jsem zapojen do projektové činnosti…Ano, někdy
je to náročnější, jelikož ještě stále také dokončuji doktorát z ekumenické teologie na
Evangelické teologické fakultě UK v Praze
a zároveň mám na starost vlastní pastoraci. Zatím mě to ale naplňuje a ještě jsem
nevyhořel, manželka to se mnou v rámci
možností zvládá a nikdo mě neupálil.
Slovenské starokatolické společenství
působí pod křídly české Starokatolické
církve. Prostředí, možnosti působení či
přístup úřadů k církvím jsou v České
a Slovenské republice hodně odlišné.
Jak se daří tyto disproporce vyrovnávat
a z čeho obvykle míváš nejtěžší hlavu?
Naše právní situace je opravdu nesnadná. Registrovaná Starokatolická církev na
Slovensku pod vedením pana „patriarchy
a arcibiskupa“ Augustína Bačinského s jedinou farností v Nitře a dvěma biskupy, bohužel, není součástí Utrechtské unie a nejsme v žádném kontaktu. Členství v české
starokatolické církvi pro nás proto bylo
od začátku klíčové – a jsem přesvědčen,
že právě to nám umožnilo dopracovat se
z ničeho až do současné pozice.
Oficiální komunikace se od začátku
vedla pod hlavičkou české církve a ani
pro mě nebylo úplně snadné vybudovat si
značku jáhna a později kněze Starokatolické církve v ČR s pověřením pro službu

na Slovensku. I proto nás netěší současné
představy vedení církve o naší samostatné budoucnosti, se kterými nejsme zcela
ztotožněni.
Jedním z aktuálních témat v českém náboženském prostředí je probíhající odluka církví od státu. Většina církví řeší
téma ekonomické samostatnosti, aby dokázala udržet dlouhodobou funkčnost
duchovních, ale třeba i charitativních
či vzdělávacích služeb. Vývoj na Slovensku, které je také mnohem silněji
nábožensky založené, se ubírá opačným
směrem.
Začnu trochu jinak. Mě osobně je
nejsympatičtější model uspořádání finančních vztahů státu a církví daňovou asignaci
německého anebo rakouského typu. Občan své členství v církvi hlásí na daňovém
úřadu – a platí pak daň navýšenou o 1 %,
které pak stát odvede na účet příslušným
církvím a náboženským společnostem.
Slovenský a český model naopak
představují dva protipóly: ten slovenský
je modelem závislosti církví na státním
rozpočtu, který pak vede často k ostudným a někdy i komickým krokům směrem
k politickým představitelům za cenu ekonomického pohodlí, zatímco český model
absolutní finanční nezávislosti podle mě
do budoucna výrazně existenčně ohrozí
církve.
Pozice našeho společenství v Bratislavě je odlišná v tom, že si své aktivity
od začátku financujeme samostatně a převážná většina našich členů také pozitivně
zareagovala na iniciativu 1 % z příjmu
pro církev. Na druhé straně jsme ale i díky
tomu v posledních měsících výrazněji pocítili naše nerovné postavení v rámci české
starokatolické církve.
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Je v současné situaci vůbec možné nějak předvídat, jakým směrem se vydá
budoucnost slovenských starokatolíků?
Za poslední zhruba dva roky jsme zažili už několik celkem zásadních změn přístupu k nám, takže se vývoj neodvážím
odhadnout. Pro rekapitulaci: Nejprve měli
být naši slovenští členové součástí farnosti
u katedrály, takže jsme připojili své podpisy pod petici k jejímu vzniku a většina
z nás se tam i sčítala. Po vnitrocírkevním
sčítání z nás ale byla vytvořena samostatná skupina podle bydliště na Slovensku.
Biskup Pavel nám ale v diskuzi při vizitaci
v lednu 2019 říkal, že na 50. synodě v říjnu
2019 bychom měli mít vlastního laického
delegáta. To ale také vyšumělo a na synodě
jsem byl jediným delegátem já – formálně
zase jako duchovní za katedrálu.
Právě na synodě jsme ale společně
s hosty ze Slovenska prezentovali naši perspektivu, na které jsme se u nás v širokém
kruhu v podstatě jednohlasně shodli a která spočívá v tom, že v současnosti se cítíme
být připraveni k tomu, abychom byli jednou z farností české starokatolické církve.
Klidně bez státní právní subjektivity, jak
to nově umožňuje také církevní ústava.
V dlouhodobém horizontu se nebráníme
jurisdikčnímu osamostatnění, ale to podle nás nejprve vyžaduje mít alespoň 3-4
funkční farnosti s řádně volenými farními
radami a duchovními, což je jistou zárukou funkční synodality a zdravé názorové
plurality. I pak existuje několik různých
modelů, jaké můžeme vidět na příkladech
Pravoslavné církve v českých zemích a na
Slovensku nebo v případě Církve československé husitské, kdy jedna církevní organizační struktura působí na území dvou
států v několika diecézích, které jsou ale
pořád propojeny.
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Synoda a zejména nová synodní rada
se ale přiklonily k názoru, že od Utrechtské unie budou pro nás požadovat vytvoření tzv. delegátského území nezávislého
na české církvi. Z toho pak také vyplynul praktický postoj neposilovat, ale spíš
prakticky oslabovat naše rovné postavení
v církvi.
V naší situaci nemáme možná ani
v nejbližší dekádě naději získat státní registraci, jelikož na Slovensku platí jeden
z nejpřísnějších a diskriminačních zákonů
o registraci církví a náboženských společností, který požaduje k založení nové
církve doložit 50 000 podpisů dospělých
členů církve a jejich čestných prohlášení,
že souhlasí s věroukou dané církve. Bez
úzkého společenství a jednoty s českou
starokatolickou církví si proto nedovedeme představit svou budoucnost a znamená
to pro nás krok do neznáma, který možná
může fungovat, ale také může být v současné situaci nad naše síly.
Situaci zkomplikoval také koronavirus, jelikož se o naší budoucnosti mělo
v červnu jednat na zasedání Mezinárodní
starokatolické biskupské konference. Setkání bylo ale odloženo až na příští rok.
Jako pozitivum vnímáme, že biskup Pavel
se obrátil na české Ministerstvo kultury
s otázkou, jestli by v rámci aktuální legislativní úpravy bylo možné zřídit pro věřící
ze Slovenska samostatnou farnost. Uvidíme tedy, co nás do budoucna čeká. Do té
doby se snažíme být věrnými služebníky
a pracovat v našich slovenských podmínkách v plném nasazení s tím, co máme…
Děkuji za rozhovor.
Připravil Lukáš M. Vytlačil
Foto: archiv Martina Kováče

Kalich v době koronavirové?
Byl březen. Doba, kdy se lidé těší z přicházejícího jara. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. Tu a tam se na
stromech začínají objevovat první lístky.
Namísto svěžího jara však přišlo ochlazení. Snad ani ne snížení teploty, ale ztráta
nadšení. Nástup strachu, nejistoty a obav
z budoucna. Koronavirus nás zahnal do
izolace. Vyvolal v nás pocit ohrožení.
Ohrožení nepřítelem, kterého nevidíme.

Vidinu vetřelce, který může být ukrytý
v kterémkoli z lidí v našem okolí. Naši
přátelé se rázem změnili v potencionální
nositele zhouby. V hlavách se nám rozblikaly varovné kontrolky: „Opatrnost!“
Covid-19 nás zaskočil nepřipravené.
Odhalil naši zranitelnost a snad i naši (ne)
víru. Odkryl však i to dobré, co jsme snad
už ani netušili, že v nás ještě sídlí. Solidaritu, zodpovědnost, rozumnost, pochope-

