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Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo
Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
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Nebeský Otče, povolal jsi nás do života, a svěřil jsi nám jen trochu času a sil. Prosíme, veď
nás, ať nepromarníme svěřené hřivny a ve strachu, či lenosti je kamsi nezakopeme pod
sebe. Prosíme i za dotek tvé milosti nad vším, co se nám v životě nepovedlo. Spravuj nás
svým Duchem, ať máme odvahu vystavět svůj život na Kristu, jsme posilou, radostí lidem a
sloužíme tvému Království. Amen

Slovo úvodem
Milé sestry a milí bratři,
naprosto bez nadsázky jistě platí, že
největším mistrovským dílem a velkým
uměním je život sám. Každý z nás je
umělcem svého života. Tvoříme, budujeme,
„malujeme“ život buď ve světle, anebo ve
stínu zranění – obojího se nám dostává. Jak
se nám daří toto umění života? Víra nás
směřuje k tomu, abychom vnímali, že není
podstatné jen naše vlastní hodnocení či
hodnocení druhých, ale především soud
našeho Pána. Jen ten v naprosté plnosti
hodnotí náš život, je Světlem, které tma
nepohltila.
V novém čísle našeho časopisu se tentokrát
věnujeme tématu UMĚNÍ A CÍRKEV.
Umění se do církve vždy promítalo už proto,
co jsem připomínal na začátku. Stopu života,
jeho zkratku, krásu, význam a cíl se člověk
snaží zachycovat už po tisíce let, protože jsou
mezi námi tací, kteří mají nejen chuť a čas se
umění věnovat více, ale také k tomu od Pána
„obdrželi“ dar, který v sobě rozpoznali a
snaží se jej rozvíjet. Tito nadaní lidé přináší
do světa církve další rozměr a druh bohatství
a je skvělé, že je máme mezi sebou. Rádi
bychom vám prostřednictvím časopisu
Mosty opět přinesli radost, pokoj a posilu a já
vám rád přeji dobré počtení. A co zde
najdete? 
Tentokrát, moji milí, celou řadu rozhovorů,
zpráv z církve, různá pozvání nebo zamyšlení
nad uměním v církvi. Jistě vás zaujme
rozhovor s akademickým malířem Luďkem
Rathouským, který vytvořil nový obraz do
Husova sboru v Dobrušce. Další rozhovory
jsou s naší skvělou Janou Wienerovou, která
pro církev vytvořila celou řadu úžasných
„věcí“, nebo také i zdánlivě nenápadným
bratrem Jiřím Havelkou, jenž po léta tvoří ve
své truhlářské dílně pozoruhodná díla.

Bratr farář Tomáš Karel nám přiblížil své
cítění v trutnovské modlitebně a zastupuje tak
svědectví o úsilí mnohých náboženských
obcí, kde vše nezůstalo zaprášeno a čas se
nezastavil. 
Proto patří velký dík všem, kdo s láskou
pečují o bohoslužebný prostor a naše fary.
Rád na tomto místě například zvýrazním
velké změny, které se podařily v nedávné
době v České Lípě, ale je celá řada dalších
projektů, jež voní životem a přináší radost,
třeba jen v malém, ale vám všem patří náš
obdiv a poděkování.
V myšlenkách se vracím k minulému číslu
MOSTŮ 2/2022, kde jsme otiskli poslední
uveřejněný rozhovor s bratrem farářem,
básníkem, výtvarníkem, umělcem Ervínem
Kukuczkou. Tehdy jsem si v úvodníku
dovolil napsat: „…jistě mi dáte za pravdu, že
hloubka jeho příběhu i tvůrčí síly je rozsáhlá
a je dobré bratru Ervínovi naslouchat.“ Náš
Pán si bratra Ervína k sobě povolal 30.
června, jeho odchod byl pro nás rychlý a
bolestný, ale stále po bratru Ervínovi mnohé
a dobré zůstává. Děkujeme mu a děkujeme
Bohu za jeho obohacující život.
Obecně jistě platí, že se smíme a měli
bychom se radovat z různých uměleckých
výtvorů mnoha umělců. My sami jsme
umělci života a jsme tak největším
bohatstvím církve. Každý z nás dotváří svým
životním přístupem společenství, do něhož
vstupuje. My všichni smíme být provanuti
Duchem svatým, přinášet dobré ovoce a
doufat v Boží milost. Pán Vám žehnej.
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LUDĚK RATHOUSKÝ, 1975. Kromě vlastní umělecké tvorby se věnuje i skupinové práci – je
zakládajícím členem umělecké skupiny Rafani. Jako pedagog působí na Fakultě výtvarného
umění VUT v Brně, kde dosáhl titulu docent a je vedoucím ateliéru Malby II. Dále se zabývá

kurátorskou činností v projektu Galerie Luxfer v České Skalici, jíž je spoluzakladatelem.
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S uměleckou skupinou Rafani, jejímž jsi zakládajícím
členem, jste se stali dvakrát finalisty prestižní Chalupeckého
ceny. Nevytváříte klasická umělecká díla, ale spíše různé
performance, jednotlivé akce, které mají diváka nebo
kolemjdoucího vyvést z jeho navyklého stereotypu. Jak
Rafani vznikli? 
Setkali jsme se jako čtyři studenti na Akademii výtvarných
umění. Byli jsme všichni o čtyři nebo pět let starší než ostatní
v ročníku. Také nikdo z nás neměl předchozí středoškolské
umělecké vzdělání, ale všichni jsme měli dlouholetou
zkušenost s uměním. Byli jsme starší, a nestačilo nám jen
chodit do hospody na “kecačky”. Tedy, taky jsme tam
chodili, ale pak jsme se zvedli a ty věci, o kterých jsme se
bavili, jsme udělali. 

Měli jste generační "manko” i jiné zkušenosti než ostatní, to
se muselo někde projevit.
My jsme právě to “manko”, ten propad, pociťovali hodně
silně, a o to víc jsme měli horečnou potřebu všechno dohnat.
Z tohoto kvasu, z té intenzity práce, a touhy to dohnat vznikla
skupina Rafani. Jestli měla něco jinak, tak to bylo právě to
nasazení a cíl. Za první rok jsme měli 40 výstav v různých
prostorách, bylo to velmi intenzivní. Byli jsme také první
skupina v Chalupeckém, do té doby tam byli pouze
samostatní umělci. Přihlásili jsme se sami, i to bylo pro nás
příznačné, a dopadlo to dobře. Nakonec se nám podařilo naši
generaci doběhnout. Možná, kdybychom se nepřihlásili, tak
dnes by žádná skupina mezi oceněnými nebyla.

Práce ve skupině je jiná než samostatná tvorba. Ve které z
těch dvou forem se pracuje lépe? 
Ve společnosti bylo v devadesátých letech stále přítomné to, že
úspěšný umělec se uživí sám svými produkty a galerie je spíš reklamní
stánek než cokoliv jiného. Má to svůj původ v 19. století, dnes je s
různými granty situace jiná. Tehdy jsme však po naší úspěšné šňůře
byli spíše v debetu než v přebytcích.
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Skupina byla tedy dobrá k tomu, že šly realizovat i díky
společným penězům některé věci, na něž bychom čekali jako
jednotlivci třeba celá léta. Práce ve skupině se odlišuje také
tím, že v ní více probublává společenská a politická
angažovanost. Osobní tvorba je intimnější. Já si nyní jedním
odpočívám od druhého. Je to skvělé mít možnost utéct ke
svým věcem do ateliéru a zároveň občas utéct z ateliéru do
společné práce. Skupina funguje také hodně terapeuticky.

Učíš malbu na vysoké škole, vedeš studenty v ateliéru Malba
II. na brněnské FaVU. Dá se vůbec umění naučit? 
Nedá. Pokud člověk nemá předpoklad být umělcem, tak se to
naučit nedá. Dá se napodobit, dá se naučit způsob přemýšlení,
dá se naučit kresba, řemeslo, možná i chápat vazby, to jo, to
se naučit dá. Ale to ostatní, jakým způsobem to posunout dál,
najít nový přístup, to se nedá. 
Talent je něco, co člověk buď má nebo nemá, nedá se najít,
ale může se promrhat, což se také často stává. Opačným
extrémem je člověk, který se někam tak říkajíc dopachtí,
příliš velkým úsilím. Což je obdivuhodné, ale na druhou
stranu může být takový člověk pak slepý k jednotlivostem. 

Ve své tvorbě se hodně zabýváš gotikou, vytvořil jsi také
soubor Jagelonika a variaci ke všem obrazům Mistra
Theodorika, kterých je přes sto třicet. V čem pro nás dneska
může být gotika inspirativní?
Gotika je v určitém úhlu pohledu vysoce konceptuální – není
důležité, jak vypadá, ale čím promlouvá. Její barevnost
ukazuje k obsahu, ne k vizuálu, v tom je velká podobnost se
současným uměním. Není důležité, jak to vypadá, ale co
mnich, který převádí biblická témata do obrazu, chce říci, jak
chce příběh vyprávět. Barevnost gotiky je také jiná, něž
kdykoliv jindy, každá barva měla svůj význam, obsah sdělení.
V gotice nejde o tu šalbu oka jako v baroku, ale o pravdivost.
Třeba řeč rukou na gotickém obraze, postavení prstů – to je
jazyk, se kterým si dnes nevíme moc rady. Pro běžného člověka 
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je to jen pozice rukou, ale každé gesto něco znamenalo. Je to
reálný jazyk, který je součástí gotického narativu a z dnešních
malířských pozic je to opravdu zajímavé.

