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Milé sestry a milí bratři,
jak víte, na vícero úrovních se jedná o přípravě programů k příležitosti 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa. V současné době jsme především soustředěni na program, který by se měl
konat na Staroměstském náměstí a v jeho okolí ve dnech 5. – 6. července 2015, čímž
pochopitelně nikterak neumenšujeme význam všech dalších vzpomínek a akcí konaných ve
sborech církve a na dalších místech.
Obracíme se na Vás s výzvou, abyste, pokud je pro Vás nosná tato postava našich dějin a
události, se kterými souvisí, ještě před prázdninami posoudili svoje možnosti a učinili
příslušnou nabídku školám, obcím a městům, kde žijete. Domníváme se, že svými
obdarováními a znalostmi můžete obohatit prostředí, kde žijete a pomoci formovat
povědomí dětí a mladé generace přiblížením souvislostí, které stále mají vliv i na náš
současný život. Odhadujeme, že dobře zpracované materiály a dokumenty mohou probudit
zájem nejen o historii, ale i o mravní důrazy a ukotvenost osobnosti, kterou si máme dobře a
živě v průběhu příštích měsíců přiblížit. Pokud byste tomuto tématu věnovali část programů
již na letošních letních táborech, nebude to nijak předčasné, pro děti může takový program
znamenat dobrý informační vklad pro další školní rok. Prosíme Vás o moudrý přístup nejen
k tomuto jistě v Čechách největšímu reformačnímu výročí. Průběžné seznamování se
s náboženskou reformací může ostatně pomoci i s reformací společenskou i mravní.
Dále se obracíme na Vás s prosbou o zaslání návrhů řečníků a účinkujících z řad duchovních i
členů církve, kteří by byli ochotni vystoupit se svým příspěvkem a programem příští rok
v rámci Husovských slavností v Praze, případně i při Kirchentagu ve Stuttgartu v červnu 2015
a jindy. Tato prosba se týká i Vás, duchovních, a budeme rádi, když se nám nabídnete. Stejně
prosíme, zvažte i možnosti a bohatství skryté ve veliké a významné skupině důchodců. Tuto
výzvu již dále záměrně nespecifikujeme, k tomu dojde až při konkrétním dojednávání
konkrétního zapojení.
Prosíme, vezměte také tuto výzvu vážně a pokuste se povzbudit schopné členy a členky
církve, aby odkaz Mistra Jana Husa se dotkl co největší části naší společnosti a vhodným
způsobem ji ovlivnil. Svá doporučení adresujte sekretariátu ÚCK.
Děkujeme Vám za porozumění a kroky, které v této věci učiníte.
S pozdravem a přáním Božího požehnání a ochrany v letním čase
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