Poslední Večeře Páně v iniciále rukopisu BL Add MS 35254 F (Zdroj Wikimedia Commons)
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ní pro obavy druhých, inovativní přístup,
osobní spiritualitu.
Vypadá to, že život se pomalu vrací
k normálu. Je však rozumné zůstat opatrnými. Nikdo nechce zbytečně riskovat
a důvěra v Boží ochranu také neznamená
zbytečné vystavování se riziku (srov. Mt
4,7). Navíc i lidská přirozenost nás bude
držet - alespoň nějaký čas - v připravenosti. To bude platit zejména v obdobích, která
svědčí nejrůznějším virózám.
S tím by v běžném životě nemusel být
až takový problém. Jsou však situace, které
vyžadují bližší lidský kontakt a při kterých
nelze udržovat bezpečný odstup. Nedělní
eucharistie jednou z takových situací bezesporu je. V praxi naší církve je pak podávání rukou při přání pokoje a podávání
konsekrované hostie doplněno ještě o přijetí
kalicha. Běžné formy přijímání jsou buď intinkce, tedy namáčení hostie do vína, nebo
přijetí „krve Páně“ pitím přímo z kalichu.
Pro to, abychom se chovali bezpečně
a ohleduplně, se dá udělat mnoho. Jistě je
vhodné vzít jako samozřejmost dezinfekci
rukou při vstupu do kostela a snad i těsně
před přijímáním. Také lze předpokládat, že
všichni budeme zodpovědnější. V případě,
že se nebudeme cítit zcela zdrávi, osobní účast na mši zkrátka oželíme. Přesto
někteří mohou vidět přijímání pod obojí
způsobou jako problém. Je pak možné se
ptát, zda budou taková opatření stačit.
Nad touto otázkou jsme se zamysleli
také v naší ekumenicky laděné skupince
„modliteb otců“ v Českém Těšíně. To,
k čemu jsme dospěli, bych vám rád chtěl
nabídnout ke zvážení. Nutno říci, že do
našich úvah se promítla také reflexe židovských kořenů víry a praxe rané církve.
To, co z této směsi vzešlo, by šlo nazvat
„rodinnými kalichy“.
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Slavení šabatu jako jedna z inspirací
Židovský šabat je oslavou stvoření. Samotné slovo odkazuje k odpočinku. Je to sedmý den, kdy Bůh odpočinul od všeho svého díla (srov. Gn 2,1-3). Slavení šabatu je
ustanoveno v Tóře, a to přímo v Desateru:
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být
svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den
odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj
syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který
žije v tvých branách. V šesti dnech učinil
Hospodin nebe i zemi, moře a všechno,
co je v nich, a sedmého dne odpočinul.
Proto požehnal Hospodin den odpočinku
a oddělil jej jako svatý. (Ex 20,8-11)
Šabat jako den odpočinku tedy není vyhrazen pouze pro vyvolený lid, ale pro všechno stvoření. V tomto příkazu lze oprávněně spatřovat základ sociálního smýšlení
a spravedlnosti. Vidíme, jak Bůh učí člověka chovat se milosrdně a dopřát odpočinek
i otrokům či domácím zvířatům.
Tento významný svátek začíná pátečním setměním. Správně ve chvíli, kdy na
obloze zazáří první tři hvězdy. Domácí obřad sestává, stručně řečeno, z modliteb díkůvzdání za stvoření, žehnacích modliteb,
oslavných písní v radostném rytmu a společného jídla. Nezbytným prvkem je nalévání (a přelití, coby symbol Boží hojnosti)
vína do kalichu, provázané jeho žehnáním.
Také chléb se láme obřadným způsobem
a členové rodiny se jím vzájemně podělí.
Po této večerní oslavě v rodinném kruhu
následuje sobotní oslava ve společenství
širší rodiny vyvoleného národa v synagoze.

Inspirace rané církve
Křesťané zpočátku zcela přirozeně slavili
souběžně jak šabat, tak svátek vzkříšení. Postupně, jak židovská tradice ztrácela na významu, se důraz přemístil ze sedmého dne
na den osmý – den nového stvoření (srov.
2 K 5,17). Definitivně se tak stalo poté,
když se křesťané zcela oddělili od židovské obce. Nedělní bohoslužba, praktikovaná
zejména ráno po rozbřesku, se stala zcela
nezávislou. Nelze však tvrdit, že by se zcela
vymanila z židovských kořenů. To snad ani
nebylo tehdy žádoucí. I v bohoslužbě měla
zůstat jasná návaznost na vyvolení Izraele,
rozšířené na celý svět a na každého, kdo
přijme Krista (srov. Ef 1,3-11; Ř 11,15-24).
Nakonec křesťanská bohoslužba v sobě zahrnuje všechno důležité, co zná tradice židovská. Je zastoupeno připomínání velkých
Božích činů, jsou obsaženy berachoty, tedy
žehnací modlitby, a to v původním smyslu
díkůčinění za projevené dobro. Samozřejmě je zastoupeno i společné jídlo. Těžiště
díků se však časem posunulo k vděčnosti za
spásu, které se nám v Kristu dostalo (srov.
Didaché IX-X). Také samotné přijímání
chleba a vína nabylo více kultického smyslu, takže nejde o to společně se najíst (to se
děje při „agapé“ po bohoslužbě), ale splnit
Kristův příkaz a mít podíl na „těle a krvi
Páně“ (srov. 1 K 11,20-34). Tento základ se
přes všechny nánosy dějin nezměnil. Také
současná liturgie nese tento synagogální
základ.
Rodinná církev
Křesťanství se rozvíjelo ve světě, který
se od toho dnešního lišil zejména silnými
rodinnými vazbami. Svět prvních křesťanů
byl také zcela samozřejmě náboženský. Na

náboženském kultu se podílela celá rodina
(srov. Sk 16,15). Na základě toho je pak
zcela pochopitelné, že první křesťanské
slavení, zejména v misijních oblastech, se
dělo v rodinném kruhu. Když se křesťanská obec rozrůstala, scházela se k lámání
chleba u některého z křesťanů doma (srov.
Sk 20,7). Ačkoli se celkem brzy začala
formovat církevní hierarchie, je pravděpodobné, že souběžně existovala, alespoň po
nějakou dobu, i forma domácí bohoslužby.
Na základě výše uvedeného si dovolím
možná poněkud provokativní návrh. Nebylo by možné i v naší době posílit funkci
rodiny v rámci liturgie? Nepomohlo by
nám to zejména v době, kdy je dobré brát
ohledy na obavy našich sester a bratrů
v Kristu? Bylo by myslitelné zavést něco
jako „rodinné kalichy“, které by stály při
konsekrování na oltáři a kněz či jáhen by
je předal po konsekraci otci (nebo matce)
rodiny a tito by následně podali ostatním
členům rodiny?
Jeví se to jako možné zejména v naší
církvi, která je tvořena většinou méně početnými farnostmi, sestávajícími z několika rodin. „Singl“ jednotlivci by nadále
přijímali z „centrálního“ kalichu. Je možné, že by se takto snížila míra rizika na
naprosté minimum. Současně bychom se
vyhnuli použití „frťánků“, které se může
jevit jako nevkusné. (Pochopitelně nikomu
nebudeme bránit, bude‑li na použití tohoto
způsobu přijímání trvat.) Pokud se posuneme ve fantazii daleko dopředu, mohl by se
z takového kalichu stát pěkný svatební dar
pro nově vznikající rodinu. To už však není
součástí našeho podnětu.


Kamil Kozelský
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Velikonoční karanténa a prázdno Bílé soboty

Ještě před nedávnou dobou bylo významným tématem kolem církví vypořádání
majetkových náhrad, nepřesně nazývaných také „církevní restituce“, spolu se
snahami o jejich revizi a s tím spojená rozluka státu s církvemi. Ekonomická nezávislost na státu byla v jistém smyslu oprávněně vnímána jako návrat do určité
situace prvních křesťanských staletí, do „mýtické“ předkonstantinovské církve.
Sotva kdo z nás si však dokázal představit, jak moc předkonstantinovské časy nás
čekají. Rychlý příchod pandemie koronaviru covid-19 naši společnost postavil do
situace, která zasáhla do zaběhnutých kolejí pracovních i osobních životů většiny
z nás. Včetně náboženského života v církvích.
Omezení, jež v poměrně rychlém sledu zásadně omezila řadu činností, přišla v postní
době. Skoro jako by to pro nás bylo vyzvání prožít tentokrát zbytek půstu jinak.
Komorněji, v hlubším ztišení, bez formalizovaných projevů a bez obvyklého ruchu,
který většinou už ani nevnímáme. Možná,
že nám tím byla darována příležitost, abychom už konečně naslouchali. Uzavření
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kostelů laikům mnoha lidem otevřelo dnes
již nezřídka pozapomenutý svět domácích
pobožností a modliteb v rodinném kruhu.
Někteří z nás se mohli výrazněji angažovat také při zajišťování různých přenosů
bohoslužeb, díky kterým se výklad Písma
dostával k těm, kteří nemohli být v chrámu
společně s námi, ať už se tak dělo přes
internet či v rozhlasovém vysílání. Většina

z nás určitě doufala, že podle prvotního
plánu opatření skončí se začátkem pašijového týdne a mystérium Velikonočního
tridua budeme již slavit všichni společně. Ale nestalo se tak. Omezení měla bez
výjimky překlenout i hlavní křesťanské
svátky. Zklamaná očekávání, jistá únava
z delší dobu trvajících omezení karantény
a prázdné kostely, jejichž dveře zůstávaly
zavřené i na Velikonoce, byly skutečně
nečekanou pečetí letošních svátků.
Po Zeleném čtvrtku a Velkém pátku
v bezmála osiřelých chrámech přišla Bílá
sobota. Ta je takovým „prázdným“ dnem.
Pro nás křesťany představuje čas tichého
očekávání po Kristově umučení, do kterého sice tiše, ale o to zásadněji vstoupí
Jeho zmrtvýchvstání. Ježíšovi učedníci
však zažívali úplně jinou „prázdnotu“.

