
Milé sestry milí bratři, o současnosti se někdy s trochou nadsázky 
říká, že je dobou papíru. Je to bezpochyby do určité míry pravda, že 
dobu kamennou, bronzovou, železnou... vystřídala epocha v níž vlád-
ne papír. „Co je psáno - to je dáno“ říkáme a oháníme se různými 
pravidly a zákony, co jsou zaznamenány v tištěné podobě. Bohatá 
byrokracie života se opírá o nepřebernou hromadu různých papírů, 
dokumentů všeho druhu. V neposlední míře používáme papír i jako 
platidlo a naše peněženky rády vítají barevné obrázky s portréty vý-
znamných osobností. Papír je pro naši současnost nepostradatelným 
materiálem, i když je danou skutečností, že si papíru jako takového 
příliš nevážíme. Doma se nám často různý, nepotřebný papír kupí, ne-
má žádnou hodnotu. Ve sběrnách o něj zájem není, a tak často končí 
v kontejneru nebo v kamnech. 

Kde skončí papír, který nyní držíte v ruce, kdy a kam jej odloží-
te, to samozřejmě záleží jen a jen na Vás, milé sestry a milí bratři 
v Kristu. Tato nenápadná tiskovina si ovšem ale klade velký cíl, chce 
Vás pozdravit. Mosty by chtěly být malým pohlazením i stisknutím 
ruky zároveň...

Doufám, že i když třeba jen krátce prolistujete tímto zpravodajem, 
že Vás zaujmou pozoruhodné fotografie Břetislava Lipčeje. Vystupuje 
z nich souzvuk krásy i napětí, hloubka Stvoření, té nepřeberné udivu-
jící melodie... 
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Tištěný obsah tohoto čísla Mostů je soustředěn na téma modlitby. 
Můžete použít tyto stránky jako možný námět a zpestření vašeho 
vnitřního života. Najdete zde samozřejmě i další témata a články, 
mající stále tentýž směr a cíl. Přeji Vám, moji milí, příjemné listování 
těmito Mosty, rád Vám a všem vašim milým přeji prostřednictvím to-
hoto „papíru“ dobré léto roku 2009. Modlím se za Vás, Pán s Vámi...

Váš Pavel Pechanec, farář
Základy Víry

Naukový dokument „Základy víry Církve československé husitské“ 
se snaží jednoduchým způsobem dát odpověď na důležité otázky života 
víry. V přímočarých a v zdánlivě stručných odpovědích smíme nachá-
zet kořen našeho možného vnitřního směřování. Je to vlastně hluboká 
studnice a pokud si dopřejeme, aby se hladina této studny uklidnila, 
aby se nastavilo zrcadlo z hlubin, můžeme spatřit obraz Boží a záro-
veň sami sebe uprostřed svého života. 

Mnozí čtenáři Mostů mají tuto knihu doma, většina pravděpodob-
ně nikoliv. Otiskujeme v našem zpravodaji jen malinkou část, střípek, 
který se váže k hlavnímu tématu tohoto čísla. Na krátkou otázku tu 
navazuje heslovitá odpověď. (Na odpověď navazují odkazy z Bible, kte-
ré zde neuvádíme. Pro případné doplnění určitě potěší, že naše církev 
nově připravuje i vydání komentáře k Základům víry). Neuvádíme zde 
přesné znění této knihy, pro naše účely jsme upravili otázky. Vše je 
spíše jen odkaz...

O modlitbě 
Co je to vlastně modlitba?
Modlitba je otevření srdce Bohu myšlenkou, slovem díků, oslavy 

a prosby.
Kde bereme přesvědčení že nás Bůh při naší modlitbě slyší?
Důvěru ve vyslyšení čerpáme ze své důvěry v Boha i z výslovného 

ujištění svého Spasitele.
Znamená to tedy, že se naše modlitba a přání ihned splní? 
Nevyslyšená modlitba je znamením naší hříšnosti, zkouškou naší 

víry a školou lepšího poznávání Boží vůle.
Jak se tedy máme modlit?
Máme se modlit vytrvale, trpělivě, pokorně a odevzdat se do vůle 

Boží. Vzorem našich modliteb je Otčenáš, modlitba, které nás naučil náš 
Spasitel.
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Otče náš, který 
jsi v nebesích, po-
svěť se jméno tvé, 
přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako 
v nebi tak i na ze-
mi. Chléb náš vez-
dejší dej nám dnes 
a odpusť nám na-
še viny, jako i my 
odpouštíme našim 
viníkům. A neuveď 
nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. 
Neboť tvé jest krá-
lovství i moc i slá-
va na věky. 

