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Úvodem „návrh“ konstatuje, že náš 
národ od doby „Otce vlasti“ neměl 
možnost jednat s Římem nijak přímo, 
ale vždy jen pomocí prostředníků. 
V tom byla viděna sobeckost a nadto 
církev byla vnímána spíše jako „hla-
satelka mocenských plánů“ a tím pá-
dem i „protislovanských úmyslů“. 
Církev by ale měla být hlasatelka 
„sladkého učení Kristova“. 
Dále se hovoří o tom, že náš národ se 
ocital v područí Habsburků a že 
většinově byli biskupové, jakožto ti, 
kdo církev reprezentovali, vlastně 
„cizáci“, kteří mnohdy ani česky 
neuměli. Ono „cizáctví“ vedlo ke 
chladnému vztahu národa a církve – 
hlavně inteligence, která spatřovala 
obrovský rozpor mezi hlásaným 
evangeliem a reálnou praxí církve, se 
až nepřátelsky vůči církvi ohrazo-
vala.  
Popisování pokračuje zdůrazněním, 
že náš národ je velmi nábožensky 
založen, ale když je dětem ve školách 
„láska k Bohu jazykem cizím vště-
pována“ a bohoslužby nejsou v ná-
rodním jazyce, pak nejen inteligence, 
ale také dělnictvo se víře vzdálilo. 
Autoři spekulují, že kdyby Rakousko 
trvalo ještě sto let, co by se asi stalo 
(nejspíše by víra v našem národě 
zmizela?), ale ihned kontrují, že „Bůh 
chtěl jinak“. Jako národ jsme byli 
osvobozeni a stejným způsobem se  
i (svobodně) ujímáme v té době 
„dědictví otců“. Jde také o přímé 
jednání s kýmkoli. Tato přímost se 
pak pro autory „návrhu“ prolíná i do 
oblasti duchovní (resp. církevní). Jde 
tak o to, aby nikdo z občanů nové 
republiky nemusel podléhat cizí 
církevní jurisdikci „mimo Svatou 
stolici“. 

Právě v odkazu na sepětí se Svatou 
stolicí se objevuje jeden z nejvíce 
zajímavých požadavků, jaké „návrh“ 
obsahuje. V zájmu národa se žádá, 
aby „zřízen byl katolický patriarchát 
československý, jehož sídlem by se 
stal Velehrad. Argumentuje se tím, že 
toto bylo naplněno za působení 
„našeho“ slovanského apoštola sv. 
Metoděje a bude to k dobru nejen pro 
Čechoslováky, ale také pro veškeré 
Slovanstvo. Právě doba, ve které náš 
dokument vzniká, je dle jeho autorů 
také dobou, ve které se kladou 
základy k tomu, co je obsaženo  
v „encyklice Cyrilometodějské“ od 
papeže Lva XIII. Tato encyklika se 
staví pozitivně k povolení slovans-
kého jazyka při obřadech a boho-
službách. Sv. Cyril a Metoděj jsou 
zde titulováni jako „učitelé Slovanů“ 
a jsou vyobrazeni jako základ pro 
sjednocení.  
Co se týče samosprávnosti v církvi, je 
zde požadavek na ukončení „obsazo-
vání stolců biskupských a jiných míst 
v církvi kruhy a lidmi buď na ná-
boženském životě zájmu nemajícími, 
nebo poměrů našich neznalými“. Je 
zdůrazněno, aby duchovenstvo i laici 
– všichni – měli možnost navrhovat 
budoucímu patriarchovi vhodné oso-
by k řízení diecéze. Usiluje se o to, 
aby zde byla možnost „navrhovati 
pastýře duší našich“. Toto je zcela 
regulérní požadavek jisté demokra-
tičnosti, není to však nic „moder-
nistického“, neboť právě tuto praxi 
nacházíme ve staré církvi (analogie je 
naznačena i se systémem volby 
papeže skrze ty, které předešlý papež 
povolal k tomu, aby byli kardinály). 
Již naznačeným požadavkem je sro-
zumitelnost bohoslužeb – požadavek 