Nemožnost setkat se při
společném slavení zázraku

Kristova vítězství nad
smrtí nám umožnila být
vzájemně s našimi sestrami
a bratry většinou jen
v modlitbách. Jako bychom
dostali možnost alespoň
trochu nahlédnout do
toho prázdného dne

Mistrových učedníků.

Včera jejich Mistr zemřel na kříži a byl
uložený do hrobu. Ze všech společných
zážitků, které vyvrcholily večeří, při které
jim Ježíš podal k pití Eliášův pohár jako
symbol potvrzení Nové Smlouvy, najednou zůstaly jenom vzpomínky. Vzpomínky lidí, kteří se v rámci svých omezených
lidských možností snažili po celou cestu
s Ním porozumět tomu, kým vlastně skutečně je. Věrně jej následovali a byli svědky mnoha poučení i skutků víry a lidskosti
od uzdravování nemocných, přes dání milosrdného Samařana za vzor, až třeba po
vzkříšení Lazara z Betánie. Ta cesta však
najednou během jediného dne skončila,
když Mistrovu pozemskou pouť ukončila
násilná smrt na kříži, kterou nikdo z nich
nečekal a nikdo na ni nebyl připravený.
Smrt byla tečkou a oni se vydávali zpět
na cestu domů do Galileje. Sami a určitě
i s otřesenou vírou. Bílá sobota pro ně byla
tím nejprázdnějším dnem v jejich životech.
Naše Bílá sobota je naopak vyplněná
očekáváním radosti Vzkříšení. Nemožnost
setkat se při společném slavení zázraku
Kristova vítězství nad smrtí nám umožnila
být vzájemně s našimi sestrami a bratry
většinou jen v modlitbách. Jako bychom
dostali možnost alespoň trochu nahlédnout
do toho prázdného dne Mistrových učedníků, abychom si lépe uvědomili, že ta naše
Bílá sobota je vyplněna darem očekávání.
Očekáváním naděje, kterou dostáváme,
ačkoliv jsme si ji nezasloužili a ani si ji
zasloužit nemůžeme. Očekáváním naděje,
že i po té nejhlubší tmě přichází světlo.
Očekáváním naděje, že zatímco my selháváme, tak on nás nikdy neopouští.
Lukáš M. Vytlačil
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Trocha inspirace načerpané od Izaiáše
Asi se nenajde nikdo z čtenářů tohoto časopisu, který by neregistroval světové dění
kolem pandemie koronaviru a neprožíval
jej se smíšenými pocity. I já jsem si prošel
fází počátečního zájmu a zvědavého zkoumání toho, co se v čínském Wuhanu vlastně děje, až po jistotu, že se mne nemoc
COVID-19 nějakým způsobem dotkne.
Zpočátku bylo slyšet mnoho lehkovážných
prohlášení odborníků, že se jedná o další
typ chřipky. Potom se mnozí omlouvali
za svůj lehkovážný přístup a koronavirus
se stal vážným problémem celého světa.
Z chřipky se vyklubala pandemie, se kterou bojují vlády všech zemí za všeobecného úleku svých obyvatel. Společnost se aktivizovala, samozřejmě každý trochu jinak,
protože každý nahlížel na virus z jiného
úhlu pohledu. Představitelé států kupovali
ochranné pomůcky, zaváděli opatření, nemocnice oprašovaly krizové plány a lidé
skupovali těstoviny, rýži, roušky a dezinfekci. Najednou se náš prosperující a sebejistý svět plný růstu a výdělku změnil.
Letadla nelétají a všechna periodika jsou
plná zpráv a predikcí budoucího vývoje
pandemie a ekonomiky.
Strávil jsem mnoho hodin hledáním
informací, abych byl připraven ochránit
své blízké. Chtěl jsem se správně a rychle
orientovat a nic nepodcenit. Jako asi každý rozumný člověk jsem koupil to či ono,
počínaje železnými zásobami jídla a konče
posledními zbytky ochranných pomůcek
na trhu, včetně 3 litrů potravinářského
lihu jako desinfekce. Vše s úmyslem, že
Pražskou šunku kdyžtak dodatečně sníme
a v lihu vymaceruji švestky nebo bylinky
pro případné společné chvíle s kamará-
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dy a návštěvami. Až jsem byl, po téměř
dvou týdnech hořečnaté aktivity, pořádně
unavený, trochu vystresovaný a musím
přiznat i naštvaný. Snaha uchopit situaci
mně stála mnoho času, energie i peněz.
Stále jsem přemýšlel, jestli nejsou všechna
má opatření zbytečná, marná a nadmíru
opatrnická. V té době jsem zrovna na pokračování dočítal Zjevení apoštola Jana,
což mi krásně ladilo s přicházející moderní
apokalypsou. Na nastávající postní dobu
jsem si naordinoval knihu proroka Izaiáše.
A ta potěšila moji mysl i srdce víc, než
jsem čekal. Dostal jsem darem jiný pohled
na věc a všechna lopota najednou měla
smysl. Kombinace obyčejné lidské snahy
situaci uchopit a Božího Slova změnila
perspektivu pohledu, kterou jsem se díval.
Slova proroka mi ukázala, že jsem se příliš
nechal unést. Ne tak skutky, které jsem
pro zabezpečení své rodiny dělal, protože
poctivá reakce je nutná, jako rozpoložením
mysli, s jakou jsem k situaci přistoupil.

Čtením Izaiášových
proroctví jsem se zase
jednou vrátil k tomu
podstatnému a uvědomil
si, že

Bůh jedná jinak, než

bychom my lidé očekávali

(Iz 55)

Čtením Izaiášových proroctví jsem
se zase jednou vrátil k tomu podstatnému a uvědomil si, že Bůh jedná jinak,
než bychom my lidé očekávali (Iz 55).
Zde v Česku (ale i v Evropě) jsme to dotáhli tak daleko, že téměř nikdo neumírá hladem, každý má přístup k základní
léčbě a nastavili jsme relativní blahobyt,
ale Bůh chce očividně něco změnit. Naše
představy a snahy o lepší, spravedlivější
svět berou za své. Bůh nám dává znamení,
které nečekáme, ťafku o kterou nestojíme,
protože se jí bojíme. Je nám dobře, tak
proč něco dělat?! (Iz 7) Najednou se náš
systém bortí. Mnozí se snaží dělat, jakože
se nic neděje, jiní se spoléhají, že technika
a lidské iniciativy problémy vyřeší. Mnozí
propadají obavám spojeným budoucností.
Situace hlodá každého, a právě proto stojí
za to si připomenout kapitolu (Iz 49)! Bůh
nás miluje a vyryl si nás do dlaní. Jsme
v neustálé láskyplné pozornosti našeho
nebeského Otce. On pevně vládne dnešnímu času a zajisté jej není potřeba prosit,
aby odvrátil svůj trest. Bůh nás zcela jistě
pandemií koronaviru netrestá. Zdá se však,
že pro Boha lidský život není absolutním
dobrem, ale že je schopen použít i utrpení
a smrt mnoha. Zdá se, že jestli si my lidé
života nade vše vážíme, Bůh to ve svém
nekonečném přesahu vidí trochu jinak.
Nám lidem nepřísluší než sklonit se před
tajemstvím utrpení. Důvody, proč pandemie přišla, zůstanou člověku navždy zahaleny. Postihnout její příčiny – ať už Boha,
lidský hřích nebo cokoliv jiného – je mimo
naše lidské možnosti a proto nesmyslné.
Struktura Izaiášovy knihy dává naději.
Jestliže Bohem inspirovaný autor co chvíli
snáší kletby a laje národům i nevěrnému
Izraeli, neprojdou ani dvě kapitoly, aby
nezazněly slova útěchy, příslibu a naděje.

