
DUCHOVNÍ ŽIVOT V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 
 

Základní správní jednotkou církve je náboženská obec. Většinou je totožná s nějakou 
městskou částí či obcí, společenství se přirozeně setkává v kostele či na faře. Duchovní 
správu zajišťuje farář, popř. jiný duchovní (jáhen, kazatel) ustanovený příslušnou 
diecézní radou.  
     Narozené dítě má být přineseno ke svátosti křtu. Tím se stává členem Božího lidu 
v určité konkrétní pozemské církvi. Jak je při obřadu zdůrazněno, za jeho duchovní vývoj 
jsou zodpovědní zejména rodiče a kmotři. Alespoň jeden z rodičů má být proto členem 
Církve československé husitské (dále jen CČSH) a kmotři mají být praktikujícími 
křesťany. Jde především o společné modlitby v rodině, návštěvy bohoslužeb, prvotní 
seznamování s křesťanskými základy, svědectví svým životním příkladem.  
     V období nástupu dítěte do školy jej rodiče přihlásí k výuce náboženství (po předchozí 
domluvě s farářem), která se koná buď ve škole nebo na faře. Dítě se zábavnou formou 
seznamuje s biblickými příběhy, je mu vštěpována křesťanská etika a základní morální 
zásady. (Tyto věci jsou téměř všemi, kdo prošli svátostí křtu v současnosti, zanedbávány! 
Rodiče a kmotři tím porušují křestní slib.) 
     Takto vedené dítě je ve věku cca 10 let připuštěno ke svátosti večeře Páně, tzv. 
prvnímu přijímání. V následném období, kdy dítě dospívá, má být po řádné přípravě 
připuštěno ke svátosti biřmování, kterou vysluhuje biskup církve. Dospělý věřící 
člověk navštěvuje bohoslužby, pobožnosti, biblické hodiny, modlí se, pečuje o 
křesťanský život rodiny a zajímá se o život konkrétní náboženské obce, ve které je 
veden. Po dosažení 18 let má povinnost platit církevní příspěvek (aktuálně činí 500,- Kč 
ročně).  
     Každý může přispívat ke společnému prospěchu tím, co umí, co je v jeho silách, jaké 
má znalosti a dovednosti. Při bohoslužbě to může být lektorská služba – čtení z Písma 
sv., donést květiny – výzdoba, nabídnout se pro úklid kostela apod.  
     Pokud až v dospělosti člověk dojde k tomu, že se chce nechat pokřtít a žít s církví, je 
mu po  přípravě udělena svátost křtu, popř. posléze svátost biřmování. Svátost 
manželství je v CČSH udělována pokřtěným, (ve výjimečných případech stačí, když 
svátost křtu přijal jeden z nich) muži a ženě (nelze konat svátostný obřad pro dvě osoby 
stejného pohlaví) po řádné přípravě. Manželství přijaté v CČSH je právním aktem 
uznaným státem. Před i při obřadu se děje v souladu s předepsanými aktualizovanými 
zákonnými normami. Při významném manželském jubileu – soužití trvajícím 25, 30, 40, 
50 let lze vykonat slavnostní obřad ve sboru.  
     V průběhu života se věřící člověk má sklonit před Bohem a vyznat své viny a 
provinění proti Bohu, lidem i sobě samému. Svátost pokání (zpověď, svátost smíření) 
se v CČSH vysluhuje ve třech způsobech. 1. OSOBNÍ - Mezi knězem a člověkem 
přicházejícím ke zpovědi mezi čtyřma očima na vhodném místě. Duchovní je vázán 
zpovědním tajemstvím. 2. V SAMOSTANÉM SHROMÁŽDĚNÍ - Určitá skupina, např. 
rodina přijde ke zpovědi. 3. PŘI LITURGII – v úvodu bohoslužby se koná svátost pokání – 
pro celou shromážděnou obec. Tato možnost je v současné době nejrozšířenější, ačkoli je 
zde přístup méně osobní. Je tedy mýtem, žel hojně rozšířeným, že svátost pokání v CČSH 
není. To, že k této svátosti lidé nechodí, jelikož o tom buď neví, nejsou naučeni, 
neznamená, že není. V náboženských obcích Svinov a Polanka se svátost pokání při 
bohoslužbách ( možnost 3.) vysluhuje zpravidla v tyto neděle a svátky: 1. neděle 
adventní, 1. postní neděle, Zelený čtvrtek, Hod Boží svatodušní, Památka zesnulých.       
     Péče o nemocné a staré lidi se děje návštěvami a vysluhováním svátostí večeře Páně a 
útěchy nemocných. O tyto služby lze duchovního požádat. Pastorační návštěvy se konají 



jak v domácnosti, tak v nemocnici či jiném zdravotnickém a sociálním zařízení. To se 
netýká jen lidí nemocných, ale také osamělých, toužících po duchovním hovoru apod. Je 
rozšířenou mýlkou, že svátost útěchy nemocných (v lidovém povědomí známá jako 
„poslední pomazání“) se dává jen umírajícím. Na prvním místě jde o posilu nemocného, 
nejen umírajícího. Prakticky tak může tuto svátost člověk přijmout i několikrát v životě! 
 
     Pokud dojde k úmrtí, koná se pohřební obřad v Husově sboru. Spíše výjimkou mají být 
rozloučení jinde – v obřadní síni, krematoriu. Duchovní může provést i (následné) 
rozloučení na hřbitově, ukládání urny, rozptyl apod.  V neděli po obřadu pohřbu se koná 
při bohoslužbě vzpomínka na zesnulého. V čase úmrtí milovaného blízkého člověka je 
možnost každoročně podat vzpomínku při nedělních bohoslužbách. Na svátek Památky 
zesnulých (2. listopadu), popř. v nejbližší neděli k tomuto svátku, je možnost 
vzpomenout na všechny věrné zesnulé při bohoslužbách.  
 
Základní informace lze získat i na internetu: 
Webové stránky Církve československé husitské: http://www.ccsh.cz/      
Webové stránky náboženských obcí v Ostravě – Svinově a v Ostravě - Polance: 
http://www.nosvinov-polanka.hys.cz/ 
 
Farní úřad: Stanislavského 639/46              1. května 1139 
                       721 00  Ostrava  Svinov             725 25 Ostrava Polanka 
                                                          tel. 731210814 
E-mail:       ccshsvinov@seznam.cz,           ccshpolanka@seznam.cz 
 
 
• Možnost domluvit osobní rozhovor s farářem 
• Příprava ke křtu a ke vstupu do církve,  
• Příprava k biřmování (uvědomělé potvrzení a závazek víry v životě),  
• Příprava ke svátosti manželství (oddavky),  
• Požádat o návštěvy v nemocnici, LDN, domově důchodců, v bytě nebo při jiné naléhavé     
   situaci  
• Vykonání církevního pohřebního rozloučení včetně asistence při zařizování pohřbu  
• Možnost zapůjčení knih z farní knihovny 
• Možnost objednání knih z církevního nakladatelství BLAHOSLAV. 
 
 
 
                                                                    Pokoj a požehnání!  
                                                               
                                                                                                    Tomáš Chytil - farář 
 


