
Čtení: 1J 3,13-17
Již minule jsme si řekli: Bible je velice
realistická kniha. A netají nám, že se
bratr bratru může někdy stát problé-
mem. Jen proto, že je jiný než já. On
starší, já mladší. On velký, a já malý.
On bohatý, a já chudý. On vzývá toho
boha, a já jiného. Tak to na světě chodí.
A také už víme, jak si starší Kain s tím
problémem, který měl se svým mlad-
ším bratrem, poradil. Povstal Kain
proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. A
bylo po problému. Bylo po problému?
Vůbec ne. Problém teprve nastal. Hos-
podin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr
Ábel?"
Jak to, že Kain s touto instancí nepočí-
tal? Jak to, že s ní nepočítali a nepočí-
tají násilníci všech dob? Říká se, že si
žádný vrah, když vraždí, nepředsta-
vuje, že by někdy mohl být dopaden,
každý počítá s tím, že mu zločin pro-
jde, že se ho nikdo, žádný soudce,
žádný mezinárodní tribunál v Haagu
nezeptá: Kde je tvůj bratr? Kam se
poděly ty stovky mrtvých, které jsi za
sebou zanechal? Ale i kdyby se nena-
šel žádný lidský soudce, i kdyby se
odmlčelo svědomí a všechen mravní
zákon, tam nahoře, u té nejvyšší in-
stance se všechno registruje, tam není
přehlédnut ani zapomenut žádný z
těch lidských bratrů a sester, kteří byli
zbaveni života, aby přestali být pro-
blémem. Kdyby už kromě mne neby-
lo na světě človíčka, který by mi tu
otázku položil, ta otázka zde ještě
bude znít: Kde je tvůj bratr Ábel? Je to
hrozba? Je to útěcha? Zajisté je to hroz-
ba, která má zadržet ruku vrahů
dříve, než zasadí smrtelný úder.
Pomysli: jednou budeš tázán, kde je
tvůj bratr. Ale je to také útěcha obětem
násilných činů. I když už nejsi, i když
už jsi zmizel ze světa, nezmizel jsi z
mé paměti a tvá krev se nevsákla do
země tiše a nenápadně, nýbrž křičí ke

mně ze země. Tys možná z lidského
světa odešel beze stopy, nikdo nenašel
tvé kosti, ale tvá stopa je u mne a u
mne zůstane.
A Kain pojednou chápe. Není po pro-
blému s bratrem. Nebudu sám. Už
nikdy. Provždy tu bude hlas, který se

ptá na bratra. AKain říká: Můj zločin je
větší, než je možno odčinit... Budu se
muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem
se na zemi psancem a štvancem. Každý,
kdo mě najde, bude mě moci zabít. Tak to
ne!, na to Hospodin. Takhle mechanic-
ky, takto osudově ne! Trest smrti za
vraždu? Tato úměra by se některým
lidem líbila, i Kain se s ní smiřuje. Kdo
mě potká, může mě zabít. Smrt za
smrt.
Ale Hospodin to vidí jinak: A Hospo-
din poznamenal Kaina znamením, aby jej
nikdo, kdo ho najde, nezabil. Trest smrti
pro vrahy není řešením. Na Kainovi
ulpí znamení. Znamení viny a zname-
ní Hospodinovy ochrany. Tento člo-
věk se provinil. A tento člověk má
ještě šanci žít. Už sice jako tulák a bez-
domovec v zemi Nód, v zemi Toulání,
na východ od Edenu, na oné, na naší
straně ráje, i tam má ještě šanci žít a
zplodit četné potomstvo (tak pokraču-
je Kainův příběh).
Založí rodinu. Ale domov už nemá. Je
tulák a psanec, cizinec mezi svými.
Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu,

ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti
tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a
zoufalou duši... Ráno budeš říkat: „Kéž
by byl večer!" a večer budeš říkat: „Kéž
by bylo ráno!"pro strach svého srdce,..,
tak se v Páté knize Mojžíšově (Dt 28,
65. 67) líčí osud tuláků a psanců. A
jinde: Naplním ustrašeností srdce těch,
kdo z vás zůstanou v zemích svých
nepřátel, že je zažene i šelest odvátého
lupení. Budou utíkat jako před mečem a
padat, i když je nikdo nebude pronásle-
dovat (Lv 26, 36). Takový je úděl
Kainů, lidí chvějícího srdce, pohaslých
očí, zoufalé duše, děsících se i šelestu
odvátého lupení, prchajících před
hrozbou i jen virtuální, lidí bez
domova, bez spočinutí, bez tepla lid-
ské blízkosti a vzájemnosti. Takový
byl úděl Kainův. Kain ještě zplodí
syny, ani jeden nebude stejný jako
druhý: v takovém světě napříště
bude Kain žít, v takovém světě žije-
me my, Kainovi potomci, v zemi
Neklidu a na východ od ráje, na oné
odvrácené straně ráje, žádný z nás
není jedináček, každý máme bratry a
sestry odlišné od nás, ani jednovaječ-
ná dvojčata nemají totožné osudy, a ti
naši sourozenci se nám někdy stávají
problémem pro svou jinakost, pro
svou odlišnost. A klademe si otázku,
zda v takovém světě je možno ještě
najít opět domov, takový domov, o
němž zpíváme: „Bratr bratra mile
vítá, silný mdlejším nepomítá... co
kdy na kom slávy vidí, přeje mu a
nezávidí..." Bratr bratra mile vítá, tj.
nepohoršuje se nad jeho jinakostí,
nad jeho odlišností, nad jeho jiným
životním stylem, názorem, nábožen-
stvím. Jak bychom byli rádi, kdyby
takový byl náš svět, svět smířených
odlišností! Jak toho dosíci?
Řekli jsme už minule, že Kainova
volba nebyla osudová. Že měl mož-
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Genesis 4,1-16 Diptych  II

VI.
„I řekl Hospodin Kainovi:

Kde je Abel, bratr tvůj?“
(1M 4,9)

Na Kainovi a Abelovi tady vidíme, že
i obětovat Hospodinu, chodit do kos-
tela a vést pobožný život se dá s roz-
dílným přístupem: lidská sebejistota
a samospravedlnost dokáže i před
Boha předstupovat s pocitem krásné
spokojenosti se sebou, a proto i s ná-
rokem: Jsem zvědav, Bože, jak se mi
za mou obětavost odvděčíš! Postím
se, nesmilním, přináším desátky z má-
ty a kopru... Jen vzpomeňme na
Ježíšovo podobenství o dvou mužích
v chrámě. Takový není se svou obětí
příjemný. Ani Bohu, ani lidem.
Přijat je ten, kdo přichází s pokorným

srdcem. Ovocem pravé víry je pokora,
která přináší svou oběť jako výraz
vděčnosti za to, co jsme dostali a stále
dostáváme a která přijímá život a
zdraví a všecko požehnání s vědo-
mím, že to vše přece není samozřej-
mostí, ani vlastní zásluhou, nýbrž
darem Boží lásky. Přijat je ten, kdo se
před Bohem ani před lidmi nevykazu-
je vlastní spravedlností ani přesilou,
nesrovnává se s těmi, kdo jsou horší,
ale bije se v prsa a pokorně prosí:
„Bože, buď milostiv mně hříšnému.“
Právě odtud snad můžeme nejspíše
správně pochopit, proč vlastně přijal
Pán Bůh oběť Abelovu, ale Kainovu
ne. Není to z nějaké nevyzpytatelné
Boží svévole, ale v přístupu obou bra-
trů. Vždyť i v následujících verších je
psáno: „Změníš-li svoje nebetyčné

smýšlení, Kaine, budeš příjemný.“
Ale také: „Nerozhodneš-li se správně,
jestliže se nepustíš do boje proti své
uraženosti a ješitné zlobě, hřích ve
dveřích leží.“ Číhá na tebe hřích. Až
dosud je ještě „pod tvou mocí žádost
jeho“. To je velice důležité slovo. Do
určité chvíle je hřích a pokušení pod
naší mocí, abychom je přemohli, aby-
chom se jim vzepřeli. Kolikrát v živo-
tě a ve vztazích opravdu záleží na
tom, zda ve svém srdci hned v začát-
ku potlačíme to, co se tam chtělo za-
hnízdit. Zda zavčas ovládneme svou
zlost, z níž se pak šíří jen dusno na
všechny strany. Zda zaženeme svou
namyšlenost, které není hned tak ně-
co dost dobré.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 22

Dokončení na str. 2

Nedivte se, bratří, když vás svět nená-
vidí. My víme, že jsme přešli ze smrti
do života, protože milujeme své bratry.
Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
Kdokoliv nenávidí svého bratra, je
vrah - a víte, že žádný vrah nemá podíl
na věčném životě. Podle toho jsme
poznali, co je láska, že on za nás polo-
žil život. A tak i my jsme povinni polo-
žit život za své bratry. Má-li někdo
dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v
něm může zůstávat Boží láska?