Jeho požehnání je k dispozici kdykoli, není
nutno dlouze čekat. Nehněvá se navěky,
naopak, jeho útěcha je vždy nasnadě. Bůh
je jako automat na spásu, jen my lidé do
něj házíme špatné mince a rozčilujeme se,
že nefunguje. Nebo čekáme za své mince
jiné produkty?!
Bůh ke svým účelům používá nečekané prostředky (v Iz 45 pohanského krále Kýra) a obrací, koho chce. Nelimituje
své aktivity způsobem, který očekáváme.
Tím nás nutí hodit naše představy do prvního koše, který bude nablízku. Jeho pedagogika nás vrací na začátek a stále znovu
a znovu nás učí bazální dovednosti – důvěře v Hospodina. Učí nás pokoře, že ukazovat Boží lásku lidem mohou všichni, i ti,
kteří o Bohu vědí málo nebo nic.
A na konec knihy kupy příslibů: nádhera Jeruzaléma, požehnání, budoucí radost,
ujištění o Boží lásce (Iz 60-66). Krásná
tečka a povzbuzení. Jestliže se situace vymyká kontrole, je to jen zdání. Zdání nás,
učedníků, kteří hyneme a máme plné oči
hrůzy, zatímco On ospale klimbá někde na
nebeských výšinách. Musíme si to každý
den připomínat.
Situace dnešních dní se ve světle víry
jeví jako příležitost k reflexi Boží vůle
v našich životech. Vůbec ne lehká, vždyť
ztrácíme půdu pod nohama, ale proč ji nevzít coby specifické Hospodinovo vyjádření péče o nás?! Hospodin otvírá naše uši,
necouvejme do své komfortní zóny. (Iz 50)


Jozef Kasper
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O darech Ducha svatého
O Velikonocích jsme mimo jiné slavili, že ve křtu jsme přivtěleni ke Kristu. S ním
jsme pohřbeni a s ním, jak věříme, máme také podíl na vzkříšení. Svatodušní období, které právě slavíme, je úzce spjato s druhou tzv. iniciační svátostí. V biřmování
jsme obdrželi „pečeť darů Ducha svatého“. Toho Ducha, který „v nás volá Abba,
Otče“ a kterého Ježíš slíbil svým učedníkům, aby je uvedl „do veškeré pravdy“.
Co to tedy vlastně pro nás znamená?
Letnice, tedy slavnost seslání Ducha svatého, slavíme padesát dnů po Zmrtvýchvstání Páně. Proto se někdy můžeme setkat
s řeckým slovem „pentekosté“, což znamená „padesát“. Byl to den, kdy první křesťané shromáždění v Jeruzalémě (srov. Sk
1,4-8; 2,1) obdrželi od Otce „Přímluvce“
(řecký pojem je Paraklétos), kterého jim
slíbil Kristus před svým Nanebevstoupením (srov. J 16,7). Jinak řečeno, sestoupil
na ně Duch svatý. Bible nám popisuje, jak
se to stalo, těmito slovy: „Náhle se z nebe
ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr,
a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se
jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával
promlouvat.“ (Sk 2,2-4)
Apoštolové a ti, kteří byli v Jeruzalémě s nimi, zažili tehdy něco radikálně
nového. Boží Duch (hebrejsky Ruah) byl
sice Židům znám, nakonec o něm čteme
hned v prvních řádcích Bible: „Země pak
byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma
a nad vodami se vznášel Boží Duch.“ (Gn
1,2) Tento Duch Boží sestupoval na proroky a jiné Bohem vyvolené, kteří v Hospodinově jménu prorokovali, a konali mocné
činy (srov. např. Nu 11,25; 1S 19,20; 2 Pa
24,20 aj.). Víme, že když sestoupil na Ježíše po jeho křtu, nebyla to jakási abstraktní
síla, ale projevil se v tělesné podobě (srov.
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L 3,22; J 1,32). Také Ježíš o něm hovořil
jako o někom, nikoli o něčem, když mluvil o Utěšiteli. (J 14,16). Byl to počátek
porozumění, které později vyvrcholilo ve
vyznání Boha jako Trojjediného. Nakonec
již v Matoušově evangeliu se můžeme dočíst, jak Ježíš, těsně před Nanebevzetím
říká: „Proto jděte. Získávejte učedníky
ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19)
Dalším, co bylo nové, byla skutečnost,
že Duch byl dán všem vyznavačům Krista
nejen pro danou chvíli, ale byl jim ponechán (srov. Ga 4,6). Dar Ducha však platil
i pro ty, kdo přijali víru v Krista, ačkoli
předtím osobně Krista neznali, a dokonce
ještě před přijetím křtu. (srov. Sk 10,4448) Tím se křesťanům dostalo podílu na
Kristově mesiášském pomazání a jsou povoláni, aby v síle Ducha svatého a pod jeho
vedením byli nástroji díla spásy.
K tomuto poslání je Duch vybavuje
svými dary. Každého, „jak sám chce“ (1 K
12,11). Jaké tedy známe dary Ducha svatého?
Pavel je vyjmenovává v právě zmíněném listu křesťanům do Korintu: „Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož
Ducha, někomu zase víra v témž Duchu,
někomu dar uzdravování v jednom a témž
Duchu, někomu působení mocných činů,
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišová-

ní duchů, někomu dar mluvit ve vytržení,
jinému dar vykládat, co to znamená“ (1 K
12,8-10). Co to ovšem znamená a jak si
to představit v 21. století? Je ještě dnes
možné se s tím setkat? Zkusme si tyto dary
projít jmenovitě.
Slovo moudrosti. Souvisí s nasloucháním Bohu, s důvěrou k Jeho vedení. Je to
vlastně přilnutí k Bohu jako ke skutečnému
Otci, který nás s láskou vede. Tato láska se
pak může projevit navenek, např. v radě
bližním. Tento dar můžeme vidět u mnoha
křesťanů a často si ani nemusíme uvědomit, že jsme se s ním setkali. Ve východní
tradici je spjata s institutem „starcovství“.
Starci jsou duchovní průvodci. Z historie
jmenujme např. Antonína Poustevníka,
o kterém píše Atanáš, že za ním přicházeli
z daleka lidé pro radu.
Slovo poznání. Bývá vysvětlováno
jako pojmenování skrytých skutečností.
Někdy se s tímto darem můžeme setkat
u svatých, kteří „viděli do srdce“. O páteru Piovi, františkánovi z kláštera v San
Giovanni Rotondo, se vypráví, že několikrát ve zpovědnici přesně věděl, co mu
kajícník zatajil. I tento dar je častý u výše
zmíněných starců.
Dar víry. Tento dar nás vede k pohledu
za hranice viditelné reality, kam nelze dohlédnout jinak než vírou. Připomeňme si,
že jsou tři ctnosti, které jsou člověku přímo
„vlity“ Duchem svatým. Jsou to víra, naděje a láska (srov. 1 K 13,13). Zde jde však
o více, než o „běžnou“ víru. Když bylo
město, ve kterém stál klášter svaté Kláry,
obleženo, vyšla s „nejsvětější svátostí“ na
hradby, protože „věděla“, že pak vojsko
nepřátel odtáhne. Tak se i stalo.
Dar uzdravování je darem, na který
kladou důraz některé letniční církve. Slavný kazatel Reinhard Bonnke hlásal „evan-