národního jazyka v liturgii, aby „Boží 
tajemství samo mluvilo“ k lidu. Žádá 
se nejen „zavedení naší drahé, 
Bohem nám dané, řeči do boho-
služby“, což je viděno jakožto ob-
novení toho, co již jednou Svatá 
stolice schválila v minulosti, ale také 
(dokonce) zavedení „obřadu staro-
slovanského“ (resp. byzantské litur-
gie) na „místech v našich dějinách 
památných“, jako jsou již zmíněný 
Velehrad, Sázava, Nitra anebo Slo-
vany. V souvislosti s tím je zde  
i požadavek modlit se breviář v ná-
rodním jazyce.  
S jazykem jako kdyby byla pro-
pojena pedagogická a didaktická 
snaha. Apeluje se na to, že ve školách 
je příliš mnoho vyučováno, ale málo 
se věnuje vychovávání – doslovně se 
žáčkům „přeplňuje“ paměť, ale jejich 
srdce je ponecháváno prázdné. 
„Návrh“ by rád učinil hodiny výuky 
náboženství radostné. 
Nejvíce „šokujícím“ požadavkem je 
pak zcela jistě otázka řešení celibátu 
duchovních. Nemá jít o přikázané 
bezženství, ale o radu. Autoři v „do-
kumentu“ prosí, „aby slova slavné 
encykliky Rerum novarum, že právo 
zakládati rodinu je právem při-
rozeným, o něž nikdo nemá býti 
připravován, byla vztahována také na 
kněze“. 
Požadavky, které „dokument“ před-
stavuje, jsou ukotveny a uzavřeny 
tím, že to není nic novátorského, ale 
je to snaha oprášit církev starších 
dob. Autoři se hrozí vlažnosti, která 
hrozí, pokud se něco neučiní. Na-
konec se pojednává o „ohni Kristo-
vě“, který má hořet. Je zde domněn-
ka, že tento oheň nejvíce hořel a plá-
polal právě v době staré církve... 
Když se ohlédneme za návrhem 
obnovy, vidíme, že mnohé z poža-
davků došly své realizace jak na půdě 
osamostatněné Církve českosloven-
ské (husitské), tak také na půdě 
římskokatolické církve po II. vatikán-
ském koncilu. Některé se neuskuteč-
nily nikde. Tento „dokument“ nás 
může vést k meditaci nad touhou po 
jednotě a radosti, ke které nás Kristus 
všechny volá. 

Filip Gorazd Martinek

Prohlídky sboru v Trhových Svinech 

Ke kořenům CČSH  
– návrh obnovy katolické církve Vážená sestro Wienerová, děkuji Vám za krásný článek v Českém zápase 

č. 38 s názvem Naděje nezmírá. Moc ráda jsem si nad tímto článkem 
zavzpomínala na bratra faráře Matyáše a jeho manželku, sestru farářku 
Šárku Matyášovou. Měla jsem tu čest doprovázet ji při bohoslužbách v našem 
sboru v Plzni-Východě, který sestra farářka zbudovala a Vy jste tento sbor 
vyzdobila krásnými výtvarnými díly. Často při pohledu na ně vzpomínám 
vždy i na Vás a na slavnostní otevření sboru. Vzpomínám též často na kázání 
sestry farářky Matyášové, která byla vždy aktuální a doplněná trefně poesií 
i úryvky z literárních děl. Měli jsme zde v Plzni-Východě náboženství pro děti, 
aktivní mládež a mnoho příznivců, kteří do Plzně na delší pobyt zavítali v létě 
nebo v zimě. Do Plzně byli Matyášovi sice vyhnáni od plodné práce v jižních 
Čechách, ale pro naši náboženskou obec byli požehnáním a velkou inspirací. 
Kéž i pro nás platí, že naděje nezmírá, bude věčně živá, neboť Bůh nám ji 
daroval!  
Se srdečným pozdravem a přáním všeho nejlepšího, zejména Božího 
požehnání. L. Hotová 
 