Malíři v gotice měli hodně omezení, jak zobrazovat to, co
vidí.
Určitě. Třeba řešili zajímavou otázku, jak lze něco zobrazit,
aniž by napodobovali boží dílo? V desateru je: "Nezobrazíš!”
Je to schizofrenní. Museli to zobrazit jinak, učili se dívat tak,
aby se dívali, ale zároveň se nemohli dívat. V tom je gotika
zvláštní a zároveň velmi současná.

Kdy se stalo, že tě začalo gotické umění přitahovat?
Bylo to v době, kdy se mi po AVU rozjela kariéra, měl jsem
čas na tvorbu a zároveň volnější peníze, které jsem před tím
dával do Rafanů. Hledal jsem, jak se zbavit slovesnosti v
malbě, jak se zbavit figurálního narativu a záchytný bod jsem
našel právě v Mistru vyšebrodského oltáře. 
Moje žena studovala dějiny umění na katolické fakultě, a tak
u nás v knihovně byly knihy o středověkém malířství.
Vyhledával jsem jeho dílo, chodil do muzeí – část je stále i ve
Vyšším Brodě.

S Mistrem vyšebrodského oltáře je spojená poměrně velká
část tvojí tvorby z určité doby. 
Je nezvratně dokázané, že ty jeho věci jsou děsně vepředu, je
to taková avantgarda středověku. 
Hledal jsem tehdy svoje výchozí pozice a na základě předloh
jsem vytvářel geometrické abstrakce, mimo figury. Hledal
jsem malířský projev netradiční, troufalý a představu jsem
měl. To je moment, proč jsem se na to dal. 
V našem prostředí je tak kvalitních věcí, jako od Mistra
vyšebrodského oltáře, z raného středověku chabě málo.
Dokonce jeho dílo bylo do oltáře osazeno až o několik století
později.

V jaké době bys chtěl žít?
Co se týče představy o světě, tak kterákoliv doba mohla být
brutální, ale ve středověku neexistovala žádná úcta k
lidskému životu, neslučoval se s jakoukoliv humanitou.
Vždycky, když padne takováto otázka, tak si většinou
představujeme, že bychom v té společnosti zastávali vyšší
roli. Takových vyvolených ale bylo jen pár. Role byly pevně
dány, a představa, že jako většina lidí jsem dole, třeba jako
venkovan, a zůstanu tam až dokonce… Tak nevím… Všichni
inteligentní a citliví lidé, si museli připadat, jak ve svěrací
kazajce.

Současné umění vyžaduje poměrně vzdělaného diváka,
avšak lidé jsou zároveň ze současného umění možná
otrávení. Mají pocit, že mu nerozumí a neberou ho za své.
Jak myslíš, že lze dostat dnešní umění k divákovi?
V galerii Luxfer v České Skalici se právě o toto snažíme,
sesadit umění z piedestalu. Myslím, že důležitá je možnost
potkat se s tvůrcem osobně. Dnešní umění není složitější než
dřív, jen používá jiný narativ, jiný jazyk. 
Lidé mají pocit, že si z nich umělec dělá dobrý den, mají
tendenci se naježit, vytvořit si jakési předprsí. Ale ve chvíli,
kdy se s ním potkají osobně a mají možnost prohodit společně
pár slov, tak se ty pozice rychle obrušují a z arogantního gesta
je najedou porozumění, proč to umělec dělá. 

S tím souvisí i jakási nedůvěra k umění, že už to není o tom umu.
Každá věc se dá napodobit, ale když se napodobuje, tak ztrácí 

svůj význam. Je to jako Mona Líza na tričku, která tím, že je jí tolik
také ztrácí význam. V těch větách „to bych uměl taky“, je určitá
míra ega, je to spíš představa o tom, že to bych uměl taky. Vždy,
když to slyším, říkám, tak to udělej! Nejlepší je dát tomu člověku
bílý papír, ať to opravdu zkusí. Ono je to jednoduché, když to
člověk vidí. Je jednoduché vidět třeba světlo jako svazek barevných
loučí, vidět to, když ti to už někdo ukáže, ale přijít na to… Umělec
vidí a zkouší, jak se postavit k tomuto světu, a to v jakékoli době.

Tvoříš oltářní obraz pro sakrální prostor, jenž tam bude
umístěn, doufejme, na staletí, jaké to je? Vnímáš nějakou
zodpovědnost?
Míra zodpovědnosti tam určitě je, řekněme také
zodpovědnost vůči umění, čistotě toho prostoru. Vnímám, že
důležité je propojení i s architekturou, asi by mě nenapadlo
dělat oltářní obraz pro čistě barokní kostel z 18. století. Kostel
má být živý, nemá být jen nějakým skanzenem. Prvně mne ta
myšlenka napadla, když jsme dělali jednu performance v
husitském sboru v České Skalici. Je to tam podobné, také tam
je prostor takový neokázalý, jde z něj čistota, osobní
spiritualita… Napadlo mě udělat oltářní obraz už tam. No, a
po pěti letech přišel ten okamžik, kdy se to celé propojilo.  

L. Rathouský: Nový obsah starých mistrů na hoře 200x180.

Máš nějaké spirituální zážitky či prožitky?
S vírou mám spojené dva momenty. Prvním jsou prázdniny u
dědy v Broumově, kdy jsme spolu často chodili na procházky
– také k dřevěnému kostelíku, který v Broumově je, tehdy mi
připadal gigantický. Také jsme chodili k božím mukám pod
Passama u rybníku Šlégl. Tam jsem se dědy vyptával, on mi
vyprávěl ten Kristův příběh. Bylo to pro mě velmi zvláštní.
Druhý moment je, když děda křižoval před nakrojením
chleba. Ptal jsem se ho: „Dědo, ty křižuješ chleba? Vždyť
nejsi věřící?” „No, na tom nezáleží, dělal to můj děda i moje
babička…” Vnímám to stejně. Je to nějaké spojení s předky.
Je to religiózní? Není? 



Výzdoba sborové místnosti je velmi důležitou součástí spirituality, kterou pěstujeme. Není to
prostor pro odkládání starých věcí, které se někomu už doma nehodí a ve sboru ještě poslouží…

A neměla by to být série (ne-)vkusu faráře nebo farářky, či aktivních věřících, kteří sbor tvoří. 

Výzdoba modlitebny na faře v Trutnově
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S tímto vědomím jsme v Trutnově přistoupili k estetické
úpravě interiéru modlitebny. Podnětem bylo zazděné okno,
které jsme chtěli domu vrátit. Slibovali jsme si více světla v
prostoru. Od milé sestry Lady Kocourkové jsme kdysi získali
kontakt na železnobrodskou výtvarnici Kateřinu Krausovou.
Ta navrhla jednoduché řešení, kdy plochu navráceného okna
rozdělila do kříže. Rám vytvářející kříž přitom vyplnila
speciálními vitrážemi ze slepených, opískovaných a
nařezaných skleněných desek. Vitráže vytvářejí dojem
vodních vln, nebo plamenů a proměňují se při pohledu z
různých úhlů a také v různou denní dobu – podle intenzity
dopadajícího světla.
Další práci na výzdobě modlitebny odvedla grafička Eva
Holá. Navrhla výměnu svítidel, barevné vymalování
prostoru, ale především grafické nápisy na stěně a v oknech
modlitebny. Modlitebna vznikla ze spojení dvou místností v
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Takže to také děláš? 
Dělám! Vždycky jsem měl pocit, že na to nemám čas – na
víru. Uchovávám si osobní bázeň boží, pokud se to dá tak
říci, nevím, zda je Bůh v lidském konstruktu. Pro mne je Bůh
v soucitu, pokoře, lidskosti, a to mají v základu všechna
náboženství.
Nejsem ateista, nevystupuju proti tomu, že to není, jen
nedokážu najít schodu tomu upřímně pomáhat, aniž bych měl
pocit lži. Pro mě je důležité hledat momenty, které jsou
nelživé, pravdivé, a to v umění i v životě.

Děkuji za rozhovor.
ERIKA OUBRECHTOVÁ

L. Rathouský: Komunikace IV., 2011,akryl na plátně 50x50.

Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho
se slovy: „To je mé tělo, které se dává za

vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak
vzal po večeři kalich se slovy: „Tento

kalich je nová smlouva v mé krvi, která se
prolévá za vás.

 

Bible 21, Lukáš 22, 19-20

Tyto citáty je možné nyní z oken číst v několika jazycích:
česky, slovensky, německy, latinsky, řecky a hebrejsky. Dva
citáty nám zaslali i z našich partnerských obcí v Drážďanech
a Hannoveru a do poslední skleněné výplně, která ještě
zbývala, jsme umístili známý citát MJH „Protož věrný
křesťane…“ Do takto již krásně sladěné estetické výzdoby
modlitebny vpadlo rozhodnutí Národní galerie hlavního
města Prahy o   debrat nám reliéf od Františka Bílka „Pohyb
matky chléb dávající“. To bolelo. Prázdné místo mezi
bočními okny čeká na opravu a přemalování. A my se již teď
těšíme na zapůjčení velkoformátového obrazu trutnovského
abstraktního malíře Roberta Fürbachera, od kterého již jeden
obraz v modlitebně visí. Název tohoto obrazu „Cesta světla“
nás vrací na začátek úsilí esteticky zhodnotit sborovou
místnost navrácením původního okna. 

TOMÁŠ KAREL

konfiskované německé vile z
přelomu 19. a 20. století. Člověk
se zde dříve nemohl zbavit
dojmu, že sedí v obýváku. To se
změnilo odstraněním záclon z
oken, které nahradily nalepené
nápisy – jde o biblické citáty. Po
nějakou dobu mohli návštěvníci
bohoslužeb přicházet se svými
návrhy. A tak jsme vybrali „zlaté
texty“ věřících z naší obce. 