gelium potvrzované zázraky“. Tento dar se
však vyskytuje i u svatých jak západních,
tak východních církví. Zmíněný páter Pio
se modlil nad mladou dívkou, která byla
od narození slepá. Po jeho modlitbě dívka
nabyla zraku.
Působení mocných činů. Může se jednat o nejrůznější divy. Např. Filipu Nerimu bývá připisováno, že z jednoho malého hrnku polévky nakrmil celou velkou
skupinu sirotků, takže se do syta najedli.
Antonín Paduánský snědl poté, co se nad
ní pomodlil, otrávenou polévku naprosto
bez následků.
Proroctví. Může znamenat oznámení
věcí budoucích. Známá jsou proroctví Brigity Švédské. Častěji se však jedná o slova,
která pojmenovávají skutečnost, byť to nezní lichotivě. To konec konců činili proroci
celou dobu dějin spásy.
Rozlišování duchů. Jedná se o dar rozlišit kořeny duchovního působení. Ačkoli
se může jednat o podivuhodné jevy, není
jisté, že původcem těchto jevů je Bůh. Na
důležitost tohoto daru poukazovali i někteří svatí. Např. Ignác z Loyoly vypracoval návod na rozlišovaní zdroje našich
myšlenek.
Dar mluvit ve vytržení, neboli dar jazyků a s tím související dar vykládat, co to
znamená. K tomu je potřeba říci, že dary
jazyků rozlišujeme dva. Může se jednat
o znalost jazyků existující, byť se je člověk nikdy neučil či s nimi dokonce vůbec
nepřišel do styku (tzv. xenoglosie). Najdeme je právě ve výše citovaných Skutcích
apoštolů (srov. Sk 2). Jako mimobiblický
příklad lze uvést Františka Xaverského.
Druhou variantou jsou jazyky neexistující,
někdy jsou nazývány andělskými (tzv. glosolálie). Na ty upozornil apoštol Pavel,
když varoval před přemírou jejich užívání.
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Je totiž nezbytné, aby ve společenství existoval někdo, kdo má dar výkladu (srov. 1 K
14,6). Právě u glosalálie se jedná o zřejmě
nejviditelnější charismatický projev, se
kterým se můžeme setkat. Tento dar je ale
také nejkontroverznější. Může mít různé
projevy, podle toho, jak jej jeho nositel
chce prezentovat navenek. Od jakéhosi
pobroukávání a mumlání, přes výkřiky
neznámých slov, opakující se fráze v nicneříkajících jazycích, až po zpěv. Dnes
je převážně zastoupen názor, že se jedná
o „modlitební jazyk“ (srov. 1 K 14,28).
Bůh ponechává ve vztahu s lidmi každému člověku svobodnou vůli. Apoštol
Pavel, který nás s dary Ducha obeznamuje,
současně upozorňuje na úskalí lidského
zacházení s Božími dary. Celá čtrnáctá kapitola je korekcí praxe, která se v Korintu
zřejmě vychýlila k jakémusi duchovnímu
předvádění se.
Jak k těmto darům přistupují křesťané
dnes?
O darech Ducha svatého můžeme slyšet v souvislosti s letničními církvemi. Někdy, zejména u krajních pozic, je možné
se setkat s pojmem „pentekostalismus“,
který označuje křesťanské hnutí postavené
striktně na projevech Ducha a zázracích,
které lze často velmi problematicky ověřit.
Jedná se o velmi kontroverzní záležitost,
která se našeho území týkala převážně
v 90. letech dvacátého století.
Obecně lze říci, že znovuobnovení
křesťanského zájmu o dary Ducha se udál
v několika vlnách. Ta první se týká začátku
dvacátého století, druhá pak následovala
v šedesátých a třetí v osmdesátých letech
dvacátého století. Zeměpisně se vždy jednalo o Spojené státy americké. Na našem
území byl vliv výrazně ovlivněn izolací
v době komunismu. Přibližně s desetile-
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tým zpožděním se u nás začal projevovat
vliv třetí vlny. Ta v atmosféře otevřenosti
a nadšení po získání náboženské svobody ovlivnila i církve mimo letniční směr.
V katolických kruzích se tak můžeme setkat s tzv. charismatickou obnovou, která
je velmi známá a je spojená se jmény jako
Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová,
nebo ze zahraničních Pat Collins. Charismatiky, nejsou přitom pouze římští katolíci. Lze říci, že je najdeme v nejrůznějších
církvích, které je byly ochotny tolerovat.
Bylo by to na dlouhé povídaní, proto se
spokojme s faktem, že se vliv tohoto hnutí
týká nejrůznějších denominací západního
křesťanství po celém světě. Pochopitelně
se jedná o záležitost velmi mnohotvárnou,
kterou nelze dopodrobna rozebrat v jednom článku, přesto zmíním alespoň něco
z toho, s čím se můžeme v našem prostředí
setkat.
Církev bratrská si prošla vývojem od
opatrného našlapování, přes striktní odmítání až k toleranci. U Křesťanských
společenství a nejrůznějších „nezávislých
církví“ je patrný opačný postoj: od „divokého“ přijímání po uvážené používaní v dnešní době. V letničních církvích,
jako je u nás Apoštolská církev, jsou dary
Ducha a zejména dar jazyků potvrzením
pravé křesťanské víry. Část baptistů oproti
tomu zastává postoj, že doba, pro kterou
tyto dary Duch dával, je minulostí. Někteří
teologové z různých denominací jdou dokonce tak daleko, že v souvislosti s charismaty mluví o podvrhu či sebeklamu.
Jak k tomuto tématu přistupuje starokatolická církev?
Naše církev žádné oficiální stanovisko
nemá. Ponechává, tak jako v jiných spirituálních záležitostech, prostor osobnímu
pojetí každého člověka. Je však dobré

pamatovat na to, že obdarování Ducha
se nemusí projevovat jen na rovině nadpřirozené. Pro mezilidské soužití a rozvoj
církve jsou možná někdy cennější projevy
na rovině přirozené. Vždyť máme‑li Ducha
svatého, projevuje se to v tom, že neseme
Jeho ovoce (srov. Mt 12,33). Je dokonce možné říci, že tam, kde jsou zdánlivé
dary, ale chybí ovoce, je dobré mít se na
pozoru. „Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“
(Ga 5,22-23a) Tímto ovocem se Kristu stáváme podobnými. Vždyť on přišel z lásky,
dával lidem naději, vracel jim radost, předával pokoj, učil laskavosti, On sám tichý

a pokorného srdce (srov. J 3,16). Toho si
byl vědom apoštol Pavel, když 12. až 14.
kapitolu vyčlenil projevům Ducha svatého. Přitom dary Ducha „obložil“ pasážemi
o lásce, jako nejvyšším projevu křesťanství, daleko přesahujícím tyto dary (srov.
1 K 12–14).
Dovolte mi, abych toto naše rozjímání
zakončil slovy navýsost shrnujícími působení Ducha svatého v našich životech:
„Nové přikázání vám dávám, abyste se
navzájem milovali; jako já jsem miloval
vás, i vy se milujte navzájem.“ (J 13,34)
Kamil Kozelský

Ikona sestoupení Ducha svatého na Marii a apoštoly v podobě jazyků (Zdroj Wikimedia Commons)
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Křesťanská charita – pomoc nebo nepomoc?
Slovo „charita“ patří ke slovům, které naprosto všichni bezpečně znají a používají. Zároveň však patří ke slovům, která ve svém smyslu ukrývají něco jiného,
než si většina lidí (věřících i nevěřících) představuje a slovo tak dostává mnoho
různých zabarvení.
Když se mě kolega z farnosti a spolubratr
lazarián Lukáš Vytlačil zeptal, zda bych
napsal článek o křesťanské charitě, uvažoval jsem, jak to pojmout. Samozřejmě,
půjdeme ad fontes, tedy k pramenům.
Procházíme‑li Písmo, najdeme bezpočet
odkazů na pokyny k „charitnímu“ jednání,
k pomoci potřebným a slabším. Ježíšovo
předvelikonoční působení je evidentním
apelem k činění dobrých skutků jak prakticky (zázraky, uzdravení, vzdělávání – kázání…), tak teoreticky (či, přesněji řečeno,
teologicky), např. Mt 25, 31-40:
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; budou před něho shromážděny všechny
národy. I oddělí jedny od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví
po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne
král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní
mého Otce, ujměte se království, které je
vám připraveno od založení světa. Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil
jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili
jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste
za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí:
‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme
ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného,
a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli
jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného
nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
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Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
A tady je první myšlenka a první pokušení, jako vždy a všude (neboť není kouře
bez ohně). Pokud z jakéhokoliv důvodu
jdu sloužit či pomáhat druhým (profesně,
jako dobrovolník, do farní rady, jakkoliv jinak…), pak mojí motivací má být vědomí,
že onu pomoc daruji Kristu. Pomáhám druhým, protože mě k tomu Ježíš povolává.
Pomáhám druhým, protože dobrem činím
dobro a službu Kristu. Potud je to důstojné
a spravedlivé. Avšak nyní mi dovolte otočit
onu minci na její temnější stranu. Pokud
někomu pomáhám, pak to implikuje, že
„on je slabší“ než já. A hle, tu je zrada! Protože pokud je ten člověk slabší, znamená
to, že „já jsem silnější“. A jsme rovnýma
nohama v pokušitelských tenatech. Tahle
jednoduchá hra se nazývá „hra na své ego“;
dokážu pomáhat druhým? Jsem silný! Druzí jsou tedy „slabší“. Jsem to „JÁ“, kdo
je tady silný, tak silný, že mohu pomáhat
druhým! A nyní přestaňme na chvíli číst.
Zamysleme se. Kolikrát pomáháme druhým proto, že pomáháme Kristu a kolikrát
pomáháme jen našemu egu, aby se „cítilo
silné“ a nám to dělalo dobře?
Chápeme už, kvůli komu tedy svatý
Pavel ve 2 Kor 7-10 píše následující slova:
„Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil,
byl mi dán do těla osten, posel to satanův,

aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát
prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi
řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se
tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád
se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi,
aby na mně spočinula Kristova moc. Proto
s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi,
pronásledování a úzkosti a snáším to pro
Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy
jsem silný.“

