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Vážení členové Diecézní rady,
Minulý týden se ke mně dostalo znění dopisu RS Praha 10 ze dne 26. 8. 2015, který se velmi kriticky vyjadřuje k výstavě
posvátných relikvií Buddhy a buddhistických mistrů Indie, Tibetu a Číny, konanou ve dnech 21. 8. - 23. 8. 2015 v kostele sv.
Jana Křtitele Na Prádle. Šlo o mezinárodní putovní projekt Maitreya Loving Kindness Tour 2015 a v pozvánce na výstavu se
mimo jiné píše: „Tato výstava není jen pro buddhisty a je volně přístupná bez ohledu na víru, vyznání nebo kulturní
příslušnost. Účelem této výstavy je podpora světového míru prostřednictvím milující laskavosti…“
Výstava mě zajímala, přestože nejsem buddhista. V pátek večer bylo v kostele a před ním kolem dvou stovek lidí, kteří
pokojně čekali, až na ně dojde řada, pokojně a s úctou prohlédli vystavené relikvie a většina z nich ještě usedla do lavic, aby
v klidu a krásné energii tohoto historického místa rozjímala či se modlila.
Děkuji za tuto možnost seznámit se, ocenit a nechat se inspirovat kulturními a duchovními hodnotami z druhého konce
naší planety. Vždyť jádro každé duchovní snahy je stejné, třebaže formy se různí.
Děkuji za to, že bylo možné, aby se tato krásná akce v kostele Na Prádle konala. Tím, že pan farář Židlický v kostele
pořádá nejrůznější kulturní a duchovní setkání, je toto místo živé a přitahuje široký okruh lidí k věcem, které povznášejí srdce
a duši člověka.
Co se týká mého stanoviska ke zmíněnému dopisu, ráda bych nejprve citovala slova, která pocházejí z VIII. Sněmu CČSH
z roku 2014 (z dokumentu Církev československá husitská ve vztahu k ekumeně, část III, odstavec 5):
„O ostatních náboženstvích soudíme, že jsou odpovědí na Boží lásku, promlouvající ke všem lidem skrze Ducha svatého.
Jsou projevem lidského setkávání s Bohem, opravdové snahy jej najít a vzdávat mu náležitou poctu, byť tato snaha nedošla
poznání a přijetí Ježíše Krista. K věřícím těchto náboženství stejně jako ke všem lidem proto přistupujeme s úctou a láskou
v pokorné službě, v níž by mohli poznat Krista. Oceňujeme každý upřímný projev víry, mravní ryzosti, dobré vůle, oddané
úcty k univerzálním hodnotám v životě věřících jiných náboženství nebo i nevěřících. To nás křesťany vede k pokoře,
abychom se nad nikoho nevyvyšovali a nikoho neodsuzovali.“
Domnívám se, že pan farář Židlický tato slova pomáhá uvádět ve skutek a může být příkladem všem upřímným členům
Církve husitské i dalším křesťanům.
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