Asi bych měla zmínit i všeobecně
známější malíře – v dětství mě
uchvátil jak Josef Lada, tak
Josef Čapek a Jiřího Trnku
jsem si zamilovala později.
Pak – pokud bylo možno se
k jejich dílům vůbec dostat, to
byli zejména Jiří John (1923–1972),
Vladimír Tesař (1924–2008), Vladimír Fuka
(1926–1977)... a svého času mě vábily ikony. Hluboce mě
zasáhla tvorba Františka Bílka (1872–1941) a Mikuláše
Medka (1926–1974).
V poslední době mě silně oslovuje francouzský malíř Jean-
Marie Pirot (1926–2018), zvaný Arcabas, který v
dramatickém oblouku mezi realitou a symboly vyzdobil ve
Francii mnoho sakrálních prostor. Také jeho současnice
Adriena Šimotová (1926–2014), která opustila klasické
malířské vyjadřování ve směru křehké nevýslovnosti. Z
našich si velmi cením grafika reliéfů Lumíra Čmerdy (1930–
2021). Jeho dílo vyrůstá z hluboké vědomosti o daném
námětu a vyjadřuje se osobitým způsobem. Zmíním ráda i
jemné grafiky Rostislava Valuška (*1946). Máte-li trochu
zájem, zkuste si je najít internetem.

Ilustrovala jsi mnoho církevních publikací, každý týden
bereme do ruky Zpěvník CČSH, kde jsou tvé drobné kresby,
které rozjasňují jeho stránky. Jak vnímáš spojení výtvarné
činnosti a života víry, církve?
Myslím, že umění a spiritualita se navzájem nejen dotýkají,
ale v mnohém prolínají – objevují totiž tajemný základ
lidského bytí. Církev a umění si vždycky nějak podávaly
ruku. Evangelium může proznívat nejen slovem, ale i
obrazem či hudbou.
Pán Bůh mi dopřál, čeho mi nedopřála doba. Při šestnáctileté
práci v redakci Českého zápasu (1984–2000) jsem dostala
možnost ilustrovat řadu publikací (včetně toho zpěvníku, což 

JANA WIENEROVÁ, narozená 1953 v Tachově. Po ukončení základní školy vystudovala
gymnázium, poté Husovu teologickou fakultu. Působila v Benátkách nad Jizerou, v Praze

Holešovicích a v redakci Českého zápasu jako vedoucí redaktorka. Od roku 2007 je ustanovena jako
farářka v náboženské obci v Broumově, kde je zároveň umělecky činná. Ilustrovala

na pět desítek knih, měla řadu výstav v ČR i v zahraničí – Belgie, Německo, Polsko. 
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Jano, známe tě všichni nejen jako kazatelku, dlouholetou
redaktorku Českého zápasu, básnířku, usměvavou a vždy
povzbuzující sestru v Kristu, ale také jako výtvarnici. Jak ses
k výtvarnu dostala a co bylo a je motorem, které tě k tomuto
vyjadřování tvého světa táhne?
Popravdě – kdysi jako malé děcko jsem dostala tužku či
pastelku, což mi učarovalo a já od té doby ze všech stran
počmárala kdejaký papír. Moje babička (nevím, co ji na tom
zaujalo) ty čmáranice soustřeďovala a dávala svázat. Teď
mám chuť dělat totéž s kresbami vnoučka Lukáška. Jsou plné
detailů, postav a dějů, což není právě u šestiletého dítěte
běžné.
Rodiče to mé čmárání konzultovali dokonce s jihočeským
malířem Rudolfem Schusterem, spjatým s naší církví, a ten
jim řekl: Když ji to nepustí ani poté, co půjde do školy, tak z
toho třeba něco bude. Nepustilo mě to, pročmárala jsem se až
do pozdního věku, i když poslední dobou s obrázky možná
víc řádím na počítači.

Jaké jsou tvoje vzory, kdo tě inspiroval a jaké autory s
duchovním přesahem bychom podle tebe určitě neměli
minout?
Jsem ráda, že jsem naživo mohla poznat několik skvělých
výtvarníků, přičemž jejich „proslulost“ (obzvláště kvůli
někdejšímu totalitnímu duchu doby, kdy právě ti skvělí byli
mimo běžný obzor) vůbec nehraje roli. Začínala jsem jako
dítě u ak. mal. Iva Švorčíka, svobodného to ducha, který
nám ukazoval širé výtvarné i lidské obzory. K přijímačkám
na VŠUP mě připravoval Jiří Kodym, skvělý grafik. Pak
jsem ještě potkala malíře Jiřího Kubíka a naposledy se snad
mohu prohlásit za „žačku“ grafika a fotografa Jindřicha
Růžičky, oceněného Boudníkovou cenou. K těmto
„výukám“ se váže vždycky něco širšího a hlubšího, než jen
pouhé poučení, jak pracovat s výtvarnými prostředky. Je to
otvírání obzorů krásy, svobody, myšlení... za to jsem
jmenovaným velice vděčná.

 



Začneme-li se bavit o umění, zpravidla
nás jako první napadnou obrazy, sochy,
zpěváci a tak dál. V další fázi zjistíme,
jaké nepřeberné množství znalců umění
mezi námi je. Je jich asi tolik, kolik je odborníků na hokej,
fotbal a politiku. Když si pak ještě dáme trochu práce a
zamyslíme se, přijdeme na to, že slovo umění, popř. umělec,
je používáno v daleko pestřejších odstínech, než aby se dalo
zavřít do galerií nebo pod světla ramp. (Vynechávám zde
jazykovou stránku věci, tedy že umění je odvozené od slova
umět, protože to bychom zabředli do prapodivných
souvislostí... Umím oloupat bramboru, ale proto ještě nejsem
umělec. Od tohoto tedy raději pryč.) 
Pravděpodobně bychom neřekli, že např. obzvláště šikovný
úředník je umělcem, nebo že výborný učitel je umělec (a tyto
příklady mě napadly úplně samovolně, nehledejte v tom
žádný skrytý význam). Zato jsme si slovo umění schovali i
pro příklady přesně opačné, než jaký je jeho původní
význam. Známe věty typu: „Zaparkovat tak, aby se sem už
nikdo další nevešel, to je opravdu umění,“ nebo „Kterej
umělec se to zase pokoušel opravit?!“ a podobné. V
některých kruzích lidu obecného pak můžeme zaznamenat i
taková prohlášení, jako je například: „Nechtělo se mu makat
rukama, tak se začal živit jako umělec.“ 
Když se ale vrátíme k té původní podobě a významu slova
umění, shodneme se asi na tom, že umění má mít jakousi
estetickou hodnotu, že se umění snaží popisovat věci, děje,
nálady a myšlenky často tak, aby k nám promlouvalo i
podprahově, abychom v něm mohli vnímat určitý přesah. 
Druhů umění je nepřeberně, stejně jako lidí. Stává se, že
člověk vidí nějaké umělecké dílo nebo slyší jistý druh hudby
a jen nechápavě kroutí hlavou, a kdyby bylo na něm, tak by
se takovéto věci vůbec neměly dít. Jenže to, že něčemu
nerozumíme, ještě neznamená, že je to špatně. Já třeba nejím
zelené fazolky. Jsem však dalek názoru, že by je kvůli tomu
neměl jíst nikdo a že všichni pojídači zelených fazolek jsou
zavrženíhodní zvrhlíci. 
Kdybychom si udělali anketu, co pro každého z nás znamená
slovo umění, napsal by každý pravděpodobně něco jiného.
Pro mě je umění to, co esteticky, ať už duchovně či
prakticky, pomáhá světu být hezčím. Může to být obrázek,
písnička, báseň, divadlo nebo hezky udržovaná zahrada. 
Jeden můj přítel mi kdysi řekl: „Každé dobré umění chválí
Boha, i když o tom onen umělec třeba neví.“ A žít dobrý
život k větší Boží slávě a ku prospěchu ostatním lidem, to je
také umění. A velké. 

VLADISLAV PEK
 

PÁR OBECNÝCH SLOV
O UMĚNÍ 
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podnítil kdysi semilský farář Tomáš Butta). Nevznikla tak
nějaká veledíla, spíš šlo povětšinou o záležitosti služebné.
Ale nebyla to jen práce pro církev, je v tom i pár světských
učebnic, omalovánek aj.

Čeho si ze svého vcelku obsáhlého díla ty sama nejvíce vážíš
a proč?
Nejvíc si vážím možnosti vyzdobit některé naše sbory. Začalo
to vlastně na Železné Rudě v Domově Husita – nejprve
sgrafitem v modlitebně/společenské místnosti (1983) a pak i
na fasádě. Toto druhé sgrafito už neexistuje (podnebí tam
zruší i pevnější omítky), to první kdosi nevědomý při
výmalbě zabílil, tak je z toho snad jen jakýsi reliéf.
Obrovskou radost jsem měla z možnosti vyzdobit sgrafity
nově vznikající (1993) sbor Kristova kříže v Plzni (na stěně
„Jobova otázka – Kristova odpověď“; symboly na stolu Páně
a na křtitelnici). Tam jsem navazovala na práci Michaela
Moce, který navrhl tvar stolu/kazatelny, křtitelnice i kříže).
Časem jsem dostala možnost vytvořit obraz do vstupního
prostoru, čili předsíně Husova sboru v Českých Budějovicích
na Palackého náměstí. Interiér sboru je vyzdoben díly
Františka Bílka, byla to tedy výzva nějak souznít s
obdivovaným autorem, zvlášť, když on sám se tématu
„předsíně chrámové“ tak věnoval. Zvolila jsem tedy
černobílou kresbu – tuší a uhlem – a snažila se naznačit
duchovní světlo, k němuž jsme všichni zváni, ale často si
vstup k němu necháváme zarůst bejlím. Pak mě potkala
možnost vyzdobit malbami dětskou expozici v Husově domě
v Husinci. Poměrně namáhavá (formátem velká), ale radostná
práce.
Naposledy jsem velmi vděčna bratru faráři Tomáši Karlovi a
náboženské obci v Úpici, že realizovali výzdobu sboru obrazy
s názvem Hladiny, kde se skloubily moje fotografie s verši
básníků (převážně z naší církve), kteří – ač naprosto naroveň
těm známým – zůstali opomíjení teď jako v minulosti; mám
na mysli zejména Z. Svobodu, M. Matouše, A. Volkmana.
Když to tak vypisuji, uvědomuji si, že je to radost za radostí,
byť v rámci několika desítek let.