Ano, hádáte správně. Píše to přesně
kvůli nám a našim „spasitelským“ komplexům, které z vrcholně ctnostné věci,
jakou pomoc druhým evidentně je, dělají pokušitelský nástroj. A když druhému
pomůžeme, pak už jen na jeho pokorné
„Fakt moc díky!“ odpovídáme zcela bohorovným „Ale to nestojí za řeč!“ a ještě
chvíli se obdivujeme svému vlastnímu
pomníčku, pod kterým krvácí „ten slabší“. Nás to nezajímá. Pomohli jsme. Naše
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ego je spokojené a to je přeci to, proč to
děláme… Nebo není? Ne jako „silní, kteří
pomáhají“, ale jako „slabí, kteří jsou závislí na Kristu“, jsme Boží děti. Ne proto, jak
se „cítíme“, ale proto, jaké ovoce službou
neseme. Sjednocujeme a stavíme službou
„mosty“ mezi lidmi, nebo působíme rozdělení a v pomoci druhým si pokrytecky
socháme vlastní pomníček? Ve druhém
případě totiž nesloužíme Kristu, ale někomu úplně jinému…
Druhé zastavení u křesťanské služby,
když se opět vrátím do čteného evangelia, je ona rovina soudu. Nás může tento
text neprávně vést k tomu, že si chceme
„zasloužit“ Boží lásku a spásu. Jenže
láska, jak víme z mnoha dalších oborů
(např. psychologie) se nedá zasloužit. Není
to odměna za věrnost, za květiny nebo za
lepší konto v bance. Stejně tak boží láska a spása není odměnou za život tady na
zemi. Toto odchýlené učení (chcete‑li tvrdě, hereze) mnicha Pelagia bylo odsouzeno již v roce 418 synodou v Kartágu pod
vedením sv. Augustina. Nezasluhujeme si
spásu svými činy. Láska znamená „vydat
se“ druhému. Podobně když si manželé
udělují svátost manželství, „odevzdávají
se“ jeden druhému. A k takovému vydání
se potřebujeme jednu základní věc. Přitom stále nejde o nic jiného, než co učil
Kristus. Víra. Opět si přestaňme na chvíli
číst a otevřeme si třeba apoštolské krédo.
Odříkáváme jej každou neděli. Přemýšlíme nad ním? Věříme tomu, co vyznáváme?
Krédo je skutečné symbolum fidei; byl to
poznávací text pro křesťany a jeho znalost
je dosud podmínkou křtu. Velmi často se
podle něj postupuje také při přípravě katechumenů. Co v krédu vyznáváme? Je
krédo skutečným symbolem naší víry?
Připomeňme si jeho slova:
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Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna
jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie
Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do
pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce
všemohoucího, odtud přijde soudit živé
i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou
církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život
věčný. Amen.
Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme. Věřím v ty řádky, nebo je to pro
mě další „zbožný text“, kterých je za onu
pověstnou „korunu celý kornout“? Ne, tohle vůbec není zbožný text, ani duchovní
báseň. To je symbolum naší víry. Tohle je
naše víra samotná. Tohle je Zákon, proroci i Spisy. Tohle je mudrosloví i epištoly.
Tohle je EVANGELIUM.
Pokud jsem tak slabý a tak závislý na
Kristu, že nemám jinou možnost, než se
mu odevzdat do náruče, pokud je krédo
skutečným symbolem mojí víry, pokud
jsem jako šipka, ukazuji svým životem ke
Kristu, aniž bych oslavoval sebe a pomníček svého ega… pak jsem pochopil, co
znamená křesťanská charita a láska, pak
teprve hledím na svět očima víry a pak teprve jsem s Kristem ukřižován a vzkříšen.
Vojtěch Měřička
metodik sociálních služeb,
nemocniční kaplan
Foto: Maurício Eugênio, Pexels

Anglikáni – hledání střední cesty
Když byste se křesťanů v našich krajích zeptali, co si vybaví pod slovem anglikáni,
dočkali byste se možná zkratkovitého tvrzení, že je to církev, která vznikla, aby
se Jindřich VIII. mohl rozvést, a pak ještě obecně panujícího názor, že hlavou této
církve je královna. Problém je, že ani jedno není tak docela pravda. Kdo tedy
opravdu anglikáni jsou a proč jsou pro nás starokatolíky zvláště blízcí?
Název anglikánská církev sugeruje od
prvního okamžiku vazbu k Anglii. A to je
také historicky správně. Anglikánská církev vznikla v rámci západního křesťanství
osamostatněním anglických diecézí a přerušením jejich společenství s Římem v 16.
století. Dnes už ale anglikány nenajdete jen
v Anglii, ale doslova po celém světě. A to
pod různými názvy. Celkem mají církve
Anglikánského společenství na 85 milionů věřících a po římskokatolické církvi
a východních pravoslavných jsou tak třetí
největší skupinou křesťanů na světě.

Jak to bylo s Jindřichem
Rozhodující roli ve formování anglikánské
církve sehrál král Jindřich VIII. (1491–
1547). Ten se dostal do sporů s papežem,
v nichž hrál roli jeho rozvod, ale krom
toho i celá řada dalších politických okolností – například otázka výběru církevních daní. Navíc minimálně část biskupů
vyjadřovala svou nevoli nad podřízeností
vzdálenému papeži a přáli si větší posílení pravomocí místní církve. Toto všechno
Jindřich VIII. prosadil samostatnost anglické církve

Anglie a kontinent
Ostrovní poloha Anglie byla od počátku
středověku vždy důvodem její částečné
izolace a toho, že mnoho věcí se na ostrovech vyvíjelo odlišně, než na kontinentu.
To se týká i křesťanství. V Anglii, Skotsku
a Irsku se po jejich christianizaci vyvinul
zvláštní ritus, označovaný jako „keltská
církev“, který měl velkou oporu v klášterech a nacházel se po dlouhou dobu
v napětí vůči Římu. Římské jurisdikci
a latinskému ritu se ostrovní církev podrobila v roce 664 na synodě Whitby, za
northumbrijského krále Óswíga. Přesto si
ale anglické křesťanství vždy zachovalo
svá specifika a jeho vazba na Řím byla
volnější, než například ve Francii nebo
v germánských zemích.
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vygradovalo v roce 1534 do takzvaného
Zákona o svrchovanosti, kterým byla králi
přiřčena všechna církevní „čest, hodnost,
vznešenost, privilegia, autorita, imunita,
prospěch a majetek odpovídající jeho důstojnosti.“ Sám Jindřich VIII. užíval titulu
„hlava anglické církve“, ale už Alžběta I.
(1559–1603) tento titul korigovala na „nejvyšší správce anglické církve“, protože panovníkova autorita nad církví je světského
charakteru a nezasahuje do duchovních
záležitostí. Z toho důvodu je označování
krále (nebo dnes královny) za hlavu církve
v podobném smyslu, jako je hlavou katolické církve papež, velmi nepřesné. A tato
role panovníka je navíc omezena pouze
na samotné Britské ostrovy. V ostatních
anglikánských církvích na světě královna
žádnou roli, ani formální, nehraje.
Anglická nebo anglikánská?
Anglikánství se v průběhu dějin prostřednictvím misie a prostřednictvím britského koloniálního impéria šířilo do celého
světa. Postupně vznikaly další jednotlivé
anglikánské jurisdikce, nejprve závislé na
mateřské církvi v Anglii, ale později zcela
jurisdikčně samostatné. Je tedy třeba rozlišovat termín anglikánská církev, což je
obecný termín, který může označovat kteroukoli ze samosprávných anglikánských
jurisdikcí, a termín Anglická církev (Church of England), což je ona původní církev
a tedy anglikánská církev Anglie. V různých částech světa nesou z historických
důvodů anglikánské církve různé názvy.
Americká, skotská nebo blízkovýchodní
anglikánské jurisdikce se nazývají episkopální církve, mnoho anglikánských církví
například v Africe a Asii, vesměs v bývalých koloniích, se jmenuje jen podle své
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země, tj. Bangladéšská církev, Pákistánská
církev, Církev jižní Indie nebo Nigerijská
církev. Všechny dohromady jsou ve vzájemném církevním společenství a sdružují
se v celosvětový církevní svaz, který nese
název Anglikánské společenství.
Nástroje jednoty
Protože jednotlivé anglikánské jurisdikce – říká se jim provincie – jsou z hlediska
církevního práva zcela samosprávné, mohlo by hrozit, že se ztratí vzájemné propojení a společná identita. Aby se tomuto
zabránilo, funguje v rámci Anglikánského
společenství několik takzvaných „nástrojů jednoty“. To jsou většinou celosvětová
grémia, v nichž se schází zástupci jednotlivých provincií a diskutují problémy,
které se dotýkají celého společenství, ne
jen jedné provincie. Mezi nejvýznamnější
nástroje jednoty patří setkání primasů, na
němž se pravidelně schází arcibiskupové
a hlavy jednotlivých provincií, a Lambethská konference. Tato konference je něco
jako koncil, schází se na ní každých deset
let většina anglikánských biskupů z celého světa a společně přijímají strategické
rezoluce a rozhodnutí o směřování celého
anglikánského společenství.
Hlava, co není hlavou
Asi nejvýznamnějším nástrojem jednoty
ale zůstává arcibiskup z Canterbury. Ten
je z historických důvodů považován za
čestnou hlavu Anglické církve a zároveň
i celého Anglikánského společenství. Na
rozdíl od papeže ale nemá moc zasahovat
do interních záležitostí jiných arcidiecézí
a provincií, než je ta jeho vlastní. Je tedy
hlavou všech anglikánů v symbolickém,