Amen 

Oslovujeme tu Boha jako Otce, proč?
Toto oslovení vyjadřuje naši důvěru k Bohu Otci, který je v nebe-

sích, a vyznáváme tak, že nikdo jiný a nic jiného není pravým Bohem, 
protože není Otec a protože není v nebesích.

Co jsou nebesa?
Nebesa jsou skrytá Boží všudypřítomnost, člověku z jeho vlastní 

moci nepřístupná, plná Božího světla a slávy.
Jak smíme rozumět jednotlivým prosbám v Otčenáši?
První prosba zní: Posvěť se jméno tvé. Posvěcení Božího jména 

se děje, když Boha uznáváme jako svatého a vzdáváme mu čest, která 
mu náleží. Posvěcení Božího jména se dokonává, když Boha dobrovol-
ně posloucháme a milujeme.

Jaký smysl má druhá prosba?
Druhá prosba zní: Přijď království tvé. Prosíme v ní o příchod 

Božího království v plnosti a tak vyznáváme, že ono není dílem naší 
zásluhy, nýbrž svobodnou milostí Boží.

Co nám odkrývá další prosba v Otčenáši?
Třetí prosba zní: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Tato prosba je výrazem naší možné odevzdanosti do Boží vůle a ochoty 
Boha poslouchat.
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Proč bychom ale měli i prosit o zcela všední záležitosti života? 
Ve čtvrté prosbě říkáme: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

Prosíme o dostatek pokrmu v jehož každodenním přijímání chce 
být s námi přítomen náš ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Pán. Náš 
Spasitel nás chce i v každodenních záležitostech vést slovem Písma, 
posvěcovat Duchem svatým, láskou svou sjednocovat a tak k sobě při-
poutat k věčnému obecenství v království Božím.

Naše víra se tedy má promítnout i do našeho stolování?
Svůj vezdejší chléb máme přijímat s poděkováním a modlitbou ve 

víře v přítomnost Pána jako chleba života u našeho stolu. Zavazuje 
nás k ochotě vnímat, že všechny hmotné dary máme jen propůjčené 
a rozlišit důležitost poctivé a pilné práce, bez níž bychom Boží dar 
přijímali nevděčně.

Co když se nám ale nedaří být zcela dokonalí?
V další prosbě vyjadřujeme, že si chceme uvědomit své chyby: 

Odpusť nám naše viny. Vyznáváme tak své hříchy a prosíme o od-
puštění vin. Tuto prosbu doplňujeme ujištěním: Jako i my odpouš-
tíme našim viníkům. Vyjadřujeme svůj závazek, že i my chceme být 
činnou silou Boží milosti. 

Neukazuje nám to vše víru, jako velmi náročnou cestu?
Proto také máme v Otčenáši i další prosbu: Neuveď nás v po-

kušení, kdy prosíme, aby nás ušetřil příležitostí, které nás lákají 
k hříchu a to zejména během těžkých protivenství, ale i v drobných 
situacích života. Uvědomuje si, že ne vždy vládneme nad sebou a proto 
i vyjadřujeme přání, aby sám náš Otec vládl v nás.
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Můžeme se tedy v životě Zlu zcela vyhnout?
Moc Zla je přítomná, dosahuje i k nám a zmocňuje se nás. V sedmé 

prosbě prosíme: ale zbav nás od zlého. Vyslovujeme víru, že moc 
Zla je v Kristu Ježíši poražená a my jsme vykoupeni z konečné moci 
tohoto světa.

Proč v to věřit, vždyť Zlo má tady stále velkou moc?
Závěr Otčenáše patří vyznání: Neboť tvé jest království i moc 

i sláva na věky. Amen. Vyjadřujeme tím poddanost a ochotu života 
v němž Zlo není triumfální vítěz. Svým životem se přikláníme a chce-
me sloužit Bohu Otci, tomu jenž náleží veškerá moc a sláva na věky.

Co znamená závěrečné slůvko amen?
Slovo „amen“ vyjadřuje naši důvěru v Boha, odevzdanost do jeho 

vůle i touhu po splnění našich proseb.