Je ještě něco, co bys chtěla k tomuto tématu čtenářům
Mostů sdělit?
Snad jen, aby zůstali otevřeni pro krásu všude kolem – v
přírodě, v lidech, v umění a vděčně ji přijímali. Najdou tak
útěchu uprostřed temných okolností. Vždyť krása (vedle
pravdy a dobra) vlastně patří i k vyznání víry.

Děkuji za rozhovor.
DAVID SMETANA

Jezero, pláž, žár... Tři ženy, tři povahy. Jedna
nepozorná, druhá přezíravá, třetí spojující. První

utrousí parkovací lístek, neví o tom. Druhá si
padajícího útržku na zem všimne, ale jde dál a nechává

jej ležet. Třetí žena s malým zpožděním je dobíhá,
sehne se, v dlani skryje lístek a zařadí se mezi ně.
Trojice – malá, větší, nejvyšší. Kráčící lhostejnost,

sobectví a laskavost....
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Následovala naše návštěva VŠUP, kde jsme viděli
sádrokartonový návrh, i návštěva Maxima Velčovského v
hradeckém Sboru kněze Ambrože, kde se zase autor díla
seznámil s prostředím, v němž bude jeho dílo umístěno. Po
vzájemné dohodě pak došlo ještě k jednání s firmou, které
byla zadána výroba tohoto kříže ze sklolaminátu. Kříž byl ve
Sboru kněze Ambrože zavěšen v roce 2003 a jeho příběh je
příkladem toho, jak jdou některé věci celkem snadno, když
ve správnou chvíli přijde správná nabídka a my ji
nepropásneme. Kříž nám Maxim Velčovský daroval a
hradili jsme jen jeho výrobní náklady. Později se z Maxima
Velčovského stal uznávaný výtvarník, který získal v roce
2007 ocenění designér roku v soutěži Czech Grand Design a
jehož díla dnes najdete nejen v Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze, ale i v předních světových galeriích v
Londýně, Mnichově či Lausanne. Snad by se dalo říci, že ten
kříž určitým způsobem otevřel i další cestu tohoto
výtvarníka.
Ne vždy jdou ale věci tak rychle a nestačí jen jedno dobré
počáteční rozhodnutí, ale je třeba i dlouhodobé vytrvalosti.
Tím druhým příkladem je např. koncertní zvonohra, která
teď po 13 letech jde do cílové rovinky. Věříme, že s Božím
požehnáním i lidskou podporou i toto dílo dospěje k cíli a
vlastně i novému začátku, jímž bude jeho živá služba Pánu
Bohu k chvále a lidem pro radost.

ŠTĚPÁN KLÁSEK
 

Dominantním znamením současného interiéru Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové je
sklolaminátový kříž, jehož autorem je současný výtvarník Maxim Velčovský.

Je originální nejen svým materiálem, ale především myšlenkou otisku Kristova těla. 
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Otisky jednotlivých částí pak v sobě nesou
další symboliku – například otisk hýždí se

podobá jablku a otisk hlavy hadí hlavě, takže
Kristův kříž propojuje s rajským stromem a prvotním
hříchem. Na druhé straně však otisky rukou připomínají
křídla svatodušní holubice a jsou tak znamením vzkříšení a
nové naděje. Možná není bez zajímavosti ani cesta, která
vedla k umístění tohoto kříže v našem hradeckém sboru a ve
které je také možné vidět jistou Boží režii.
Tento chrám navržený Josefem Gočárem měl ještě před jeho
generální opravou podle nejstarších fotografií v kněžišti
umístěn malý klasický krucifix, který byl později přesunut do
zimní modlitebny. V době mého příchodu do Hradce Králové
byl na zdi presbytáře sboru namalován obrys kříže
doprovázený biblickým textem. Při generální opravě však šly
všechny pozdější přemalby dolů a celý sbor byl pak
vymalován vápenným nátěrem, který měl být svým
charakterem blízký původní výmalbě. Ve spodní části bylo
kněžiště nově upraveno (žulové schodiště, stůl Páně, ambon a
dřevěná lavice po jeho obvodu), ale jeho stěny zůstaly čisté.
Prvním výtvarným dílem, které se pak ocitlo v kněžišti, byl
triptych hradeckého výtvarníka Josefa Bavora znázorňující tři
dimenze bytí – tělesnou, duševní a duchovní. Obraz byl
zavěšen v rámci výstavy jeho obrazů. Zatímco ty ostatní byly
instalovány na závěsném systému na stěnách bočních lodí a
vystřídala je (a dodnes střídají) díla dalších výtvarníků při
proměňujících se výstavách, obraz v kněžišti jsme zakoupili a
visel v něm až do doby, než ho nahradil právě kříž od
Maxima Velčovského. Triptych Josefa Bavora pak našel své
místo v našem hořickém sboru vzniklém z bývalé synagogy.
Nabídka kříže od Maxima Velčovského přišla nejprve na ústředí
naší církve (a možná nejen naší). Jednalo se o jeho absolventskou
práci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové provedenou v
sádrokartonu, ale s cílem, že najde-li se pro toto dílo vhodné
uplatnění, bude převedeno do sklolaminátu. Svými rozměry jako by
byl ten kříž připraven přímo pro kněžiště našeho hradeckého sboru,
a tak jsme se přihlásili jako zájemci o jeho zhotovení a umístění.
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S mladými za Plečnikem
V našich dějinách je několik výjimečných

umělců, kteří se zabývali sakrálním uměním.
Josef Gočár je autorem královéhradecké stavby

Sboru kněze Ambrože. Pavel Janák se zasloužil o stavbu
Husova sboru v Praze na Vinohradech. František Bílek se
stal „dvorním umělcem“ v počátečních letech Církve
československé. 



Ještě před tím, než si Vincent van Gogh
uřízl ucho, byl duchovním chudých

horníků v Belgii. Ještě před tím, než
malířka Toyen namalovala svá velká

plátna, byla dělnicí v továrně na výrobu
mýdla a než po válce odjela žít do Paříže,

celých pět válečných let ukrývala ve svém bytě
básníka Jindřicha Heislera, který nenastoupil do transportu. 
O mnohých osudech umělců a umělkyň byly popsány stohy
stránek a čtenáři lačně hltají každou zápletku jejich života. To
jsou ti, kteří žili, ale co ta díla, jež vytvořili? Někdy ještě
zajímavější než osudy umělců, jsou osudy jejich děl. Kolik
krásných obrazů přežilo různé války jen proto, že byly také
někde ukryty? Onyxová stěna ve slavné vile Tugendhat byla
po desetiletí zazděna, což ji pravděpodobně zachránilo před
rozřezáním.
Obrazy vyšebrodského oltáře byly osazeny až po husitských
válkách. Co by se asi stalo, kdyby se do oltáře dostaly dřív?
Jistě i mnoho soch a obrazů naší církve by mohlo vyprávět
své velké příběhy. Kde byly, než se dostaly do prostor našich
sborů. V Dobrušce jsme donedávna měli plastiku Ježíše a
ženy u studny v nadživotní velikosti od sochaře Františka
Bílka. Toto sousoší dvou figur bylo na vyvýšeném podstavci
v kněžišti umístěn v padesátých letech, kdokoliv přišel, musel
si ho všimnout. Kolikrát jsme si říkali, co asi všechno ta
socha musela vidět, kolik svateb, pohřbů, křtů, kolik radosti i
smutku. I v těch kostelních lavicích se odehrával kus historie
druhé půlky dvacátého století. Nevíme, odkud do Dobrušky ta
socha přišla, ale víme, že její převoz byl velikou slávou.
Socha zde pak stávala až do letošního května, kdy si pro ni
přijeli zástupci Galerie hlavního města Prahy, které tato
plastika patří. Co s ní bude dál? Kam půjde? Kolik lidí ji tam
uvidí, říkali jsme si. František Bílek má letos výročí 150 let
od narození a galerie mu pořádá velkou výstavu, kde “naše”
socha nemůže chybět. Jedna věc je, jak bude pokračovat
příběh Bílkova sousoší, a druhý příběh, který také pokračuje
dál, je prostor dobrušského sboru a jeho kněžiště. Tento sbor
byl postaven ve velmi prostém stylu, s žádným uměleckým
dílem v čele se nepočítalo, nebyl tam ani kříž. Čistota.
Prostota. Zdobilo jej pouze světlo, a to jak umělé, tak to
přirozené, které dopadalo ze všech čtyř stran. 

