
Ve dnech 14. a 15. května jsem na faře v Písku 
ubytoval skupinu poutníků, kteří pod vedením 
Martiny Štanclové hledali azyl, aby se mohli 
účastnit štafetového běhu Vltava Run. Ač byli 
složeni z různých náboženských tradic a vyznání, 
všichni se shodli na duchovním přesahu běhu, ale 
i našeho života. Někteří svůj běh realizovali jako 
pokání, jiní běželi za myšlenky pokoje, další za 
konkrétní lidi. Ve vzájemném rozhovoru jsme se 
dotkli nezaměnitelnosti křesťanství a důležitosti 
modlitby, o které sv. Theofan Zatvornik říká, že 
pravá modlitba je jen ta, která vychází z našeho 
srdce. Bylo mi ctí udělit všem těmto radostným 
lidem poutní požehnání. Děkuji Bohu za takové 
okamžiky, i kdyby to mělo být to poslední, co bych udělal. Budiž za to sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici 
jednobytné a nerozdílné. 

Filip Gorazd Martinek
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Poutníci na faře v Písku 
aneb „Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.“

Země na misce vah 

Proběhl brífink o celosvětové 
potravinové krizi a naléhavé reakci na ni

Chléb pouště aneb Prezentace almanachu české poezie 2022 
V pátek 27. května se sešla v modřanské knihovně v Praze 4 třicítka básníků a dalších umělců, aby přivítala na svět 
nový básnický almanach české poezie s krásným poetickým názvem „Chléb pouště“. Vychází již řadu let a nabízí 
tvorbu známých, ale i téměř neznámých básnířek a básníků, a to nejen z domova, ale i několika zahraničních. 
Zastoupeny jsou nejen evropské země, jako například Německo, Rumunsko či Španělsko, ale i USA a Austrálie. 
Celkem se tu setkalo sedmdesát šest autorů, jejichž básnická tvorba rozhodně stojí za přečtení. 
Knížečka, možná skromná na pohled, je bohatá svým obsahem. Jsou tu básně moudré a vyzrálé, ale i díla začátečnická, 
teprve hledající své místo na básnickém nebi. Ale i ta „začátečnická“ vypovídají o bohatém tvůrčím duchu autora. 
Editorem této antologie je básník a spisovatel Vladimír Stibor, který almanach vydává již po patnácté, a všichni věříme, 
že ani tato sbírka nebude tou poslední. Jeho záslužná činnost je skutečně hodna obdivu. 
Je velmi zajímavé a zcela netradiční, že editor klade básníkům, ucházejícím se o publikování v almanachu, poněkud 
překvapivé otázky. Letošní otázka zněla: „Pozvali byste na večeři Jana Husa nebo raději někoho jiného?“ Také mne to 
zpočátku zarazilo, jenže když jsem se nad tím zamyslela a potom přečetla odpovědi jednotlivých autorů, pochopila 
jsem, že jedna jediná odpověď na takovouto otázku řekne o autorovi daleko více než sebelépe vyplněný dotazník. 
Vedle editora, který celou akci zahájil, bych chtěla jmenovat další osobnosti, které se akce zúčastnily. Především 
spisovatelku a básnířku Olgu Nytrovou, která přispěla krátkým, ale výstižným projevem a pozdravila účastníky za 
Pražský klub spisovatelů. Také spisovatelku Alenu Klímovou-Brejchovou, jejíž proslov byl velmi zajímavý, procítěný 
a přiblížil minulé ročníky poetického almanachu. Krátce vystoupil také ilustrátor knihy, akademický malíř Ivan 
Bukovský. 
Na závěr bych vyslovila skromné, ale velké přání. Ať lidé nepřestanou číst, ať čtou poezii, ať se ji naučí milovat. A ať 
takových lidí stále přibývá. Daniela Honysová-Radecký