Náměty k modlitbám a meditacím
Ranní modlitba
Po ránu je to s modlitbami „složité“, kde co nás bolí, nebo spěchá-

me za svým zaměstnáním – do všech starostí a úkolů dne. Většina 
z nás po ránu opláchne svou tvář, očistu těla neopomíjí. Potřebujeme 
s ranním rozbřeskem „zprovoznit“ i své duševní síly? Aby duše doběh-
la tělo, aby závan harmonie nabral v nás jasný směr jistě bude zapo-
třebí jakési vnitřní naladění. Nemusí být složité, nebo dlouhé. Vzít do 
ruky Písmo a třeba jen krátce se pomodlit, nám může projasnit den, 
i když je to jen chvilka...

Jako námět předkládáme některé ranní modlitby... 
Bože, k tobě volám v jitru nového dne. Pomoz mi modlit se a soustředit 

své myšlenky na Tebe. Sám to nedokážu. Ve mně je temno, ale u tebe je 
světlo; jsem osamělý, ale ty mě neopouštíš; jsem malomyslný, ale u tebe je 
trpělivost; nerozumím tvým cestám, ale ty víš o cestě pro mne.

Otče v nebesích! Chvála a dík tobě za odpočinutí noci. Chvála a dík 
tobě za nový den. Chvála dík tobě za všecku tvou dobrotivost a věrnost 
v mém dosavadním životě. Prokázal jsi mi přehojně dobrého, dej mi při-
jímat z tvé ruky i to, co je těžké. Nevložíš na mě více, než mohu unést. 
Způsobíš, aby tvým dětem všecky věci napomáhaly k dobrému.

Pane Ježíši Kriste, byls chudý a ubohý, zajatý a opuštěný. Znáš 
všecku lidskou nouzi, zůstáváš při mně i ve chvíli, kdy nikdo z lidí se 
mnou není. Nezapomínáš na mne a hledáš mě. Chceš, abych tě poznával 
a k tobě se vracel. Pane, slyším tvé volání a jdu, pomoz mi.

Ditrich Bonhoeffer 
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Můj nebeský Otče, děkuji ti za svůj život, za dnešní den i za tuto 
chvíli modlitby.

Očisť mě svým odpuštěním a obnov ve mně ducha pravého, abych 
nepokládal(a) za zákon sebe a své štěstí a nechtěl(a) se s tebou vadit 
pro svá trápení, nýbrž abych si upřímně žádal(a) být tvým pokorným 
služebníkem (pokornou služebnicí).

Učiň mé srdce svým příbytkem. Dej, aby všechny síly, které jsi mi 
svěřil, sloužily tobě.

Nedopusť, aby moje víra a stálost slábly.
Prosím tě za všechny, kteří tě neznají a bloudí po nepravých ces-

tách. Zastav je a naprav je. Ze mne si učiň služebníka (služebnici) své-
ho pokoje a své radosti. Nauč mne zarmoucené těšit, padlé pozvedat, 
ustrašené posilovat a prchlivým odpouštět.

Pomoz mi, abych v každé době mohl(a) říci: Pán Ježíš mě potřebu-
je, abych byl(a) jeho svědkem; a já potřebuji Pána Ježíše, aby byl mým 
jediným Pánem. Amen (Zpěvník CČSH)

Buď chválen Bůh, který mně dává spatřit světlo dne po temnotě noci. 
Jeho je den a jeho je noc. Buď chválen Bůh, který mě dopřává sluneční 
svit ve dne a dává odpočinutí pod hvězdami noci.

Nechť ho chválí můj spánek, nechť ho oslavuje mé bdění.
Jeho jsem, když spím, jeho jsem když bdím.
Pohleď zde jsem. Zde jsem já, kterého zachováváš až k této hodině, 

zde jsem já, který se ti vytrhl z ruky a prchal, kterého tvá láska hledala 
a nalezla.

Zde jsem já, kterého obnovuješ a kterého nechceš na věky opustit.
Vložil jsem svůj život do tvých rukou. Upamatovávej mě na to denně 

a dej mi radovat se z toho den po dni. Zapomínám na to hodinu po 
hodině a dělám, jako bych měl den ve své moci. Tvářím se jako pán 
svého dne a myslím na tebe málo. Kdo však hledá svůj vlastní život ten 
ho ztrácí, kdo ho pro tebe ztratí, ten ho nalézá.