Nový oltářní obraz v Dobrušce
 
 

Ba co víc, promluva „do kamery“ jejich učitele Martina
Chadimy i místního duchovního Jana Houkala je natolik
uchvátila, že byli ochotni odpovídat režisérovi na otázky. A
byli skvělí. Vy se na plody naší práce můžete podívat na ČT.
Co z toho vyplývá? Tak jako v dobách biblických pracujme s
mladými, ale nečekejme, že to bude jednoduché.
Neodsuzujme je apriori, neboť pokud se chovají „nezdárně“,
je to obraz nás samých. A hlavně o nich nemluvme ve chvíli,
kdy s nimi nemáme kontakt. Pak jen ukazujeme, že jsme
duchovními, kteří „káží vodu a pijí víno“. S mladými lidmi je
nutno neustále pracovat, kdo s nimi skutečně žije, pochopí
jednu důležitou věc. Být učitelem a farářem v jednom je dar,
který se projevuje tím, že máte rádi svoji práci i lidi, s nimiž
pracujete. To je to, oč tu běží, jak by řekl Shakespeare…

MARTIN CHADIMA
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Do historie československé architektury vstoupil i jeden
svérázný Slovinec, kterého jeho oponenti opravdu neměli
rádi. Proč? Protože byl cizinec, dostal lukrativní zakázku na
stavbu katolického kostela v Praze na Vinohradech (kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně), ba co víc, sám velký prezident
Tomáš G. Masaryk si u něj objednal nejenom úpravu interiéru
bytu na Pražském hradě, ale i výzdobu některých prostor
Pražského hradu. 
Za Plečnikem jsme se šli se studenty podívat v květnu přímo
do zmíněného vinohradského kostela, kde se natáčel
dokument. Samo natáčení vzbudilo veliký rozruch, neboť
sladit požadavky televizního štábu a „herců“ – studentů se
jevilo jako skutečně nadlidský úkol. Ale podařilo se. Studenti
a studentky dodrželi naši úmluvu a nedělali nejapná gesta. 

Tak, co teď s prázdným kněžištěm, které prázdné být mělo, ale
po odstranění sousoší je prázdné až moc? Nová situace
vyvolala spoustu zajímavých otázek? Proč chodím do sboru?
Nakolik je pro mne jeho prostor důležitý, vždyť dřív se církev
setkávala k bohoslužbám v tělocvičnách a v hospodách? Jaké
je vlastně poslání církve? Hodně dávno byla přeci tahounem
technického pokroku, vzdělání, donátorkou umění. Na co
všechno jsme rezignovali nebo museli rezignovat? Nikdo
přeci nechce mít ze sboru mauzoleum a tam plakat nad tím, co
vše dřív bylo jinak a jak to bylo krásné. Kostely a sbory mají
žít, i když jen malinko, i když to není lehké, ale není dobré se
sentimentem stále ohlížet zpět.
A jak ten příběh bude pokračovat? Začíná se psát další
kapitola, kněžiště prázdné nezůstane, nebude to však socha,
ale veliký obraz. V této chvíli jej vytváří akademický malíř
Luděk Rathouský, známý z umělecké skupiny Rafani.
Sháníme peníze na jeho realizaci, prodáváme grafiky, které
autor k obrazu vytvořil, a jejichž pomocí se má obraz splatit.
Luděk Rathouský se také vzdal svého honoráře ve prospěch
humanitární pomoci Člověka v tísni. Další část příběhu začne
10. září 2022, kdy bude nový oltářní obraz s názvem
Zrcadlení odhalen. Zveme Vás tímto všechny do Dobrušky na
slavnostní odpoledne, kdy také zazní varhanní koncert
experimentální hudby v podání Tomáše Hrubiše.
Jestli ten příběh bude pohádka, horor nebo drama nevím. Co
však vím je, že někdy člověk musí dělat něco nelogického
nebo až bláznivého, změnit trasu, aby došel, kam chce.
Prošlapané cesty nebyly naší církvi nikdy vlastní.
(Psáno v červenci 2022.)

                   ERIKA OUBRECHTOVÁ
 



Ve starých dobách byli umělci vnímáni spíše jako zruční
řemeslníci. O tvé zručnosti, coby truhláře, nemůže být
pochyb, vyrobil jsi nespočet předmětů. Od mládí ale také
vstupuješ do světa umění a říkáš, že i sama příroda umění
vytváří… 
Dokonce bych řekl, že příroda umělce lehce překonává…

Téma tohoto čísla Mostů se nese v podtextu „církev a
umění“. Vedle všech soch, plastik a obrazů, které při
procházce našimi sbory objevujeme, jsou zde i další
„drobné“ práce, kterých již není v současné době pomálu a
rodí se ve tvé dílně. Kdy vznikla první věc takzvaně na
zakázku určená do církevních prostor?
Byl to bohoslužebný stůl s křížem v Českém Dubě, asi před
20 lety. Stůl měl vypadat jako kniha – otevřená Bible. Snažil
jsem se, aby kniha ukazovala na věčnost církve. Ze stran je
čelní dřevo, takže jsou vidět letokruhy – ty znázorňují roky
jako vyjádření věčnosti, stálosti církve. V kříži, který visí nad
stolem, je vyřezaná silueta Krista. V místě u nohou je malý
souček. Tam jsem zasadil červené sklíčko, které mělo
připomínat kapku krve. Když vychází slunce, pak paprsky
kapku prosvěcují a ona krásně svítí. Podobný kříž visí v NO v
Novém Boru, a protože se kříže lidem líbily a chtěli je i
domů, dělal jsem je i v menší velikosti.

Vzpomínám si, že v bakovské modlitebně měl se Štěpánem
Rakem vystoupit Alfréd Strejček. Vešel do místnosti a zůstal
zcela ohromen stát, protože na čelní stěně uviděl kříž s tělem
Ježíše, byl to kříž trochu jinak. Jak jsi k tomuto nápadu
došel?
Ten Kristus byl už ve dřevě, v jeho kresbě. Byla to lípa, která
měla odlupčivost let, takovou chorobu, kdy se odrazí část
letokruhů. Vzniká v době, kdy se stromu něco stalo, měl
zranění, něco nepříjemného prožil… Rozřízl jsem fošnu, a to,
co se vylouplo, mělo tvar postavy. Ukázalo  se tělo, a to jsem

Jiří HAVELKA, 1953. Po základní škole se vyučil truhlářem, poté pracoval v továrně Dubena
jako mistr. Od roku 2000 se plně věnuje výrobě loutek pro divadla i soukromé sbírky, je

spoluautorem českodubského betlému. 
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jen z masivu vzal, na citlivých místech překryl plátnem a
připevnil na kříž. Stává se mi, že ve výtvoru přírody někdy
vidím to, co mi připomíná nějakou epizodu ze života nebo
něco významného. 

Podobně – zase jiný kříž visí v pracovně biskupa Pavla.
To bylo ale něco jiného. Zkrátka jsem si uvědomil, že vlastně
tělo, které tak trpělo na kříži a bylo celé pokroucené, mi
připomínalo provazec. Tělo má šlachy a svaly, které jsou v
utrpení v křeči. Přišlo mi, že podobně je to s provazem, když se
nějaký motouz rozvine… Tak jsem vyrobil dřevěný kříž a tělo
Krista z provazu.

Ať už to jsou kříže, stoly Páně, svícny, tvoříš je ze dřeva –
materiálu, který miluješ. Je to jiné, když vznikají tyto
předměty na rozdíl od běžné truhlářské práce? Máš nějaké
spirituální zážitky nebo prožitky?
K takové práci, když mi ji někdo zadá, přistupuji daleko
zodpovědněji než k běžným zakázkám. Říkám si, pokud se mi
povedou, vydrží déle než ty ostatní věci. Když už si lidi v
daném místě na kříže nebo stoly zvyknou, získají k nim vztah a
nevymění je. Třeba v Českém Dubu je ve zmíněném stole
navíc stále cedulka: „Tento stůl zaplatil dárce…“

V Českém Dubě pak asi najdeme i základ, jak jsi se dostal do
spojení s „kostelem“. Byl jsi dlouholetým členem loutkového
divadelního souboru Ještěd. Když jsme se do Dubu v roce
1993 přistěhovali, nabídli jste mému muži, aby se přidal, a vy
dva jste se hned spřátelili. Je to tak?
No, to je ještě horší… (smích) Já jsem v té době už chtěl odejít,
mě to tam nebavilo. Kdyby nepřišel Pavel, už bych byl pryč.
Když ale s námi začal zkoušet, cítil jsem, že takhle je to ono.
Taky když po letech odešel, protože jste se stěhovali do
Hradce, tak jsem skončil… (opět smích). Vedoucí souboru
tehdy říkala: „Když jsme mohli v tom kukátku hrát před

Fo
to

: J
iří

 Š
rý

tr.



CCSHHK.CZ 11

Pavlem, tak můžeme i po něm.“ To byl pro mě poslední
hřebíček do rakve. Znamenalo to vrátit se s loutkovým
divadlem o 30 let zpátky. Samozřejmě, když loutkáři chtějí
nějakou loutku, tak jim ji vyrobím. Aktivně jsem ale už
skončil. Nedá se nic dělat.

