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EDITORIAL 
„Moji milí mladí přátelé, kdybyste 
viděli mou Bibli, možná by vás ne-
oslovila. Řekli byste: ‚Co? Toto je 
papežova Bible? Tak stará a  tak 
opotřebovaná kniha!‘ Mohli byste 
mi také darovat novou, klidně za 
tisíc eur, ale nechtěl bych ji. Miluji 
svou starou Bibli, tu, která mě pro-
vázela polovinu mého života. Zná 
mou radost, byla smáčena mými sl-
zami: je to můj neocenitelný po-
klad. Žiji z ní a za nic na světě bych 
ji nedal pryč.“ 

papež František 
   
Když se dnes zeptáte na názor týka-
jící se věrohodnosti biblických textů 
či pravdy, která za nimi stojí, vět-
šina lidí vám sdělí, že věci, události 
a příběhy zapsané v Bibli nemusí být 
nutně přesně takové, „jak se tváří“.  
Vyložený skeptik, ateista pak uve-
de, že tato kniha je tak plná fan-
taskních příběhů a  zázraků, že jí 
žádný rozumný člověk nemůže 
přece věřit.  
 
My křesťané Bibli věříme. Věříme jí 
však doslova? Jak vnímáme známé 
výjevy evangelisty Matouše s andě-
lem, jenž mu diktuje slova evange-
lia, jak tak úchvatně zobrazuje na- 
příklad slavný obraz Povolání sva-
tého Matouše od italského barok-
ního malíře Caravaggia? Jak to 
vlastně je s  tou verbální inspirací 
Bible? Zamyslete se s námi nad tě-
mito otázkami v  aktuálním maga-
zínu, který jsme nazvali Slovo Boží 
a slovo lidské. 
 
V tomto čísle jsme věnovali prostor 
také velké postavě křesťanských 
dějin a jejímu celoživotnímu napl-
ňování touhy, aby Boží slovo bylo 
věrně překládáno, kázáno a zpíváno 
– bratrskému biskupovi Janu Blaho-
slavovi, od jehož narození 20. února 
2023 uplyne 500 let. 

Klára Matoušová
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Blahopřání ke zvolení novému prezidentu  
České republiky   
Vyjadřuji upřímnou radost a srdečné blahopřání panu armádnímu generálovi ve výslužbě 
Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. V Církvi československé husitské oce-
ňujeme, že prosazuje a zastává hodnoty pravdivosti, otevřenosti, slušnosti, projevuje vníma-
vost k hlasům všech občanů a chce naslouchat jejich starostem a obavám, chce posilovat 
důvěru ve společnosti a  hrdost na svoji vlast v  návaznosti na odkaz našich prezidentů 
Tomáše G. Masaryka a Václava Havla. S panem generálem probíhala velmi dobrá spolupráce 
v oblasti kaplanské služby, když byl v čele Armády České republiky. Věříme, že bude proto 
probíhat v širší rovině jeho spolupráce s církvemi, k posilování duchovních a etických, ná-
rodních i všelidských hodnot k dobru a prospěchu naší společnosti a státu. Přejeme mu 
mnoho světla moudrosti a sil v nesnadných rozhodováních a jednáních a provázíme ho 
svými modlitbami. S úctou 

Tomáš Butta 
Ke dni 28. 1. 2023 patriarcha Církve československé husitské 

Poetický večer POD LAMPOU s autorským čtením a sdílením se tentokrát uskutečnil  
29. ledna 2023 v Táboře nad novou knihou Modlitba k Sofii bratra Filipa Gorazda Martinka.  
Děkujeme Pánu za příjemnou atmosféru setkání i mile nadpočetnou účast. 

K. M. Lukasová   

Abrahám Martin Jindra  
Že se abrahámovinami myslí padesáté narozeniny, to se už tak všeobecně neví. A že byl 
třeba Jaroslav Vrchlický při tomto jubileu oslovován „ctihodný kmete“, bereme dnes spíš 
jako kuriozitu. Ale ono to není jen tak, padesát let je stále pořádný kus lidského věku spo-
jený s neobyčejným obdarováním. Kdo zná Martina Jindru (a popravdě, kdo ze čtenářů 
tohoto listu by jej neznal…), jistě mi v tom dá za pravdu. Každý si snad vzpomene alespoň 
na jeden titul, kterým tento náš historik obohacuje poznávání cest novodobé husitské církve 
v kontextu dějin 20. století (Strážci lidskosti, Z milosti trpět pro Krista, Sáhnout si do ran 
tohoto světa, Poutník Božím humorem, bílkovská témata atd.). Je toho hodně, ale bylo by 
to málo, kdyby těch několik jmenovaných knih zároveň svými názvy nezrcadlilo autora 
samotného. Citlivý strážce lidskosti s přátelským humorem, to je pro mě Martin. S láskou 
ke své krásné rodině, smyslem pro nevšednost všedních příběhů „maličkých“, s otevřenou 
myslí a podanou rukou známým i neznámým bližním, ale i s břitkým sarkasmem tam, 
kde (nejen v církvi) rozpozná opatrnictví, nabubřelost či faleš. Srůstá-li člověk s dobrým 
dílem ve shodný celek, bývá vzácným příkladem osobnostní integrity. Kéž toto Tvé po-
žehnání, milý Martine, je s námi „na mnohá léta“. Marcel Sladkowski

Poetický večer s bratrem Filipem G. Martinkem

Vzpomínka na bratra faráře Vladimíra Valíčka 
Dne 23. 1. 2023 by se dožil 103 let bratr farář Vladimír VALÍČEK, který působil v ná-
boženských obcích České Budějovice a Husinec a celý život zasvětil Církvi českoslo-
venské husitské. Byl velkým znalcem a propagátorem Husova díla. V našich srdcích 
stále zůstává jeho lidský přístup, ale i působivý zpěv a hodnotná kázání.  
Dne 14. 2. 2023 uplyne 10 let od jeho úmrtí. Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku. Rada starších a rodina