Dal jsi mi procitnout do tohoto jitra. Vezmi mě tedy do služby s mý-
ma rukama i nohama, s mým srdcem i mozkem, s tělem i duší, abych 
k tvé cti dělal, co dělat mám, ať je to veliké či malé. Co však je veliké 
a co malé, to rozhoduj, Pane, ty sám. Joachim Dachsel

Modlitba denní
Modlit se přes den, najít si chvilku bývá mnohdy obtížnější než 

ráno. Možná to ovšem ale není tak složité najít si chvilku, jako bývá 
obtížnější najít motivaci k modlitbě. Proč se modlit? Je nutné být nábo-
ženským fanatikem, nebo se snad opravdu potřebuji ujistit, že se na mě 
Bůh nezlobí a ubezpečit se modlením, že jsem dobrý, hodný a správný? 

6



Pokud něco během dne „zaskřípe“, to je něco jiného, i ateista tu a tam 
vyznává: „Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší.“ Pokud se něco 
zlého děje, jsme sraženi na kolena, prosíme... Proč se ovšem modlit ve 
chvílích, kdy den ubíhá vcelku běžným způsobem? Na podobné otázky 
bychom si mohli odpovědět jen pokud bychom znali odpověď na to, co 
nás čeká v příští chvíli. Máme sice mnohé během dne „nalajnované“, 
ale naše plány, představy a sny mohou být v přímém rozporu s přícho-
zí realitou, stejně jako se můžeme ve víru dne snadno vydat směrem 
od skutečné Lásky a opravdového Pokoje...

Náměty k modlitbám jsou doplněny čtením z Písma.

Pondělí
Žalm 65, Židům 3,7-15
Pane Ježíši Kriste, tak mnohé nás chce od tebe vzdálit: prázdná 

zaměstnání, nevýznamné radosti, nicotné starosti. Tak mnohé nás chce 
zastrašit: hrdost, která je příliš zbabělá, aby si dala pomoct; zbabělá po-
strašenost, která ustupuje k vlastní záhubě; hříšná úzkost, která se bojí 
čistot svatého, jako se bojí nemoc léku. Ty jsi však přece silnější. Proto 
nás přitahuj, stále silněji nás přitahuj k sobě.

Nazýváme tě svým Spasitelem a Vykupitelem, neboť jsi přišel do 
světa, abys nás zbavil pout, jimž jsme byli svázáni, nebo jimiž jsme se 
sami svázali, a abys vykoupeným přinesl spásu. To bylo tvé dílo, jež jsi 
dokonal a jež dokonáš až na samém konci dnů; neboť tak, jak jsi to 
řekl, učiníš: vyzdvižen ze země, všecky potáhneš k sobě.          

Sőren Kierkegaard 
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Úterý
Žalm 16, Římanům 15,1-13
Bože dej mi sílu,  dej mi trpělivost,
abych změnil věci,  abych snášel věci,
které změnit mohu,  které změnit nemohu 

a dej mi moudrost, 
abych oboje od sebe odlišil. Fridrich Őttinger

Středa
Žalm 8, První list Janův 4,7-12
Pane jsme znaveni dospělostí; 
dej nám znovu být dětmi. 
Vezmi nám vše, o čem jsme se domnívali, 
že si to musíme osvojit, 
zbav nás všech poznatků a vědomostí 
a poruš naši vypočítavost. 
Místo mnoha slov a nekonečných jmen 
dej nám lásku, tvou lásku, Pane, ne naši sebelásku.
Amen                                              Andrienne von Speyr

Čtvrtek
Žalm 42, Filipským 4,4-9

Pátek
Žalm 121, List Jakubův 5,7-11
Pane, řekl jsi, že jsi náš strážce, co ani na chvilku nespí. Jsi stále 

v pohotovosti jako matka, která bdí nad svým nemocným dítětem. My 
jsme tvé děti. Nejen, že jsi nás stvořil, povolal k životu, ale také i ve 
svém Synu jsi nás přijal do své péče. 

Ať jdeme do práce, či domů, ať jsme v kostele nebo na ulici, pořád 
jsme ti na očích. Nejsme sami i když si někdy tak připadáme, nikdy 
nejsme opuštěni. Dej nám radost ze své přítomnosti, abychom ji uměli 
přinášet všude tam, kam nás život zavede...
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Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, 
a také něco, co bych jed. 
Dej mi zdravé tělo, Pane 
a nauč mě s ním zacházet. 
Dej mi zdravý rozum, Pane, 
ať vidím dobro kolem nás, 
ať se hříchem nevyděsím 
a napravit jej umím včas. 

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé já.
Dej mi, prosím, humor, Pane, 
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.