 
 
 
Přistupuji k těmto řádkům s úctou a pokorou, protože by měly být napsány 
spíše rukou povolanější a ne mnou, jedním z tisíce farníků. Chci zde 
reagovat na stručné oznámení v Českém zápase 39, 25. září 2022 na  
straně 4: 
Farářka naší církve Martina Viktorie Kopecká byla dne 6. září 2022 
znovuzvolena členkou Ústředního výboru Světové rady církví. Stalo se tak 
na 11. valném shromáždění SRC, které se konalo v Karlsruhe v Německu od 
31. srpna do 8. září 2022. redakce. 
Připadlo mi to jako mimoděčné oznámení třeba o někom, kdo upadl na 
schodech do kostela sv. Mikuláše a zlomil si nohu. Jako věřící bych byl velmi 
potěšen, kdybych v Českém zápase objevil obsáhlý článek o naší farářce 
v jejím Božím poslání. Světská media o ní píší množství všelijakých informací, 
které se naše církev ostýchá vyslovit. O pokrytectví věřících jsem už před 
časem psal, nemíním se opakovat… 
To, co jsem se během třech let, kdy jsem převážně v různých médiích 
poznával sestru Martinu Viktorii Kopeckou, o ní dozvěděl, je pro mne 
hlubokým dotykem Božím. Připadlo mi, že nám Pán Bůh poslal svého 
mladičkého posla vysokých kvalit a mimořádných schopností, aby právě 
v tomto moderním světě působil v Jeho jménu a rozséval Boží lásku. 
Vracím se ke svým dřívějším úvahám v Českém zápase, kdy jsem se 
vyjádřil k účasti Martiny Viktorie v taneční akci BBC StarDance v Praze. 
Byl jsem nepříjemně dotčen některými následnými výroky z řad věřících. 
Nikdy jsem nedostal možnost se jejich nařčením postavit a z očí do očí se 
vyjádřit. Mohu jen dodat, že když ji slyším kázat, mluví mi z duše. To, že 
si ji Bůh povolal do své služby, je podle mě přinejmenším tak mimořádné, 
jako kdysi Boží zásah do aktivit lovce křesťanů Saula, ze kterého Pán 
učinil svého služebníka. Saul prodělal dramatickou změnu, když byl na 
cestě do Damašku… zakusil změnu, která byla naprostá, absolutní, úplná 
a neochvějná až do jeho smrti.    
Milí bratři, milé sestry v Kristu, nezakrývejme si skutečnosti a mluvme 
jasné ANO, ANO, nebo NE, NE. Ujme se například někdo z rad starších 
CČSH úkolu napsat do Českého zápasu obsáhlou úvahu o Martině 
Viktorii Kopecké?  

Pavel Hušek (redakčně zkráceno)  

 V posledních letech se z nejrůz-
nějších důvodů ze života města 
Trhové Sviny vytratila informova-
nost o činnosti naší náboženské 
obce. Rovněž mnozí občané neznají 
významnou kulturní památku města 
– Sbor Církve československé hu-
sitské. Přitom kostelů vystavěných 
v neoklasicistním stylu je v naší 
republice pouze deset.  
Pražský architekt Ladislav Čapek, 
který vyprojektoval náš sbor zdar-
ma, obdobným způsobem navrhl 
úpravu Husova sboru v Křemži, 
který ale nemá kryté sloupořadí. 
Husův sbor, podobající se vzhledem 
našemu, najdeme až v Olomouci. 
 Po příchodu mladého duchovního  
Samuela Vašina v lednu 2021 se 
nevelké jádro aktivních členů naší 
obce rozrostlo. Prohloubil se du-
chovní život, provedli jsme celou 
řadu oprav (jedna z nejvýznam-
nějších byla oprava plotu včetně 
nové vstupní branky), výrazně se 
zlepšil úklid vnitřních prostor. Došlo 