Co jsi v „loutkáči“ měl na starost?
Celé ty roky jsem dělal kulisy a většinu loutek, někdy jsem
pouštěl zvuk, světla. Pavel tam dělal hodně věcí – psal
pohádky, písničky, upravoval scénáře, hrál. S ním přišlo
najednou takové tvůrčí podhoubí, zkoušeli jsme hrát jinak,
společně jsme vše promýšleli a nacvičovali. Normálně, když
se blížilo úterý, tak jsem se těšil, že už půjdu zase do divadla.
Bylo to strašně hezký. Jo, moc hezký…
Pamatuju se, když Pavel přinesl první sepsanou pohádku.
Naše šéfka přišla, hodila scénář na stůl a řekla, ať si ho
přečteme a řekneme svůj názor. Jeden starší kolega, který to
asi chtěl mít brzy z krku a možná taky nevěděl, co má říct,
pověděl: „Je to ukecaný, je to moc ukecaný.“ Ale ono to tak
vůbec nebylo! Ukecané, statické pohádky byly podle těch
našich předchozích scénářů. Když jsme pak s pohádkou
přijeli do Turnova na loutkovou přehlídku „Turnovský
drahokam“, po skončení nám nabídli, jestli chceme znát
názor profesionálů. Jednalo se o loutkářskou komisi z Prahy,
které jsme se mohli zeptat na jejich mínění a hodnocení.
Šéfka souboru řekla, že v žádném případě nikam nepůjdeme.
„Akorát by nám pohádku strhali a my bychom pak měsíce
nehráli, jak by nás to otrávilo!“ Na to ale Pavel: „Já bych
chtěl slyšet, kde děláme chyby.“ Hned jsem se k němu přidal,
protože jsem měl stejný názor. Pro soubor by přece bylo
výborné poučit se, a pak jsem také chtěl vědět, co budou říkat
kulisám. Tak jsme šli nakonec všichni tři i s šéfkou. Sedli
jsme si a komise říkala: „Kde jste vzali tu pohádku?“ Šéfka
opatrně: „Pavel ji napsal.“ Oni: „Sám ji napsal?“ Byli hrozně
překvapení, že jsme si ji sami napsali. Nakonec bylo všechno
hodnoceno výborně, takže šéfka vycházela z místnosti ve
velkém úžasu.   

Už dlouhou dobu spolupracuješ s Podještědským muzeem a
rok od roku se zde postupně rozrůstá betlém. Jak vznikl –
vzniká? 
První byla Marie s Josefem a děťátkem. Figury jsou 70 cm
vysoké a vyřezávané mají jen hlavičky, ruce a chodidla.
Všechno ostatní je jen kostra, kterou švadlena pošije
kostýmem. 

Betlém bývá v adventu vždy umístěný v kapli johanitské
komendy v Českém Dubě, která neodmyslitelně tvoří zdejší
historii. Možná proto se právě zde betlém, kde jednotlivé
figury mají podobnost s postavami, jež jsou provázány s
Podještědím, vystavuje. 
Ano. V betlémě je například jako dirigent Bedřich Smetana,
který k nám jezdil navštěvovat svou maminku. Nebo Karel
IV., který navštívil Český Dub a udělil mu statut města. Je
tam i ředitel muzea Tomáš Edel (pro jiné zásluhy), který
přišel s nápadem vytvořit náš betlém. Teď už je postav zhruba
padesát.
Vzpomínám si, že betlém vznikl v době, kdy jste, Jano, s
ochotníky zkoušeli hru na motivy povídky Karolíny Světlé
„Nevěsta z Fílků“. Dělal jsem vám tehdy pro divadlo javajky
(loutka voděná za paravánem zespodu). Režisér se znal s
ředitelem Edelem, a když se mu novou věcí pochlubil,
natolik se mu loutky líbily, že byl hned druhý den za mnou v
dílně s nápadem vyrobit betlém. Když jsem se ho zeptal, jak

velké by měly postavy být, odpověděl: „Co největší!“ To bylo
složité. Dlouho jsem přemýšlel, jak to udělat, abych postavy
odlehčil. Nakonec jsem jednu loutku vyrobil a donesl mu ji.
Doma byla ale jen jeho známá, které jsem ji předal s tím, že je
to nejlepší řešení pro stabilitu i hledání podobnosti při řezání
hlavy. Večer mi opatrně volala, že se ředitel strašně rozčílil.
'Není možné, aby větší loutky nešly vyrobit. To je hloupost!'
Řekl jsem si – dobře, tak končíme. Ale přece to dopadlo úplně
jinak. Ředitel se ráno objevil ve dveřích a řekl: „Beru zpět,
přišel jsem na to, že Pražské Jezulátko je taky tak udělané –
jen hlavička a ostatní je potažené látkou, uděláme to stejně.“ 

Mimo loutky pohádkové děláš „loutky“ reálných postav Ch.
Chaplina, K. Schwarzenberga… 
Lidi si zvykli, že mi zavolají, pošlou fotku a já jim vyrobím
loutku jako dárek. Pak mi na oplátku pošlou fotografii
veselého oslavence, který drží v rukách dřevěnou postavičku
sebe sama a ukazuje, jak si je podobný. Je to taková dobrá
sranda. 

Máš chuť vždy dělat věci trochu jinak, hledáš jejich smysl.
Mj. si vzpomínám, jak jsi mi jednou vypravoval o tvé závodní
dovolené u moře.
V tom horku jsem byl schopen si jen brzy ráno nebo pozdě
večer zaplavat. Ležet na slunci bych nezvládl a nebavilo mě
to. Zjistil jsem ale, že ve městě jsou studenti, kteří malovali
portréty. Trošku jsem tam byl za „čumila“ a zjistil jsem, že to
ti kluci ale nedělají dobře. Jeden Angličan jim ukazoval
knížku Jany Eyrové a chtěl, aby podobně namalovali jeho
dceru. Přál si a stále jim vysvětloval, aby její obličej byl jako
živý, aby byla krásná, a přitom bylo vidět, že je smutnější –
jako Jana Eyrová. Tak jsem ji zkoušel malovat s nimi a
nakonec bylo zaplaceno studentům i mně. Angličan si u mého 
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Kostel sv. ducha v Novém Boru při svatodušní ekumenické bohoslužbě, kde v popředí
dominuje kříž a po stranách rámy křížové cesty Jiřího Havelky. Designové lustry jsou
vyrobeny přímo pro tento prostor firmou Lasvit. Foto: Petr Germanič.

Kříž z tvrdého afrického dřeva
ovangkol, ze kterého se vyrábí
např.  akustické kytary.

Kříž v bakovské modlitebně.
Foto: Kateřina Pěnkavová.

současnou farářkou v Českém Dubě. Čeho si na ní ceníš? 
My s Kačenkou jsme každý jiný. Je zajímavé, že na tom
druhém člověku obdivujeme to, co u sebe vnímáme jako
slabinu. Zatím co Kačenka je schopná bez papíru vyšvihnout
nějaký projev, někoho obhájit, což bych já v životě
nedokázal, já zase přinesu něco hotového z dílny, a ona
nemůže přijít na to, jak jsem tu věc udělal, obdivuje mou
práci. 

Až nyní v dospělém věku chodíš pravidelně do sboru. Někdo
odsud odchází nabitý energií, někdo sem přichází
vydechnout, na chvíli se zastavit a v klidu přemýšlet o životě.
Jak to máš ty?
Když jsem k husitům kdysi začal chodit, tak mě to jako by
čistilo. Lidi tu seděli, poslouchali a zpívali, měl jsem pocit, že
mě to všechno očišťuje. Takový zvláštní pocit. Hlavně ze
začátku jsem odsud musel po chvíli odejít, protože jsem měl
strach, že mě lidi uvidí, jak mi tečou slzy. Nevěděl jsem proč. 
Jednou jsem si totiž řekl: „Proč bych chodil do kostela jen na
Půlnoční? Mohl bych se na 'toho Pavla' jít podívat i v
neděli…“ Vůbec jsem nevěděl, jak to tam chodí. Když se
podávala Večeře Páně, myslel jsem si, že to je poslední věc
na pořadu dne a jde se domů. Až ty jsi mě jednou odchytla a
řekla jsi: „To není konec.“ „Není to konec?“ myslel jsem si
navíc, že přijímat si nezasloužím, že to můžou jen ti pořádně
věřící, kteří chodí pravidelně do kostela.

I když nerad zpíváš, hudba tě doprovází dennodenně, rád
maluješ a tvoříš. Je ještě něco, co tě dokáže povznést, přináší
ti radost? 
Ano, rád poslouchám hudbu. Moji rodiče byli oba hudebně
nadaní. Otec hrál na heligonku a matka na mandolínu. Moc
ráda zpívala v pěveckém sboru. Moji předci byli „polaři“,
živili se prací na poli, takže to mám asi v genech. Vlastně
zjišťuji, že mi přináší dobrý pocit, když se mám starat o
nějakou rostlinu a když mám čas, jsem nejraději ve skleníku
(pozn. redakce: představte si skleník o rozloze 350 m² 😊).

Děkuji za rozhovor.
JANA PECHANCOVÁ

portrétu liboval, že „to je ono“. Pochopitelně jsem měl radost.
Kreslit mě bavilo, nemusel jsem ležet u vody, a ještě jsem
dostal zaplaceno… Doma v Čechách byl pak trochu problém,
protože v práci se říkalo: „Havelka se choval jak kapitalista,
on tam vydělával peníze!“ 
 
V Podještědí jsi známý nejen svou prací, ale také proto, že v
tomto kraji má silné kořeny tvá rodina. Jak vzpomínáš na
své rodiče? Moje vzpomínka na tvého tátu je, že ve stáří rád
maloval krajinomalby, maminka byla tichá, laskavá
pěstitelka sukulentů. Bylo tomu tak i ve tvém dětství?