Při příležitosti konání diecézního 
shromáždění 21. května v Olomouci 
byly po bohoslužbě oceněny dvě 
osobnosti olomoucké diecéze.  
V předneseném laudatiu bratr Bohdan 
Kaňák připomněl nezištnou službu 
a obětavost archivářky a historičky 
PhDr. Jitky Balatkové (roz. Kalistové). 
Její zásluhou byl v 90. letech minulého 
století zpracován a inventarizován 
archivní fond olomoucké diecéze 
a společně s fondem někdejší ostrav-
ské diecéze byl přemístěn z ne-
vhodných prostor diecéze do budovy 
olomoucké pobočky Zemského ar-
chivu v Opavě. Sestra Jitka se rovněž 
ve své publikační činnosti věnovala 
pozapomenutým osobnostem CČS(H) nebo mapovala 
zajímavé kapitoly z historie kulturní Olomouce. 
Spolu s Jitkou byl oceněn i bratr farář Mgr. František 
Konvalinka, jehož nelehká a tehdejším režimem přerušená 
farářská služba je spojena zejména s olomouckým 
Husovým sborem v porevolučním období. Dlouhá léta byl 

členem právní rady při DR. Jak bratr 
Bohdan zdůraznil, Františkovo slovo 
mělo při jednáních velkou váhu. Pro 
svou laskavost, skromnost, životní 
zkušenost a smysl pro humor je 
František oblíbeným a respektovaným 
členem duchovenského sboru a dosud 
stále ve svém požehnaném věku 
příležitostně vypomáhá. 
Bratr biskup Tomáš Chytil oběma 
oceněným poděkoval za jejich obě-
tavou práci a dlouhodobý přínos Církvi 
československé husitské zejména na 
střední Moravě, předal jim pamětní 
listy s drobnou pozorností. Není bez 
zajímavosti, že František s Jitkou 
v sobě nalezli po svém ovdovění 

životní partnery a na podzim života jsou si vzájemnou 
láskyplnou oporou. Nechť oběma Hospodin dopřává 
pokojná léta, hodně sil a zdraví těla i ducha.  

 
Jaroslav Křivánek 

foto: Kateřina Zahradníčková

Přesto, že jsem knihu zakoupil ihned po jejím českém vydání v roce 1994, 
dostal jsem se k jejímu přečtení pro pracovní i rodinné zaneprázdnění až 
v letošním roce. Stejně jako k mnoha dalším knihám poté, co jsem se stal 
penzistou. 
Kniha Země na misce vah, kterou napsal senátor z Tennessee a americký 
viceprezident Al Gore, se stala ihned po jejím vydání v roce 1992 
bestselerem, což se u knih s tematikou životního prostředí téměř nestává. 
Globální oteplování, chrlení odpadů, šíření pouští, destrukce ozonosféry, 
ztráta samočistících schopností atmosféry, mizení deštných pralesů a lesů, 
ohrožení hydrosféry – to jsou nepříjemné věci, které se na lidstvo, jehož 
počet raketově roste, valí v souvislosti s globální ekologickou krizí. Avšak 
nejdůležitější je, že autor naznačuje cesty k dosažení východiska a klade 
především velký důraz na každého z nás, jak se dokáže se změnami 
vyrovnat nebo ztotožnit. Z pozice nejen politika, ale z pozice věřícího 
člověka analyzuje vliv a možnosti náboženství. 
Odvážně píše také o svých osobních pocitech, o svém soukromí a když 
popisuje nehodu, při které jeho syn po srážce s automobilem málem přišel 
o život, stává se ze senátora otec, který prosedí týdny u nemocničního lůžka 
svého dítěte a přemýšlí o smyslu svého života. 
Autorovy exkurze do historie ekologických katastrof od pravěku po dnešek 
svědčí o jeho erudici a širokém záběru jeho zájmů a znalostí. 
Knihu lze vřele doporučit všem, kterým není lhostejný stav životního 
prostředí, které člověk systematicky devastuje od dob průmyslové revoluce 
až po dnešek, a kteří dělají v rámci svých možností vše, aby nenastal 
nevratný kolaps Země, kterou pro nás stvořil Hospodin. Budiž jeho jméno 
pochváleno. 