Pane, buď před námi a veď nás,
buď za námi a nuť nás,
buď mezi námi a nes nás,
buď nad námi a žehnej nám!
Buď kolem nás a chraň nás,

buď v nás, aby duch, duše i tělo –
Tvoje vlastnictví – 
Ti správně sloužily
a posvěcovaly Tvé jméno.                       

Nathan Soederblom

Sobota
Žalm 39, Koloským 3,1-10

Neděle

Žalm 67, Galatským 6,1-10
Svatý a věčný Bože, stále ti máme zač děkovat a stále zač tebe 

prosit. Dnes pak ti chceme obzvláště poděkovat za Ducha svatého i za 
všecko to, k čemu nás vede. Dej, abychom se neuzavírali a nebránili 
jeho požehnanému působení, ale radostně se mu podvolovali a v jeho 
síle konali to, co se tobě líbí. 

Odporoučíme do tvé ochrany všecky své milé a drahé, kdekoliv je 
máme. S láskou a s účastí myslíme i na ostatní lidi, zejména na ty, 
kteří jsou nemocní, nešťastní nebo opuštění. Pomoz jim nést pokorně 
a trpělivě jejich úděl a nepříčí-li se to tvé vůli, ukrať jejich trápení 
a vysvoboď je z toho, co je tíží. Vyslyš je i všecky nás pro Ježíše Krista, 
našeho společného Pána.
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Modlitba večerní
(Indická večerní modlitba)

Hle, večer přichází na křídlech mlčení.
Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, 
až do samého ticha Všehomíra.

Hle, večer přilétá na křídlech mlčení. 
Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení. 
Milióny plamenů planou ve hvězdách, 
aby oslavily jeho: On je ve vás!

Vylovte mlčení z nitra svého, 
přiložte je na rány a zacelte je. 
Naslouchejte večernímu mlčení, 
naslouchejte tichu Všehomíra, 
naslouchejte tlukotu srdce Božího...

Lidé si vždy uvědomovali, že spánek je cosi tajemného. Je odrazem 
našeho podvědomí, hlubin našeho já. Během spánku dochází k uvolně-
ní, v němž fyziologické mechanizmy lidského těla stejně jako i duševní 
činnost neustává, jen se přesouvá do jiné podoby. 
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Jak víme, lidé mají se spánkem různé problémy, trpí nespavostí, řeší 
ji medikamenty, nebo naopak mívají spánkový deficit a nemají prostor, 
aby jej dohnali. Uléhání ke spánku bývá až překvapivě často spojeno se 
strachem a stresem, který mívá velmi mnoho různých podob. Větší či 
menší problémy se spánkem nutně zažívá tu a tam každý.

Večerní modlitba umožňuje odpoutání se a otevírá uvolnění, v němž 
spánek sám může být modlitbou. Spánek, v němž se odehrává ode-
vzdání, může do sebe načerpat dotek lásky, co už není sebeláskou, ale 
činnou silou od Boha Otce.

Milá sestro, milý bratře v Kristu, když uleháme, každý z nás máme 
za sebou jiný den. Ledacos se v něm odehrálo tak, jak jsme předvídali, 
ledacos nás však pochopitelně i překvapilo. Tíha či lehkost, s níž jsme 
se dobrali večera, však může být postavena na jiný základ, než jak se 
nám v samospádu našeho smýšlení zdá. Přiblížit se k uvolnění, které 
nám samovolně nemůže dát naše moudrost a okleštěné schopnosti, to 
vše umožňuje modlitba. Je samozřejmě mnoho způsobů, jak se mod-
lit. Jako další možnou inspiraci uvádíme malé modlitební „zrcadlo“. 
Vytečkovaná místa v textu nám naznačují, že můžeme a máme vložit 
do modlitby osobní rozměr a rekapitulovat tak prožitý den. 

Bože Otče všemohoucí, odevzdávám ti tento den... a svěřuji Ti všech-
no, s čím jsem se dnes setkal(a)...

DĚKUJI TI 
za vše to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ 

a chráníš můj život....
DĚKUJI TI 
za to, čím se tento den lišil od ostatních dní, za události šťastné 

i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl mluvit, poučit mě, ukázat mi svou 
tvář a svou vůli...

DĚKUJI TI 
i za to, co jsem směl(a) s pomocí tvých darů dnes vykonat...