Na setkání s papežem doprovodila arcibiskupa Welbyho i jeho manželka

nikoli právním slova smyslu. Zajímavá
je jeho vazba k britské koruně – z historických důvodů je tady trůn a církevní
stolec úzce provázán a jedno nemůže bez
druhého fungovat. Královna arcibiskupa
z Canterbury jmenuje, ale on zase korunuje
nového krále nebo královnu. Zároveň slouží všem anglikánům jako jakési „centrum
jednoty“ a nikdo se nemůže považovat
za anglikána, pokud s ním není v plném
církevním společenství. Pokud má někdo
hovořit navenek jménem všech anglikánů,
bývá to většinou právě arcibiskup z Canterbury. Současným držitelem tohoto úřadu
je Justin Welby (* 1956).
Střední cesta
Anglikánské církve samy sebe považují
za zastánce jakési střední cesty mezi katolictvím a protestantismem. Zachovaly si
liturgii katolického typu, mají třístupňové

svěcení, tj. biskupy, kněze a jáhny, ale zároveň přijaly mnoho teologických impulzů
z evropské reformace. Jedním z velmi patrných znaků anglikánských církví je jejich
vnitřní pluralita. Najdeme tedy anglikánské
farnosti, které bohoslužebně žijí dost „protestantským“ způsobem, kladou důraz na
kázání a ne na liturgické ceremonie, ale na
straně druhé najdeme i takové farnosti, kde
se slouží v plnosti tradičních středověkých
rituálů, někdy i latinsky. A navzdory této
pluralitě se jedni i druzí považují za součást
jedné a téže církve. Samozřejmě, že občas tato pluralita přináší i problémy. Když
se některé anglikánské církve rozhodly
do kněžského a později i do biskupského úřadu světit ženy, způsobilo to rozkol,
který hrozil celé Anglikánské společenství
rozbít. Podobně tomu bylo a je i v otázce
přístupu k homosexualitě. Konzervativnější části Anglikánského společenství,
například provincie v Africe, zaujímají
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k těmto otázkám někdy dost radikálně odmítavé stanovisko, naopak některé západní
provincie – například Episkopální církev
v USA – byly na špici reforem, někdy
skutečně pomyslně proti všem. Mimo jiné
i díky obratné diplomacii arcibiskupa z Canterbury a dalších orgánů Anglikánského
společenství, které tlumí vášně na extrémně „liberálním“ i na extrémně „konzervativním“ křídle, je ale hrozba rozkolu snad
prozatím zažehnána. I to konečně patří ke
zkušenosti hledání střední cesty, že musím
být někdy připraven i k nelehkým kompromisům a nemusí být vždycky po mém.
Zpívající chlapci
S anglikánskou církví se pojí velmi dlouhá
a silná tradice výborné duchovní hudby.
Snad každý větší anglikánský kostel se
Anglikánské pěvecké sbory mají dlouhou tradici
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snaží mít svůj vlastní sbor a pro bohoslužebné užití anglikánské církve napsala
řada vynikajících skladatelů mnoho krásné duchovní hudby. Zcela specifickým fenoménem jsou anglické katedrální sbory,
v nichž i vysoké hlasy – soprán a alt – zpívají výhradně muži. V případě sopránu
malí chlapci, v případě altu kontratenoři –
falsetisté. To je také ještě dědictví středověké tradice, která ženský zpěv pokládala
za necudný, a proto v kostele dovolovala
zpívat pouze mužům. Jedním z velmi silných zážitků v anglikánském kostele jsou
sborové ranní a večerní bohoslužby, které
vycházejí z tradice klášterních modliteb
hodinek a zahrnují mnoho zpěvů. Kdo by
si chtěl takovou bohoslužbu poslechnout,
může si naladit britskou BBC, která každou sobotu takovou bohoslužbu vysílá
v přímém přenosu.

Anglikáni u nás
Naše země neměly nikdy k britskému impériu historický vztah a tak se u nás anglikánská církev nijak zvlášť neuchytila.
Před 2. světovou válkou byla zřízena anglikánská kaplanství především v lázeňských
městech, kam přijíždělo množství anglických hostů. Tak zůstal v Karlových Varech
nebo Mariánských Lázních dodnes zachovaný anglikánský kostel, oba ale dnes již
slouží jiným účelům. Po revoluci v roce
1989 vznikla v Praze anglikánská obec
pro anglicky mluvící žijící v Čechách.
Protože jsou všichni anglikáni už od roku
1931 v plném svátostném společenství se
starokatolickými církvemi, byla tato anglikánská farnost zvláštní dohodou v roce
2000 integrována do struktury české starokatolické církve, protože nebylo reálné,
aby samostatně dosáhla státní registrace.
V tom je naše země unikátní, protože jinde v Evropě jsou obvykle starokatolické
a anglikánské církevní struktury oddělené,
i když spolupracují. Své bohoslužby slaví čeští anglikáni v evangelickém kostele
sv. Klimenta v Klimentské ulici v Praze,
jejich farářem je už několik let indický kněz otec Nathanial. Pro koordinaci
anglikánsko‑starokatolické spolupráce
na evropském kontinentě je zřízeno grémium známé pod zkratkou AOCICC –
Anglikánsko‑starokatolická mezinárodní
koordinační rada, v jehož řadách má tu
čest pracovat i autor těchto řádků. V roce
2019 zasedala AOCICC v Praze, v břevnovském klášteře a společnou eucharistii
její členové slavili v našem katedrálním
chrámu svatého Vavřince na Petříně.

Bývalý anglikánský kostel sv. Lukáše v Karlových
Varech

Setkání AOCICC v Praze v roce 2019




Petr Jan Vinš
Foto: archiv autora
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Ranní modlitba komunity Cornwallu
(Pat Robson)
Pat Robson, ač to jméno na první pohled
neprozradí, je žena. Jako duchovní působí v Cornwallu a dlouhodobě se ve svých
pracích věnuje keltské spiritualitě. Upozorňuje, že keltští křesťané brali velmi
vážně celé stvoření, do jejich modliteb se
promítalo prostředí, v němž žili. Její kniha
A Celtic Liturgy obsahuje nejen denní modlitbu, ale také formuláře dalších obřadů.
V rámci vlastního návrhu denní modlitby předpokládá, že laudy a kompletář se
modlí každý individuálně a že se komunita
schází ke slavení primy a nešpor, které jsou
podstatně delší a bohatší.
Struktura ranní individuální modlitby
je velmi jednoduchá. Předpokládá se, že se
modlí zaměstnaní lidé. V současnosti již,
i díky mobilním aplikacím, ustává kritika
toho, že klasická denní modlitba církve je
příliš složitá. Na druhé straně je dobré „mít
po ruce“ nějakou jednoduchou a snadno
zapamatovatelnou strukturu modlitby pro
situace, kdy buď není klasický breviář
k dispozici, nebo kdy z nějakého důvodu
nevyhovuje.
Představuji tedy další část z knihy
A Celtic Liturgy (Robson, 2015):
Modlitba začíná úvodem, který zdůrazňuje Boží otcovství. Na druhé straně
důraz na skutečnost, že jsme Boží děti, je
bližší spíše ženám. Zde ovšem nepůsobí
infantilně:
Když ranní slunce znovu osvěcuje svět,
přicházím v modlitbě, k Tobě, můj Pane.
Stvořil jsi mne a znáš mne. Jsem Tvoje
dítě.
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Následuje žalm buď dle denního rozpisu
čtení, nebo jeden z tzv. „ranních“. Výběr je
ponechán na libovůli modlícího se. V příloze knihy však některé z vhodných žalmů
jsou zahrnuty.
Po žalmu následuje modlitba, jejíž část
považuji za kontroverzní. Je jasné, že autorka se snažila nějakým způsobem do ní
zahrnout myšlenku odpuštění a projevování lásky druhým, avšak prosit za odpuštění
hříchů, které teprve spácháme, považuji
za teologicky sporné. Lze sice souhlasit
s tím, že člověk je ze své podstaty hříšník, na druhé straně je omilostněný hříšník
a budoucnost, která ostatně není v našich
rukou, může přinést nejen opětovný pád do
stejného hříchu, ale i možné vítězství nad
ním. Daleko logičtější by bylo uvažovat
nad lidským selháním v rámci reflexe ve
večerní modlitbě a tam projevit lítost nad
tím, co se nepovedlo.
Můj Otče, přicházím k Tobě na začátku
nového dne
a prosím, abys mne vedl a pomáhal mi.
Dej mi odvahu čelit problémům, které
leží přede mnou,
odpusť mé četné hříchy, s kterými se
mohu opět zaplést,
a ve svém odpouštění mne uč projevovat
na oplátku
odpuštění a soucit druhým.
Můj Otče, toužím Ti znovu sloužit,
ať vše, co dělám i vše, co říkám,
potěší Tvůj zrak.
Amen.

Následuje sekvence s trojičním požehnáním, které obsahuje narážku na modlitbu zvanou Krunýř sv. Patrika, ovšem celá
modlitba zde použita není:

Můj Otče, jsem Tvoje dítě,
vycházím do nového dne v Tvém jménu,
zachovej mne v bezpečí.
Amen.

