Diecezní rada CČSH
V Tišině 3
Praha 6
Vážení členové Diecezní rady,
obracím se na Vás s reakcí na dopis RS Praha 10 ze dne 26. 8. 2015 , který se z
odmítavých pozic zabývá putovní výstavou posvátných relikvií Buddhy a buddhistických
mistrů konanou ve dnech 21. 8.- 23. 8. 2015 v kostele sv.Jana Křtitele Na Prádle, která
cestuje po světě a "milionům lidí přináší inspiraci a šíří poselství milující laskavosti".
V doprovodném textu k výstavě lze mimo jiné číst: "když je po smrti duchovní mistr
spálen, lze v jejich popelu nalézt krásné objekty podobné perlám. Tibeťané jim říkají
"ringsel". Tyto ringsely jsou jedinečné, neboť se v nich skrývá esence duchovních
kvalit mistrů. Jejich vnitřní čistota se odráží v podobě relikvie. Zveme vás k tomu,
užít si přítomnost relikvií podle vlastního uvážení. Jednoduše lidem říkáme, aby
zachovávali respekt a bdělost. Lidé se zde často modlí za světový mír a za to, aby
lidská srdce napříč světem prostoupila láska."
Jsem věřící křesťan, výstavu jsem navštívil a zažil hlubokou inspirativní duchovní
atmosféru.
Podle mého názoru jsou výše uvedené hodnoty vlastní i CČSH a modlitba za světový
mír a přání, aby lidská srdce napříč světem prostoupila láska, nemůže být v rozporu s
obsahem a duchem jejího kultu, jak naopak naznačuje dopis RS Praha 10 Vršovice. I
v reakcích návštěvníků již mimo kostel, jsem zaznamenal pochvalné názory vůči CČSH
za to, že tuto akci umožnila.
Považuji tuto akci za velmi přínosnou pro vzájemné poznávání a skutečné obohacování
náboženských tradic ve jménu respektu a obapolné úcty k hodnotám, jež jsou
společné všem skutečným náboženstvím a celému lidstvu. Proto velmi děkuji panu
faráři Mgr. Janu Židlickému za to, že se tato událost vůbec mohla konat zejména v
dnešní době, kdy tolerance vzájemná úcta a pochopení je nejen v mezináboženských,
ale v obecně mezilidských vztazích stále vzácnější a doufám, že Diecezní rada tento
jeho přístup ocení. Poznamenávám, že v dopise RS Praha 10 Vršovice zmíněná
podobná akce v roce 2006 byla, jak se domnívám, konána přímo pod záštitou primátora
hl. města Prahy.
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