Prosím tě: odpusť mi všechno, čím jsem dnes sešel(a) z přímých cest 
lásky a pravdy: Všechno mé špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, 
mrtvé skutky a všechno, co jsem zanedbal(a) nebo vykonal(a) polovičatě. 
Všechno, čím jsem zklamal(a) tvou důvěru a tvé očekávání... 

Pane, vyveď mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo a zvláště 
to, které nechci vidět a uznat...

Požehnej těm, kterým jsem dnes nepředal(a) to, čím jsem jim mo-
hl(a) prospět, těm, kterým jsem ublížil(a)... 

Chtěl(a) bych dosáhnout na tvůj Pokoj, rozpomínám se totiž i na 
ty, kteří se na mně provinili.... Hledám a nacházím odpuštění v tobě, 
Nebeský Otče. Modlím se a prosím za své protivníky...
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Otče, veď mě svým svatým Duchem, abych porozuměl(a) tomu, co 
ode mne chceš, a abych měl(a) odvahu a sílu to vykonat. Stvoř ve mně 
srdce čisté, pokorné, věrné a moudré.

Pane Ježíši Kriste, Bratře a Králi, prosím, smiluj se nade mnou... 
Prosím, ať pramen vody živé, zavlaží mou vyprahlou duši: Prosím, ať 
žár tohoto dne je v tobě překryt, uhašen. Uléhám s tím, že chci jít 
tobě vstříc, zakusit tvou nevyčerpatelnou milost. Pane Ježíši Kriste, 
Bratře a Králi, smiluj se nade mnou... Nechť se ve mně plně rozezvučí 
modlitba, kterou jsi mě naučil – Otčenáš...

Čas od času
Čas od času se člověk zastaví a vnímá.... a slyší i úsměv, to malé 

cinknutí do duše. Každý den jich je mnoho. Někdy máme „uši“ otevře-
né, jindy čekáme a všude kolem nás je jen ticho... Životem nás provází 
spousty našich přání. Prosíme a očekáváme, že se to „něco“ podle 
našeho vytouženého scénáře stane.... V jednom dni se pak střetnou 
osudy lidí a to „něco“ je tu. Přijde nečekaně, rychle a překvapí. Až 
za chvíli nám dojde, vždyť je to tady... Zahřeje nás myšlenka, že se 
konečně máme. A musíme se sami sobě smát: „Jakže ten můj scénář 
jsem si připravila?“ říkám si.
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Stejně tak asi na mě v úžase zírala starší žena. Právě jsem se 
chystala vhodit pětikorunu do strojku u veřejných toalet. Minci vhodíš, 
otočíš klikou a můžeš za odměnu vstoupit.

Já jsem přistoupila, už už se mi podařilo vhodit, když tu se otočila 
klika a zevnitř vycházela žena. Hned jsem si myslela, že to bude zřej-
mě paní, jež se o tato místa stará, a tak jsem jí dala minci přímo do 
dlaně. Překvapením otevřela oči dokořán... Byla asi z jedněch, kteří se 
toulají světem bez domova. A tolikrát hledající ruka dnes byla obdaro-
vána.... Obě překvapené jsme si vyměnily pár slov a usmály se. Příběh, 
který trval možná tři vteřiny, ale bylo slyšet cinknutí...

Jana Pechancová
Zpráva

Z výročního shromáždění náboženské obce CČSH v Českém Dubu 
5. dubna 2009. (Zprávu z Bakova a Kněžmostu zařadíme příště, byť je 
faktem, že zprávy z výročních shromáždění jsou velmi podobné, souvise-
jící a mnohdy i totožné.)

Sestry a bratři, za radu starších vám podávám zprávu za minulý 
rok od posledního shromáždění, které se konalo vloni 13. dubna v Hu-
sově sboru. 

Jak většina z vás ví, rada starších se schází 1. neděli v měsíci po 
bohoslužbách. Schůzi zahajuje sestra předsedkyně Miluška Bulířová 
modlitbou, nebo společně zpíváme některou píseň ze zpěvníku. Pak 
bývá čten zápis ze schůze minulé. Při našich setkáních probírá-
me a sledujeme život v církvi, ale hlavně v naší náboženské obci. 
Společně se střídáme v úklidu ve sboru. Kromě nedělních bohoslu-
žeb se konaly v našem sboru i jiná shromáždění a akce, které chci 
připomenout.