Povstávám dnes mocnou silou, vzýváním
Trojice,
vírou v Trojici.
Láska Otce, který mne stvořil,
láska Syna, který za mne zemřel,
láska Ducha, který ve mně přebývá,
ať mi žehná a zachovává mne.
Amen.

Článek je pokusem představit část denní
modlitby komunity, která se inspiruje keltskou spiritualitou. Cornwallská komunita
není na tomto poli tou, která by udávala
tón (daleko úspěšnější je Northumbria
Community, které se budeme věnovat jindy), na druhé straně je kniha Pat Robson
v anglosaském světě v kruzích inspirujících se keltskou spiritualitou hojně používána a kladně recenzována. Pro nás může
být zamyšlení nad touto modlitbou v době,
která nás donutila zpomalit, jednak výzvou
k objevování různých alternativních hnutí,
avšak i k vlastní tvorbě, která by odrážela
způsob, jakým svou víru žijeme my.

Poslední částí ranní modlitby je tzv. caim
(Bártová, 2020), keltská ochranná modlitba, zvaná kruhová. Modlitebník při ní
stál, otáčel se ve směru hodinových ručiček a ukazovákem kreslil tři ochranné
kruhy kolem sebe. Tato modlitební forma
je v rámci keltské spirituality znovuobjevována. U Pat Robson má caim, jímž
ranní modlitba končí, náznak trojičního
charakteru, avšak místo Boha Otce jsou
na prvním místě jako ochránci zmíněni
andělé. Na samém závěru se opakuje úvodní myšlenka, tj. že modlitebník je Božím
dítětem. Až tato část je adresována Bohu
Otci. Deklaruje, že modlitebník odchází za
svými denními povinnostmi.

Citovaná literatura
Bártová, Darina (2020). Caim – keltská modlitba
o ochranu. Getsemany (325). < „https://www.getsemany.cz/node/3728“ \h https://www.getsemany.cz/
node/3728 > [cit. 28. 4. 2020]
Robson, Pat (2015). A Celtic Liturgy (3. vyd.).
Great Britain: Society for Promoting Christian
Knowledge.



Darina Bártová

Ať mne nebeští andělé dnes chrání
a obklopí mne vůní pokoje.
Ať mne dnes chrání Kristus, můj Pán
a milující přítel,
a obklopí mne svou láskou.
Ať mne dnes chrání Duch pravdy,
který přebývá v mém srdci,
a obklopí a naplní mne radostí.
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Osmisměrka
Světec, jehož jméno najdete v tajence, žil
na přelomu 6. a 7. století. Evangelizačně
působil ve Skotsku, Cumbrii a Walesu. Je
významnou postavou tzv. keltského křesťanství. Legenda ho spojuje se založením
města Glasgow, kde se stal jeho prvním
biskupem. Po smrti byl pohřben v tamní katedrále, která mu je zasvěcena. Měl ocho-
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čeného havrana, kterého mu spolubratři
ze závisti otrávili, ale Bůh mu ho vzkřísil.
Jeho ochočený havran se dostal do městského znaku, kde hnízdí dodnes.
Připravil Kamil Kozelský,
úvod Darina Bártová
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Blaze těm, kdo před Bohem (Ž 119)
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2. Ze srdce svého hloubi
Ti vzdávám díky své,
neb ukazuješ soudy
v spravedlnosti Tvé.
Na Tvoji věčnou milost zřím,
zákona se přidržím,
kéž nestanu se mdlým.

4. Tvé slovo nepomine,
na věky bude znít,
do ráje nebes vejde,
kdo v srdci jej chce mít.
Nesnáze pravda přetrvá
a v malosti pozemské
ruky držím se Tvé.

3. Srdce v učení slova
je pevné a věrné.
Nejlepší cestou k Tobě
mne vždy veď, můj Pane.
Když k Tobě kroky směřuji,
vím o cestě té správné,
ochraňuj své věrné.

Text: Lukáš M. Vytlačil
podle žalmové parafráze
Wohl denen, die da wandeln
od Cornelia Beckera (1602)
Hudba: Heinrich Schütz (1661)
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Malá pozvánka na Týden duchovní obnovy 2020
Je to již osm let, co pořádáme v době letních prázdnin Týden duchovní obnovy.
Osm let setkávání lidí z různých obcí naší církve, ale také z církví jiných. Osm let
pravidelného restartu duchovního života. Osm let krásných vzpomínek.
Začalo to nápadem strávit týden se stejně
smýšlejícími přáteli. Cezary Mizia (Český Těšín) a Karel Koláček (Jablonec nad
Nisou a Desná) dali řeč a Karel s několika
dalšími se jednoho dne v červenci vydali
na strastiplnou šestihodinovou cestu žigulíkem do slezských Beskyd. Ten první
ročník neměl žádný přesný plán. Tak nějak pocitově to vyšlo tak, že dopoledne,
po ranní modlitbě a snídani. jsme se sešli
k rozjímání a následně jsme se rozdělili,
staromódně na mužskou a ženskou skupinku, ve kterých jsme sdíleli a reflektovali
dané téma. Následoval oběd a po krátkém

odpočinku výlet za krásami Beskyd. Potíž
byla, že rozjímání a sdílení bylo narušováno dětmi, které rozjímat zrovna nechtěly a o sdílení měly také poněkud odlišné
představy. Ušil jsem si tedy na sebe bič
a začal s dětmi hrát různé hry, abych je zabavil. Splnilo to účel. Děti se bavily a bič
mi zůstal. Nutno říci, že celkově se schéma
toho prvního ročníku celkem osvědčilo
a vlastně za ty roky doznalo jen kosmetických změn.
Ráno snídaně, modlitba žalmu společně s dětmi a následný dopolední program.
Ten mají děti méně teologický a dospělí
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zase méně hravý, ale všichni jsou s tím
takto spokojeni. Po obědě je krátký odpolední klid. Ten se opět týká jen dospělých.
Děti o klid doposud zájem neprojevily. Po
tomto odpočinku je naplánován nepovinný
výlet za poznáním okolních pamětihodností, nebo za poznáním místních vodních
zdrojů, pokud je příliš horko. Po návratu
je večeře a po ní večerní chvály. První část
je opět společná pro děti i dospělé. V části
druhé jdou děti dorazit už tak vyčerpané
vedoucí nějakou tou hrou a dospělí pozvolna přecházejí od obecných díků k vděčnosti za to, že dal vzniknout nápojům tak
rozličným.
Nutno říci, že od počátku bylo jasné,
že chceme místa konání měnit. Prvním
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důvodem bylo, abychom se přiblížili jiným naším farnostem. Tu k těm, další rok
k oněm, další zase k tamhle těm. Obzvláště
povedený byl v tomto ohledu ročník poslední. Včetně návštěv se účastnili služebníci všech hierarchických stupňů, z osmi
starokatolických obcí, z pěti církví, ze tří
států, obou pohlaví, různých ras, životních
stavů i orientací. Bez nadsázky lze tedy
říci, že byla naplněna rozmanitost Božího
lidu téměř k dokonalosti. Druhý důvod
byla touha po poznání krás naší země. Tak
jsme zatím strávili krásné chvíle v Beskydech, v Orlických a v Jizerských horách.
Místo samozřejmě určuje i naše výlety.
Takže jsme navštívili několik vojenských
opevnění a bunkrů, několik hradů, zámků

a rozhleden, samozřejmě kostely, židovský hřbitov, výrobnu skleněné bižuterie,
farmu, nějaké to muzeum, a mnoho dalšího. Letošní ročník by se měl odehrávat na
jihu Středočeského kraje. Mezi Příbramí
a Sedlčany při korytě Vltavy se nachází několik rekreačních středisek. Jedním z nich
je RS Star Line Hrachov. Tento objekt znají i Google mapy, takže s nalezením by
neměl být problém.
Jedna z věcí, které se v průběhu let
mění, jsou lektoři. Zpočátku to byli Cezary a Karel, kdo se starali nejen o program
bohoslužebný, ale i o exercicie samotné.
Jenže i oni by chtěli slyšet někoho jiného.
V posledních dvou letech se proto o náš
duchovní rozvoj snažil náš přítel z římsko-
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katolické církve, Josef Byrtus. Tento rok
to bude farář Českobratrské církve evangelické Karel Šimr, kdo nás bude provázet
do hlubin duchovního světa. Domlouváme
i další hosty, ale s ohledem na současnou
situaci je pro ně těžké cokoli slibovat, přesto jsem přesvědčen, že program bude stát
za to. Ostatně jako vždy.
Závěrem nezbývá než dodat, že letos
se k moři zřejmě nevydáte, tak co takhle
zkusit poznat se s dalšími lidmi nejen starokatolického vyznání? Přijedete?
Kamil Kozelský
Foto: archiv autora
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