 To byla jiná doba. Náš den
byl takový, že jsme ráno
vstali, museli jsme poklidit sto
králíků, slepice a holuby, pak
jsme si na dvorku na železné
tyči udělali několik výmyků a
mazali jsme teprve do školy.
Běželi jsme trochu dřív a
zezadu, abychom si opsali
úkoly. Když jsme pak přišli ze
školy, museli jsme se nejdřív
nahlásit, že už jsme doma.
Rodiče pracovali v
zahradnictví a otec chtěl vědět
o každém našem kroku,
protože měl pravdivou
představu, že kdyby nás s
bratrem dost nekontroloval,
dopadlo by to špatně. A byla
to pravda – dopadlo by to
špatně. I přes to, že nás tolik
kontroloval, měli jsme
všelijaké nehody, tajné úrazy,
o kterých nikdo nevěděl…

Prostě jsi chtěl dělat už v
dětství věci po svém... Později
shodou okolností se stalo, že
ses oženil s Kateřinou,

 



Jednoho slunečného odpoledne jsme se s kolegyněmi z
redakce našeho ústeckého kulturně-společenského magazínu
sešly na pravidelné poradě u lahodné voňavé kávy v místní
skvělé kavárně. Tentokrát se k nám ale připojil ještě někdo,
kdo zcela zvrátil průběh i charakter konverzace a přenesl nás
od povšedního řešení témat chystaného čísla kamsi hloub – do
nitra nás samých.
Ervín Kukuczka je známý český kazatel, básník a publicista,
který žije v městě Ústí nad Orlicí, kde od svého narození žiji i
já. Nikomu jistě nemusím tuto osobu podrobně představovat,
a kdo by se o něm přeci jen chtěl dozvědět více, stačí jeho
jméno zadat do vyhledávače na Googlu a okamžitě na něj
vyskočí desítky stránek plných informací. Pro účel tohoto
článku ale postačí, když vám řeknu, že se hovor stočil k
minulosti pana Kukuczky, a to konkrétně k dětství, které měl
vskutku nelehké.

Chlapec se nedožije 5 let
Poté, co se jako dvouletý vrátil z výchovného ústavu, kam jej
po smrti matky poslali Němci, sdělili jeho otci lékaři
neradostnou zprávu – chlapec je tak zubožený, že se buď
nedožije 5 let, nebo dožije, ale bude z něj nadosmrti mrzák.
Nestalo se ani jedno z toho. Ervín Kukuczka nejen, že přežil,
a nejen, že ne jako mrzák, ale dokonce se stal člověkem, který
svůj život zasvětil pomoci druhým. Ať už za komunismu, kdy
u něj na faře napsal řadu svých děl známý spisovatel Egon
Bondy, nebo svou službou ovečkám coby kazatel Církve
československé husitské, nebo krásnou poezií, již recitují
dodnes přední čeští umělci (třeba Jitka Molavcová nádhernou
báseň o lásce). Nadto je to velmi milý, přátelský, usměvavý a
pozitivní člověk, vedle kterého se zkrátka cítíte dobře, protože
vyzařuje takový ten klid a stabilitu a pohodu, které jsou přímo
nakažlivé.

Máme věřit na zázraky?
„Zachránili mne jablúnkovští psi,“ říká Ervín Kukuczka o
tom, jak se dostal z nejhoršího. „Tátovi tehdy říkali, ať mne
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Dne 30. června 2022 zemřel Ervín Kukuczka, básník,
publicista a vydavatel, bratr farář, který řadu let působil
na Ústeckoorlicku. Když jsme v minulém čísle Mostů
2/2022 s ním pro vás chystali rozhovor, nikdo z nás netušil,
že bude pro tisk jeho rozhovorem posledním. Odchod
bratra Ervína nás všechny velice zasáhl, naše vzpomínky
jsou stále rozjitřené. Při smutečním rozloučení v Husově
sboru v Žamberku zazněla mj. slova jeho přítele, starosty
města Ústí nad Orlicí Petra Hájka: „Ervín naplňoval své
životní krédo, které vychází z Bible: ´Každý má sloužit
darem, kterým jsme obdarováni,´ sloužil jako farář slovem
Božím, ale zároveň sloužil vlastním příkladem, svými činy,
svým slovem.“ 
V tomto čísle Mostů jsme chtěli bratra Ervína Kukuczku
také představit jako výtvarníka, autora mnoha koláží. Při
dohledávání informací vyskočilo z internetu nemálo
informací o něm. Jeden článek, sice ne o výtvarnu, ale o
nevšedním člověku s hlubokým přesahem se svolením
časopisu Jóga Dnes nyní pro vás přinášíme.

maže a krmí psím sádlem. Nakonec to skutečně pomohlo.“
A stal se zázrak. Malý Ervín ve zdraví přežil. „Máme tedy
věřit na zázraky?“ zeptala se kolegyně Ida. „Samozřejmě,
zázraky se dějí,“ odvětil okamžitě Ervín Kukuczka. „Jenže
lidé jsou tak zaslepení kolotočem každodenních starostí, že
si často ani neuvědomí, že zázrak vlastně zažili,“ dodal.
Jednoduchá pravda, kterou v té chvíli pravil, byla tak
hluboká, že mne zasáhla tam, kam chodím v praxi. V mém
vnitřním příbytku. „Děvčata, umíte se modlit?“ zeptal se
potom kazatel. Ani jsem nezavírala oči. Polkla jsem.
Obrátila pozornost k dechu. Vedl mne dovnitř. Umím se
modlit? Dějí se zázraky? Odpověď jsem hledala v sobě.
Byla/je kladná. V obou případech.

Umíte se modlit?
Ervín Kukuczka zmínil něco, co nám, vlivem hektického
způsobu života, často chybí. Něco, k čemu vede právě mj.
jógová praxe. Předně je třeba si uvědomit, čím pro nás praxe
je. Já ji vnímám jako modlitbu. Čas, který trávím sama se
sebou, a zvědomuji si tak existenci něčeho vyššího, co nás
všechny přesahuje. Různá náboženství TO nazývají různými
jmény, já si ale myslím, že se vždycky jedná o TO jedno,
TOHO jednoho, který nás všechny spojuje. A tím, že se v
jógové praxi obracíme sami k sobě, si zároveň uvědomujeme
JEHO existenci. To nám otevírá oči a umožňuje vytvoření
nadhledu potřebného k získání odstupu od toho, co nás
stahuje. S takovým přístupem potom nemusíme hledat
zázraky, protože k nám přijdou samy. Především je skutečně
uvidíme. Vždyť co je vlastně zázrak? Kouzlo přítomnosti,
která už se nikdy nebude opakovat. Každý nový den, kdy se
můžeme nadechnout a strávit jej s těmi, které milujeme.
Zázraky existují a nejsou vzdálené. Máme je přímo na dosah
ruky. Stačí se jen podívat a všímat si jich, pustit je k sobě.
 

KATEŘINA HÁJKOVÁ,  Jóga Dnes, 28. 9. 2018
 

Jedna z koláží Ervína Kukuczky.

https://www.jogadnes.cz/joga/mame-verit-na-zazraky-3804/


Každou zimu se lekám: půjde to, ujdu to? Teď už vím, že bych
odvoláním husovského putování zklamala pěknou řádku lidí.
Když to v roce 2012 začínalo, chodily mi na mysl úplně jiné
otázky: kudy, kam a jak? Koho pozvat? (Jistěže celé město!
Vždyť pravda je výsostné téma – nejen v době Husově.) Jakou
formu dát tomu setkání a putování?
Trasu jsme tehdy promýšlely s prof. Šárkou Rambouskovou z
rady starších. Žijeme totiž v CHKO (pálení symbolické
hranice tedy odpadá) uprostřed jakési krajinné mísy
obklopené horami a pískovcovými Stěnami. Zde na
břidlicovém ostrohu spočívá prastaré městečko – Broumov. U
nás je v červencovém úpalu do lesa (a tedy do stínu) všude
aspoň několik kilometrů.

Nedalo práci oželet praporce a jiné formální symboly, které
by pouť jistě zvýraznily, ale taky komplikovaly. Zvolili jsme
prostou, téměř desetikilometrovou procházku krásnou
krajinou, v níž se několikrát zastavíme, abychom vyslechli
vybrané texty, zamysleli se nad nimi, zazpívali, pomodlili se.
Nešlo nám totiž jen o to předkládat svoji „husitskost“, spíš
jsme vděčni za co nejširší okruh účastníků: baptistů,
adventistů, evangelíků, ale i několika bez vyznání – se
vztahem k M. J. Husovi; lidiček broumovských i přespolních
(třeba z Prahy). Vzácným hostem bývá např. doc. Jiří Beneš s
rodinou a přáteli.

POUŤ PRO PRAVDU, LETOS UŽ JEDENÁCTÁ
Pouť začínáme u nás ve sboru krátkou pobožností,
pokračujeme na náměstí, pak ke gymnáziu, od konce města
jdeme tzv. Jiráskovou cestou se zastaveními u polních křížků
až k občerstvující zastávce v Americe (což je hospůdka pod
Stěnami). Odtud už naše putování stíní stromy lesa téměř až k
jejímu konci u jetřichovského rozcestí. Tam se dá po
závěrečném zastavení nasednout na autobus na oba směry –
do Broumova i do kraje.

A proč připomínat M. J. Husa právě poutí? A právě v kraji,
kde na něj nic neupomíná (jako v Praze Betlémská kaple, v
Čechách Husinec, hrad Krakovec či Kozí hrádek atd.)?
Zdaleka ne jen proto, že poutě se už staly jakousi moderní
potřebou: lidé touží vykročit z obvyklých souřadnic, vyčistit
si hlavu, otevřít se vážnosti a vlastní skutečnosti. Ale zejména
proto, že PRAVDA zasahuje do života každého – ať ji ctí jako
jednu ze základních hodnot, ať proto, že kolem je tak často
překrucována... Není snadné se jí dobrat, přebývat s ní. Je
proto dobré zabývat se jí v delším časovém úseku, což
umožní právě několik hodin trvající chůze. Člověk zdaleka
nepotřebuje definici pravdy, jako pravdu potkat a prožít.
Touhu po ní máme v samém základu lidství. A věřící křesťan
ví, že pravdu lze najít tam, kde následuje Krista.

Putujíce Broumovskem, těšíme se tedy z krásy krajiny,
vzájemné přátelské pospolitosti a otvíráme se pravdě z Božího
slova. Letos nám ji přibližovaly myšlenky nejen Husovy, ale i
Komenského. Více o tom najdete v Českém zápase.

