DOHODA O SPOLUPRÁCI K 600. VÝROČÍ M. J. HUSA
MEZI CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU
A
ČESKOBRATRSKOU CÍRKVÍ EVANGELICKOU
Církev československá husitská (CČSH) a Českobratrská církev evangelická
(ČCE) uzavírají spolu Dohodu o vzájemné spolupráci při přípravách a realizaci
600. výročí Mistra Jana Husa v roce 2015.
Obě církve ctí osobnost a dílo Mistra Jana Husa jako reformátora církve a
společnosti a váží si jeho křesťanského života, jenž došel naplnění mučednickou
obětí v následování našeho Pána Ježíše Krista. Mistr Jan Hus se nesmazatelně
zapsal nejen do dějin českých zemí, ale jeho myšlenky ovlivnily i další evropské
reformátory. V učení a praxi obou našich církví Husův náboženský a etický odkaz žije
dodnes. Proto se CČSH a ČCE rozhodly ke společné koordinaci příprav a spolupráci
pro důstojné připomenutí Husova výročí na místní, celostátní i mezinárodní úrovni a
to ve spolupráci s Ekumenickou komisí ustavenou v roce 2011 k připomenutí 600.
výročí M. J. Husa a Ekumenickou radou církví v České republice.
I.

Spolupráce při jednáních se státem
CČSH a ČCE předloží společný návrh připomenutí 600. výročí M. J. Husa
při jednáních na Ministerstvu kultury ČR, v Poslanecké sněmovně PČR a
dalších a budou jej společně naplňovat.

II.

Spolupráce při jednáních s pražským magistrátem a dalšími
samosprávnými orgány
CČSH a ČCE povedou společně jednání s pražským magistrátem a příp.
dalšími samosprávnými orgány (kraji, radnicemi) a vytvoří návrh programu
k 6. 7. 2015 v Praze i dalších městech.

III.

Spolupráce s dalšími církvemi
CČSH a ČCE jsou otevřené ekumenické spolupráci s členskými církvemi
ERC a dalšími církvemi ze zahraničí. Rády proto uvítají podněty i
spolupráci pro důstojné a ekumenicky otevřené připomenutí 600. výročí M.
J. Husa.

IV.

Spolupráce s dalšími organizacemi
CČSH a ČCE budou společně vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími
organizacemi – jako např. s Husitským muzeem Tábor, Univerzitou
Karlovou, Akademií věd, Národním muzeem, Národní knihovnou,
Společností M. J. Husa a jinými ve snaze co nejvíce koordinovat a
propojovat plánované aktivity k 600. výročí M. J. Husa.

V.

Spolupráce s médii
CČSH a ČCE chtějí 600. výročí M. J. Husa společně zvýraznit též
v médiích. Budou proto iniciovat a rozvíjet spolupráci s ČT, ČRo, TV Noe,

Radio Proglas apod. a spolupracovat při mediálních projektech k 600.
výročí M. J. Husa.
VI.

Spolupráce při projektech v rámci Husovského trienia
CČSH a ČCE budou spolupracovat na jednotlivých projektech v rámci
Husovského trienia. Mezi ně patří:
1. Spoluorganizace 6. 7. 2015 v Praze na Staroměstském náměstí a
dalších městech v ČR (obdobně i 4. – 5. 7. 2015).
2. Spoluorganizace konferencí M. J. Hus 1415 - 2015, M. J. Hus – M.
Luther (ve spolupráci s dalšími institucemi – teologickými fakultami ad.
a za podpory GEKE a EKD).
3. Překlad a příprava info-materiálů o M. J. Husovi pro děti, mládež i
dospělé.
4. Spoluzajištění expozice info-stánku k 600. výročí M. J. Husa (pro
Setkání křesťanů - Wroclaw 2014, pro Kirchentag – Stuttgart 2015
apod.).
5. Spolupráce při organizaci návštěv z ČR i zahraničí po stopách M. J.
Husa (v Praze, v ČR).
6. Spolupráce při dalších projektech.

VII.

Vzájemná informovanost
CČSH a ČCE se budou vzájemně informovat o přípravách a projektech
k 600. výročí M. J. Husa. Propojí rovněž weby www.hus2015.cz
spravované CČSH a www.nase-reformace.cz spravované ČCE. Budou o
webových stránkách vzájemně informovat i v náboženských obcích CČSH
a farních sborech ČCE apod.

VIII.

Další ujednání
1. Tato dohoda nebrání oběma církvím samostatně připravovat a
realizovat projekty, které již započaly anebo započnou. Obě církve se
však zavazují, že se budou o takových projektech informovat a pokusí
se o možnou spolupráci na nich.
2. Obě církve se zavazují na všech svých úrovních, jakož i navenek
referovat o uzavření této dohody a deklarovat dovnitř i navenek ve
svých církvích ochotu vzájemné spolupráce při přípravách a realizaci
600. výročí M. J. Husa.
3. Obě církve se dále zavazují k iniciování a posilování vzájemné
spolupráce v rámci příprav a realizace 600. výročí M. J. Husa na úrovni
náboženských obcí CČSH a farních sborů ČCE, diecézí/vikariátů
CČSH a seniorátů ČCE i celku církve CČSH a ČCE.
V Praze 3. 12. 2013
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