Pavel Hýbl

Na brífinku 25. května vystoupili odborníci, kteří nabídli zásadní 
aktuální informace o celosvětové potravinové krizi a stručný přehled 
reakcí náboženských skupin, občanské společnosti a vlád. 
Odborníci z OSN, občanské společnosti a církví diskutovali o potravinové 
bezpečnosti s účastníky ze Světové rady církví (SRC), ACT Alliance, 
regionálních a národních rad církví a dalšími účastníky z oblasti 
zemědělství, potravinářství a humanitární pomoci. Zasedání s otázkami 
a odpověďmi nabídlo další příležitost k vyjádření. 
Ve všech svých dimenzích vytváří válka na Ukrajině sestupný spirálový 
efekt na světovou ekonomiku, která již byla narušená pandemií COVID-19 
a klimatickou krizí, se zvlášť dramatickými dopady na rozvojové země. 
Nejpostiženější jsou nejzranitelnější obyvatelé světa. Ceny potravin jsou 
v současné době nejvyšší od doby, kdy začaly být před 60 lety sledovány. 
Ceny potravin, energií a hnojiv rapidně vzrostly, vzhledem k vedoucí roli 
Ruska a Ukrajiny na těchto trzích. Vedle bídy a utrpení, kterou tato situace 
vyvolává, po celém světě vzrůstá riziko nestability a nepokojů. 
Zatímco 811 miliónů lidí uléhá večer na lože hladových, počet těch, kteří 
čelí akutní potravinové nejistotě, je více než dvojnásobný – od 135 miliónů 
do 276 miliónů – od r. 2019. Celkem 44 milionů lidí ve 38 zemích se 
pohybuje na pokraji hladomoru. 
OSN vytvořila Skupinu pro reakci na globální krizi v oblasti potravin, 
energie a financí, která by podpořila rozvinuté i rozvojové země v řešení 
této situace. V rámci této skupiny jsou tři pracovní uskupení pro potraviny, 
energetiku a finance, pověřené shromažďováním dat a vytvářením analýz, 
politických doporučení a řešení na podporu rozhodování a prosazování 
zájmů, které má řídící výbor podpořit. 
Světová rada církví byla pozvána, aby Skupině pro reakci na globální krizi 
přinesla svůj vklad - vstupní data. 

Přeložila Kateřina Vítková 
Zdroj: www.oikoumene.org

Ocenění dvou obětavých duší olomoucké diecéze

Ústřední rada Církve československé husitské 
 vyhlašuje vyhledávací řízení 

na pozici redaktora/redaktorky Českého zápasu, 
periodického tisku CČSH  

 
Požadavky: 

- VŠ vzdělání (teologické nebo humanitní), praxe 
- znalost práce s grafickými programy výhodou 

- členství v CČSH výhodou 
Přihlášku obsahující životopis, kontaktní údaje a případně 

reference zašlete do 20. 6. 2022 na Úřad ÚR CČSH na adresu: 
ÚR CČSH, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, 

nebo e-mailem na adresu: ustredni.rada@ccsh.cz. 
Možnost nástupu od 1. 7. 2022, mzda dohodou.

Země na misce vah: Al Gore. 
Argo 1994, 372 stran.

Sbírka pro Maxíka 
 

Dobrý den, jsme rodiče malého Maxíka, chlapečka s vzácným genetickým onemocněním – spinální svalovou 
atrofií 1. typu a  podezřením na poruchu autistického spektra. Sbírku zakládáme na pořízení většího 
automobilu, bez kterého se bohužel neobejdeme. Maxova diagnóza zahrnuje neustálé dojíždění na terapie 
– neurorehabilitace, plavání, hipoterapie, ABA terapie, kontroly u lékařů a lázeňské pobyty. Více informací 
o Maxovi získáte na FB @maxuvzivot.  
Sbírku najdete na stránkách www.donio.cz/vetsi-automobil-pro-maxika. Děkujeme!
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