k navázání spolupráce s Rodinným 
centrem Trhováček, z.s., (komunitní 
zahrada, komunitní knihovna).  
Uskutečnili jsme celou řadu spo-
lečenských a vzdělávacích akcí 
s velmi dobrou návštěvností.  
Založili jsme nové webové stránky 
http://husitskykostelsviny.cz, kde 
pravidelně informujeme o termínech 
bohoslužeb, připravovaných akcích 
a projektech. 
 Rozhodli jsme se, že nabídneme 
našim spoluobčanům a návštěv-
níkům města (turistům) možnost 
seznámit se s uvedenou úspěšnou 
činností obce i s naším husitským 
kostelem. Zorganizovali jsme proto 
v období prázdnin (červenec a srpen) 
akci s názvem Prohlídky sboru. 
Každou středu a sobotu byl v době 
od 14 do 18 hodin přítomen 
průvodce, který návštěvníky se-
známil s historií a činností obce 
a provedl návštěvníky kostelem. 
Jmenovitě to byli pan Martin Pa-
poušek, (hlavní koordinátor celého 

projektu), pan Tomáš Wanli, paní 
Marie Heřmanová, Jiřina Danielová 
a Danuše Petříková. Děkujeme jim 
za skvělou propagaci a službu. Pro 
značný zájem občanů byla prohlídka 
husitského kostela a výstava obrazů 
prodloužena o jeden měsíc – září, 
přičemž prohlídkové dny a doba  
nebyly změněny. 
 Návštěvníci byli většinou příjemně 
překvapeni. Netušili, jak působivý je 
sloh neoklasicismus. Přestože má 
náš kostel střídmou výzdobu, okou-
zlí strohou vznešeností a mohutností. 
Vyznačuje se přímými a čistými 
liniemi, poměrně mohutným slou-
pořadím (portikus) a trojúhelní-
kovým štítem. Zájemci o archi-
tekturu najdou na vstupním průčelí 
okno s barevnou vitráží a s ka-
lichem ve středu okna, které je 
zvýrazněné plochou šambránou. 
Průčelí sboru je ukončené boso-
vanou korunní římsou. Vytrvalí 
návštěvníci najdou v pravém dolním 
rohu průčelí schovaný nápis: SBOR 

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSIT-
SKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚT JANA 
ŽIŽKY Z TROCNOVA. 
 K umocnění estetického vjemu 
z našeho husitského kostela přispěla 
i prodejní výstava obrazů Daniela 
Bechera. Přítomné okouzlila zobra-
zená krása naší jihočeské krajiny, 
takže mnozí odcházeli se zakou-
peným obrazem v ruce. 
 Zajímavé byly i rozpravy o činnosti 
naší obce. Ve většině případů bylo 
seznámení návštěvníků s historií naší 
církve novinkou. Mnozí také sou-
hlasili, že náboženství může být 
důležité i pro moderního člověka. 
Inspiraci může hledající najít v ná-
boženském odkazu s důrazem na 
prakticky žitou každodenní víru 
a mravnost.  
Nejvýstižněji celou úvahu popsal náš 
první prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk: „Zbožnost korunuje a po-
svěcuje lásku. Náboženství bez lid-
skosti nemůže být správné; lidskost 
bez zbožnosti nemůže být úplná.“ 

 Na závěr ještě jeden z mnoha zápisů 
v naší kronice: 
 „Prohlídka obrazů a kostela byla 
příjemná a zajímavá. Určitě jsme tu 
nebyly naposledy a těšíme se na 
další návštěvu. Přejeme krásný 
slunný den.“ 

Vilibald Rolínek

Při debatách o církevní identitě je jistě dobré se podívat na místa a ideje, 
ze kterých se CČSH zrodila. V roce 1919 nalezneme dokument česko-
slovenských římskokatolických kněží, kteří se pokusili formulovat, co by 
bylo potřebné z jejich pohledu učinit pro to, aby v nově vzniklé ČSR 
vrátili důvěru lidu v katolickou církev. Po uplynulých 103 letech můžeme 
zhodnotit, co se naplnilo a co zapadlo.

● ● ●




