Kostel Jana Křtitele Na Prádle
Praha 1, Malá Strana, Říční 6

Vážené sestry, vážení bratři,
náboženská obec CČSH Praha 1 – Malá Strana obdržela prostřednictvím bratra vikáře
Mgr. Jana Židlického Váš dopis ze dne 26. 8. 2015, který adresujete Diecézní radě
Pražské diecéze CČSH a dále na vědomí Ústřední radě CČSH a ve kterém žádáte o
vydání usnesení Diecézní rady k postupu naší obce při pořádání výstavy relikvií
Buddhů konané ve dnech 21. - 23. 8. 2015 v Kostele Jana Křtitele Na Prádle. Konkrétně
uvádíte, že jste zaznamenali agenturní zprávu ČTK, která o této akci informovala a
která byla posléze převzata dalšími tištěnými a internetovými médii, a že samotná akce,
na kterou se šli podívat dva členové Vaší rady starších, byla výrazně za hranou
mezináboženského dialogu, neboť její charakter nebyl pouze informativní, ale výrazně
kultický („lidé se modlili, prokazovali úctu buddhistickým relikviím, v centru
bohoslužebného prostoru byla zlacená socha Buddhy, na stole Páně byly vystavovány
zmíněné relikvie, lidé v husitském kostele dostávali budhistické požehnání, tištěné
mantry i další propagační materiály z jiných duchovních zdrojů, nežli křesťanství“).
Závěrem upozorňujete, že obdobná akce se v církevních prostorách konala již v roce
2006 a apelujete na vedení církve, aby se danou záležitostí zabývalo.
K dané záležitosti v prvé řadě uvádíme, že rada starších naší náboženské obce přijala
Vaši kritiku a především Váš postup v uvedené věci s rozpaky a zklamáním. Rádi
bychom Vás ubezpečili, že jsme pořádání předmětné akce předem pečlivě diskutovali,
přičemž jsme nedospěli k závěru, že by se její obsah a celkové vyznění překročilo
hranice mezináboženského dialogu. Naše souhlasné stanovisko k předmětné akci
vycházelo především ze skutečnosti, že buddhismus a jeho učení je v českém prostředí
velmi často pojímán jako prostor pro ty, kteří neztratili víru v Boha, nýbrž církev jako
instituci. Naším cílem proto bylo otevřít dveře do sboru naší církve značnému počtu
lidí, kteří (ač hledající) by sem jindy cestu nenašli, především pak těm, kteří pouze pro
předsudky k církvi nahradili Krista jiným duchovním a mravním učením. O vhodnosti
našeho rozhodnutí nás přesvědčil v neposlední řadě také ohlas veřejnosti (již
v návaznosti na obdobnou akci z roku 2006), který v drtivé většině případů spočíval ve
vyjádření uznání naší církvi. V tomto kontextu vnímáme pozitivně rovněž Vámi
namítanou publicitu akce, která se dostala na stránky předních periodik. Podotýkáme, že
výstava byla svým obsahem i zaměřením zcela raritní, a to nejen v českém měřítku.
Pokud jde o samotný průběh akce, tato neměla žádný vliv na konání pravidelných
bohoslužeb, kterých se naopak měli příležitost zúčastnit i její četní návštěvníci. Bratr
vikář Židlický byl v průběhu výstavy přítomen a v rámci své pastorační činnosti
s přítomnými na místě živě rozmlouval. Ve sboru byly vedle propagačních materiálů od
organizátorů akce k dispozici rovněž periodika CČSH (Český zápas). Je pravdou, že
v rámci výstavy navštívilo kostel několik buddhistických mnichů, kteří žehnali
přítomným. Jakýkoli zásah do těchto spontánních projevů náboženské svobody však

pokládáme z hlediska mezináboženského dialogu za zcela nepatřičný. Námitku, že lidé
prokazovali úctu relikviím buddhů, tj. světcům, pokládáme za úsměvnou, podobně jako
tu, že se lidé v kostele modlili. V tomto kontextu připomínáme, že ačkoli se
buddhistická pravidla a nauky v mnohém rozcházejí s tím, v co věří a co hlásá církev,
přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi. Proto souhlasíme
s tím, že je úkolem církve, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci těchto
učení uznávala, chránila a podporovala duchovní a mravní dobro i společensko-kulturní
hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčila o křesťanské víře a životě
(srov. Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím NOSTRA AETATE
ze dne 28. 10. 1965).
Vzhledem k tomu, že Váš dopis nebyl adresován naší náboženské obci, nýbrž, v duchu
nejlepších tradic této země, jejímu nadřízenému orgánu, pokládáme předkládanou
reakci na Váš podnět v tuto chvíli za dostačující. Konečně máme za to, že Váš postup,
kdy se na místo diskuze pokoušíte záležitost skandalizovat, vzbuzuje přinejmenším
pochyby o ryzosti Vašich úmyslů.

S pozdravem
Náboženská obec CČSH Malá Strana, Praha 1

V Praze 13. 9. 2015