Vánoční, velikonoční, dušičkové a jiné slavnostnější bohoslužby 
a příležitosti nám zpěvem zpříjemňují naše sestry pěveckého kroužku 
„Úsvit“, který řídí Káťa Kotasová. Děkujeme jí znovu za obětavost 
a děkujeme i všem členkám pěveckého kroužku a zvláště sestře Lence 
Komínkové, která pěvecký kroužek doprovází výborně na harmonium 
a mimo to nám každou neděli hraje při nedělních bohoslužbách. Jsme 
rádi, že u nás máme takový pěvecký kroužek, který naši náboženskou 
obec ale i církev reprezentuje. Těší nás to. 

Děkujeme také sestře Janě Pechancové, která v případě, když 
sestra Komínková z vážných důvodů nemůže hrát jí zastoupí a naše 
bohoslužby mají vždy hudební doprovod.

25. dubna jsme měli v našem sboru výstavu a přednášku na téma 
nebezpečí těžby uranu v našem Podještědí. Této besedy se zúčastnilo 
asi třicet lidí...
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11. května jsme se zúčastnili slavnostních bohoslužeb v Bakově, kde 
byla vysvěcena sestra Káťa Havelková na jáhenku. Po bohoslužbách 
nás pak Bakovští pozvali na příjemné posezení na faře.

Dále v měsíci květnu byly dvě májové pobožnosti. Jednu vyko-
nal bratr farář Benjamín Mlýnek z Jablonce nad Nisou. Druhou 
sestra farářka Henrieta Zejdová z Frýdlantu. V Husově sboru jsme 
se také sešli na májovém zastavením se sestrou farářkou Hedvikou 
Zimmermannovou z Hrádku nad Nisou. V květnu jsme měli u nás 
koncert a to opět od souboru bicích nástrojů „Aries“, který měl v Hu-
sově sboru znovu velký úspěch, přišlo mnoho lidí. 24. května měl také 
koncert náš pěvecký kroužek „Úsvit“ v českodubském muzeu, kde také 
zaslouženě sklidil značný úspěch.V květnu byl s pomocí města Český 
Dub Husův sbor napojen na veřejnou kanalizaci.

Květen byl bohužel ale také ve stínu smutných zpráv. 15. května 
zemřel náš bratr učitel Josef Lukeš ve věku 91 let. Pohřeb se konal 
za obrovské účasti mnoha bývalých žáků, přátel, sester a bratří. Rádi 
a vděčně na bratra učitele Lukeše vzpomínáme...

6. června jsme v Husově sboru zahájili výstavu fotografií pana 
Dr. Zdeňka Mrkáčka z Turnova „Zázraky přírody – Český ráj“, kterou 
si pak mimo jiné prohlédlo i několik tříd ZŠ z Českého Dubu..

14. června jsme prožili tradiční výlet do Škodějova společně s Ba-
kovskými a Kněžmostskými. Onemocněl nám ale bratr farář, a tak se 
průvodcovství ujaly Jana Pechancová a Káťa Havelková. Postaraly se 
o nás dobře a zaslouží si pochvalu. Bohoslužby ve Škodějově byly pěkné 
i počasí se vydařilo. Po bohoslužbách jsme si zajeli na oběd na Špici 
u Turnova, podívali jsme se na skalní hrad Rotštejn, poseděli jsme při 
občerstvení a zmrzlině u přátelského popovídání pod hradem. V Klokočí 
se nám líbila kaplička s Mistrem Janem Husem, vytesaná ve skále.

6. července jsme prožili bohoslužby, bylo nás kolem třiceti a vzpo-
mněli jsme na pro nás tolik významnou osobnost minulosti i součas-
nosti, Mistra Jana Husa.

5. srpna na Rajském dvoře johanitské komendy jsme prožili eku-
menickou bohoslužbu u místa nalezení vzácného ostatkového kříže 
a připomněli si tak i význam křesťanského symbolu. Během dovolené 
bratra faráře jej jednu neděli zastupovala sestra Květa Nováková z Li-
berce a jednu sestra Hedvika Zimmermannová z Hrádku. Poslední 
neděli v měsíci se vždy můžeme těšit na službu sestry Káti Havelkové, 
která se s bratrem Pechancem střídá. 