JANA WIENEROVÁ

…Základem církve není
nikdo z lidí, ale pouze Ježíš
Kristus. Kristus zakládá a

buduje svou církev na sobě
jako na skále.

 

 
Nade vším vítězí pravda.
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Kdo smrti se bojí, ztrácí
radosti života.
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Žďárského Bydžov
 
 

Tímto trochu recesisticky nadneseným názvem, který ovšem
ve skupině organizátorů prošel těžkou diskusí, jsme označili
celodenní poeticko-písničkové setkání připravované na svátek
knížete Václava 28. září v Husově sboru v Novém Bydžově
se začátkem v 10 hodin.Podobně jako v Semilech s vděčností
vzpomínají na sestru farářku Ladu Prokůpkovou (Kocourkovou),
chtěli bychom si i my připomenout tvůrčí osobnost
novobydžovského faráře, bývalého chemika, básníka,
spisovatele a hudebníka, významného cimrmanologa,
ale také duchovního pastýře bratří a sester z řad parkinsoniků, našeho přítele a kamaráda
Václava Žďárského.
Každý z přihlášených vystupujících bude mít čtvrthodinku, kterou uvede básní, písní nebo
kratším prozaickým textem V. Žďárského a ve které pak představí něco ze své vlastní
tvorby. Nejde nám totiž jen o vděčné ohlédnutí, ale o stále živou inspiraci. Mezi
přihlášenými jsou již bratr patriarcha Tomáš, bratr biskup Pavel, duchovní i laici, tvůrci
známější (Stanislav Kubín, Vladislav Pek, Jiří Plhák) i zatím neznámí. A protože služba
bratra Václava přesahovala hranice církve, věříme, že mezi vystupujícími a posluchači se
objeví lidé z hodně širokého spektra. Počítáme s programem ve dvou blocích, dopoledním a
odpoledním, které budou odděleny přestávkou na oběd s možnou procházkou k Václavovu
hrobu na novobydžovském hřbitově. Z hlediska přípravy dostatečného občerstvení pro
všechny účastníky vás v případě zájmu o účast na tomto setkání prosíme o   přihlášení na e-
mailovou adresu: stepan.klasek@ccsh.cz nebo telefonem na č. 724 704 977. Za všechny
organizátory prvního Žďárského Bydžova, o kterém máme naději, že nebude posledním, se
na setkání s vámi těší

                                                                      ŠTĚPÁN KLÁSEK

15

čtvrtletník
3 / 2022

VI. ročník
 

Registrace:
MK ČR E 22824
ISSN 2570-5431

 

Vydává:
Královéhradecká diecéze

Církve československé husitské,
Hradec Králové.

 

Číslo a den vydání:
3/7. 9. 2022

 

Kontaktní adresa:
Královéhradecká diecéze CČSH

Ambrožova 728/3
Hradec Králové 500 02

IČ: 62695720
dieceze.hradec@ccsh.cz

tel.: 608 404 746
http://www.ccshhk.cz/

Královéhradecká diecéze CČSH
 

Redakční rada:
Kateřina Havelková

Martin Chadima
Štěpán Klásek

Miroslava Mlýnková
Erika Oubrechtová

Pavel Pechanec
Jana Pechancová

Vladislav Pek
David Smetana

 

Odpovědná redaktorka:
Jana Pechancová

 

Sazba:
Jana Pechancová

Tisk:
Tiskárna Grafital Česká Skalice

 

Podpořeno z Fondu rozvoje
Královéhradecké diecéze CČSH.

 

mosty
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Královéhradecké diecéze

CCSHHK.CZ

STALO SE..
V závěru května se spolu devět rodin vydalo na víkendový pobyt do Janských
Lázní. Duchovní při tomto SETKÁNÍ RODIN pro dospělé i děti připravili mnoho
her, výletů, nechyběla biblická výchova, zpěv, modlitby, společný večer.    První
červnový víkend se v Hradci Králové uskutečnilo SETKÁNÍ MLÁDEŽE , kde
zážitkový program připravili odrostlí mládežníci s bratrem biskupem. Téma
Zacheus bylo podtrženo návštěvou lanového centra Na Větvi. V neděli po
bohoslužbách nechybělo krájení letničního dortu k narozeninám církve.    10.
června jsme na mnoha místech prožili NOC KOSTELŮ.    11. červen připomněl
jméno prvního patriarchy K. Farského, kdy se ve ŠKODĚJOVĚ u lesní kaple
konaly bohoslužby s krásným koncertem Zdeňka Merty.    5. a 6. července jsme
si v  mnoha sborech připomněli osobnost M. Jana Husa.     16. června jsme
společně do hrobu v Novém Bydžově uložili urnu Václa Žďárského. V
Královéhradecké diecézi se během prázdnin pod vedením duchovních a
dobrovolníků uskutečnil: diecézní tábor, příměstský tábor v Dobrušce, tábor
pardubického vikariátu, putovní tábor a tábor NO Trutnov a Červený Kostelec.
Celkem se těchto táborů zúčastnilo 151 dětí a dospělých. 

                                                             

AKTUÁLNĚ Z DIECÉZE...
10. září        Odhalení nového oltářního obrazu v Husově sboru, Dobruška
14. září        Ambrožfest s Pavlem Hoškem a Evou Turnovou, Hradec Králové
23.-25. září  Setkání mladých CČSH  a jejich přátel, Brno
28. září        Žďárského Bydžov, Nový Bydžov
30. 9. – 2. října Setkání rodin, Betlém Janské Lázně
10. října      Varhanní koncert pro ZVONOHRU, Jaroslav Tůma, HK
28. října      Slavnostní bohoslužby k výročí vzniku republiky s varhanním
koncertem pro ZVONOHRU Martina Strejce, Hradec Králové
17. listopad Setkání nad hledáním pravdy, svobody a lásky – na věži
Ambrože v Hradci Králové rozsvítíme srdce pro Václava, do kostela vneseme
světlo, večer s čajem a koncertem...
23. listopad   Teologická konference duchovních a kazatelů, Hradec Králové
23. listopad  Červená středa – večer, kdy se kostely mezinárodně nasvěcují
červeným světlem na připomínku lidí pronásledovaných pro víru
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Církev vždy různě narážela na svoji lidskou slabost, proto my křesťané nejsme sjednoceni pod
střechou jedné organizace. Každá církev si tak buduje své struktury ve snaze, aby i přes naši

lidskou porušenost mohla mezi námi růst plnost lásky a Ducha svatého.
 

Protože svět se stále mění a posouvá, je i církev v pohybu,
nebo výstižněji řečeno – církev také nutně reaguje na
proměny života a potřeb. Naše náboženské obce procházejí
přirozenou generační proměnou a zároveň jsou zrcadlem
doby, v níž se odrážejí duchovně-sociální potřeby. Je dávno
pryč období, kdy se do naší církve hlásili lidé s nadšením, že
slyší při bohoslužbách svůj mateřský jazyk, anebo protože jim
vyhovovalo liberální a zároveň spolkové pojetí života nové
církve. Jsme spíše a daleko více malým společenstvím, kde se
lidé znají, podpírají se a chtějí sdílet svůj život v Kristově
Duchu. Cítíme se být zároveň ale součástí jedné velké církve
Boží, která je uspořádána do mnoha institucí, co se vzájemně
doplňují.
V současnosti stále pozvolna ubývá matrikových členů, s tím
souvisejí počty zájemců o duchovenskou službu. Mnohé
náboženské obce musejí být „pouze“ administrované
duchovním z vedlejšího místa a tento trend bude nejspíš i
pokračovat. Proto potřebujeme pomocníky – kazatele, kteří
doplní duchovenskou službu v našich náboženských obcích.
Celou řadu let již v diecézi organizujeme kazatelský kurz, ze
kterého vzešla celá řada laických kazatelů, později také i
duchovních. Víme ale, že některé sestry a bratři by rádi církvi
pomohli, zároveň ale několikaleté studium je pro ně časově
náročné. Přicházíme tedy s novou myšlenkou „LEKTORA“.

Služba lektora by obsahovala čtení biblických textů při
bohoslužbě s duchovním nebo samostatné vedení celé
pobožnosti a jiných setkáních. Tento zástup lektorem by
mohl pomoci v náboženské obci při dovolených nebo v
jiných nutných případech, kdy je zapotřebí duchovního
zastoupit. Lektor by nebyl nucen si texty sám pro setkání
připravovat, všechen materiál jako kázání, pobožnost,
modlitby by dopředu sestavil jeho duchovní. 
Hledáme tedy ve spolupráci s našimi duchovními takové
sestry a bratry, kteří by měli zájem a odvahu k nové službě
pro svou církev. Chtěli bychom zájemce spolu s jejich
duchovními, kteří tak jistě svou přítomností podpoří jejich
rozhodutí, pozvat na jednodenní seminář v sobotu 5.
listopadu do Hradce Králové. Na tomto semináři bychom
chtěli zájemce i duchoví blíže seznámit s „novou“ službou,
ukázat si a zažít si, jak na „ni“ spolu s praktickými cvičeními. 
Od semináře si slibujeme, že po absolvování tohoto kurzu
obdrží lektor od církve pověření a bude zahrnut do jasně
strukturované služby, která bude moci být posilou v obci,
také i jemu samotnému. Prosím a vyzývám tedy své kolegy a
kolegyně ve službě, aby vyhledali a podpořili naše sestry a
bratry v náboženských obcích k absolvování lektorského
semináře, a především k dané službě Bohu i lidem. 

PAVEL PECHANEC,
královéhradecký biskup CČSH

Naše církev v novém? Lektorský kurz
 
 

Žalm 100 – žalm děkovný
Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele,
přistupte před něj se zpěvem!
Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme;
jsme jeho lid – ovce na jeho pastvině!
Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami;
dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý,
jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!
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