V září jsme se domluvili v radě starších, že se započne s budo-
váním WC v Husově sboru. Bratr Vlastík Kubáček se ujme zednické 
práce. Technické služby nám pomohou s elektroinstalací a s rozvody.
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4. října v neděli jsme se vydali na další zájezd. Počasí jsme měli 
krásné, jasné, ale bylo už hodně zima. Jeli jsme do Hrádku nad Nisou, 
kde ve sboru jsme měli pobožnost, kterou společně sloužili bratr 
Pechanec, sestra Zimmermannová a sestra Havelková. Po bohoslužbě 
nás sestra Zimmermannová pohostila čajem, kávou a koláčky a pak 
jsme jeli do Žitavy, kde jsme se podívali na velké malované plátno ze 
15. století, pak jsme v Jonsdorfu navštívili „Motýlí dům“ a odtud jsme 
odjeli už směrem domů. Zastavili jsme se znovu v Hrádku v rekreač-
ním areálu na Kristýně, kde jsme měli večeři a zakončili zájezd.

10. října jsme měli ve sboru opět výstavu fotografií. Díky panu 
Lubomíru Novosádovi se před námi otevřela poněkud vzdálenější 
oblast z prostředí motoristického sportu. Výstava „Okamžiky života“ 
nás zavedla k hlubšímu zamyšlení i díky poutavému vyprávění autora. 
Výstavu zahájil pan starosta Dr. Jiří Miler a zhlédli ji desítky lidí 
i žáků ze školy.

24. října zemřel náš místopředseda rady starších bratr Ladislav 
Tvrzník ve věku 81 let. Rozloučení jsme prožili za velké účasti smuteč-
ních hostů. Bratr Láďa nám chybí, jeho humor, veselá povaha, rádi na 
něj vzpomínáme... Jeho památku jsme si také i připomněli 2. listopa-
du, kdy jsme v našem sboru prožívali dušičkové bohoslužby. Při těchto 
bohoslužbách nám zpíval pěvecký soubor Úsvit.

30. listopadu jsme prožili v komendě další ekumenickou bohoslužbu 
u příležitosti ocenění osobnosti Českodubska.
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Bratr Kubáček začal s prací vnitřních úprav v našem sboru. Město 
nám na tuto akci přispělo 50 000,- Kč, což nám velmi pomohlo a moc 
za ní děkujeme.

V adventu jsme měli ve sboru 1. adventní koncert souboru „Gaudea“. 
Byl moc pěkný a hojně navštívený (židle jsme museli honem vybírat 
i ze skladu, ale stejně bohužel nestačily). 13. prosince se konal v muzeu 
koncert souboru Úsvit a také i zdejší muzeum praskalo ve švech. Druhý 
den pak Úsvit zpíval s úspěchem v Praze v našem sboru v Holešovicích. 
Před Vánocemi vyšlo druhé číslo zpravodaje Mosty. Dále jsme v prosin-
ci zakusili adventní pobožnost ticha a rozjímání, předvánoční setkání 
se snídaní a koledami, půlnoční bohoslužby i Boží Hod vánoční, na 
Silvestra jsme měli pobožnost s losováním veršů na rok 2009. 

V lednu jsme se naposledy rozloučili s dlouholetou členkou rady 
starších, obětavou sestrou Slávinkou Čihákovou. V únoru jsme měli 
výstavu fotografií Břetislava Lipčeje „Krajina na kolenou“. Byla spoje-
na s přednáškou o těžbě uranu. 

Sestry a bratři, společně si přejme, aby se nám v naší náboženské 
obci dařilo, abychom mohli přicházet do našeho sboru a nacházet zde 
tolik potřebnou posilu, povzbuzení do dalších dnů. Toto přání, jak víme, 
se neobejde bez naší vlastní obětavosti, bez našich modliteb, radosti 
a lásky. Kéž se k nám náš Pán ve své milosti znovu a znovu přiznává. 

Jarmila Knéblová
Řekli o víře...

Bůh nás žádá, abychom ho milovali, ne proto, že potřebuje naši 
lásku, ale proto, že lásku k Němu potřebujeme my. Franz Werfel

Opravdový ateismus je předposledním stupněm k opravdové víře. 
Lhostejný člověk nemá vůbec žádnou víru, má jen hrozný strach, a i ten 
pouze občas. F. M. Dostojevskij

Pro ty, kteří věří v Boha, je vysvětlování zbytečné. Pro ty, kteří v Bo-
ha nevěří, není vysvětlování možné. Franz Werfel

Víra se nedá vnucovat. Nemůžeme ji ani nabízet. Není možné nic 
více než pozvání. Setkání člověka s Bohem nemůžeme zorganizovat. 
Můžeme pouze vytvořit otevřený prostor, připravit setkání, uvést do Jeho 
blízkosti... W. Bless
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