1J 3,13-17

Na počátku devadesátých let, ještě za života M. Matěje z Janova, vzešla z milí-
čovského okruhu v Praze myšlenka postavit svatyni, která by sloužila přede-
vším českému kázání. Hlavním mecenášem nového založení se stal staro-
městský český kupec Kříž, zvaný Kramář, potřebnou právní a politickou
záštitu nad podnikem převzal královský dvořan Hanuš z Milheimu. Stavět se
začalo na jaře 1391 a po třech letech byla stavba hotova. Protože nový kostel
nedostal pro odpor místního faráře farní práva, byl nazván Betlémskou kaplí;
nebyla to však nějaká malá kaple, nýbrž rozsáhlá stavba s prostornou síní, v
níž se mohlo shromáždit více než 2000 posluchačů. Velký prostor byl v soula-
du s úmyslem zakladatelů, aby se českých kázání mohlo zúčastnit co nejvíce
lidí. Betlémská kaple byla zároveň ustanovením Kříže Kramáře uvedena v
jistou spojitost s univerzitou a českým univerzitním národem, protože pre-
zentační právo svěřil pro budoucnost třem nejstarším českým mistrům z
Karlovy koleje. Po Janu Protivovi z Nové Vsi, který záhy odešel (r. 1396), a po
M. Štěpánovi z Kolína se stal v březnu 1402 kazatelem v kapli Betlémské M.
Jan Hus.
Hus pocházel z jihočeského městečka Husince u Prachatic, kde se narodil asi
v r. 1371. O jeho dětství i mládí není známo nic spolehlivého (různé ,,známé"
příhody z Husova dětství a mládí jsou výtvory pozdních nespolehlivých
legend); na počátku devadesátých let začal studovat na pražském obecném
učení filosofii a r. 1396 dosáhl hodnosti mistra svobodných umění. Po dalších
dvou letech začal sám na fakultě přednášet, r. 1400 byl vysvěcen na kněze a
dal se zapsat na fakultu teologickou. Jestliže se o názorech mladého Husa
před vstupem na univerzitu neví téměř nic, pak od dokončení filosofických
studií je možné s větší či menší přesností sledovat jeho myšlenkový vývoj,
počátky a průběh jeho zápasu s oficiální církví i konečné vyvrcholení jeho
životního dramatu. Snad již ve studentských letech, určitě však po dosažení
prvních akademických hodností, se seznámil se spisy anglického teologa Jana
Viklefa, v nichž byla obsažena mnohem ostřejší kritika současné církve, než
tomu bylo například v učení M. Matěje z Janova. M. Jan Hus mohl jako kaza-
tel v kapli Betlémské působit na širší okruh věřících mezi pražskými lidový-
mi i zámožnějšími vrstvami a do jisté míry i na dvorské okolí královo.
Neboť kazatelna - podle pěkného výroku F. M. Bartoše - byla tehdy velmocí.
V době, kdy neexistovaly žádné informační prostředky masového charakteru,
se lidé dozvídali z kazatelen jednak samotné prosté zprávy (církevní pokyny,
příkazy a zákazy, novinky z blízkého i vzdálenějšího okolí, vyhlašování mod-
liteb k určitým účelům, i rozkazy krá-

Kazatel v kapli Betlémské
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Nejstarší české vyobrazení upálení Husova v Bibli martinické z první pol. 15. stol.
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nost se rozhodnout, padesát na padesát. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?
říká mu Hospodin. Zkusme spekulovat: Jak by to bylo, kdyby Kain zvolil tu
lepší možnost, těch lepších padesát. Kdyby byl svého mladšího bratra nezabil.
Musel by se s bratrem smířit; smířit se s tím, že Ábel je jiný, že je jenom druho-
rozený, že je jako pára nad hrncem, a přesto se mu v jeho podnikání daří, že to
má u Pána Boha asi nějak lepší. Kain by se byl musel čehosi vzdát. Místo toho se
Kain vzdal bratra, vyloučil jej ze svého života. Pravda, jen zdánlivě a brzy poznal
svůj osudový omyl, omyl člověka, který chce být na světě sám. Ale jak z tohoto
omylu vybřednout?
Lidstvo na své dlouhé cestě dějinami již objevilo nejeden způsob: nějak se s
bližním srovnat, nějak slušně spolu vyjít. Nu i to je dost, nepohrdáme tím a
jsme vděčni, kde se to daří, kde se v lidské společnosti prosadily zákony,
které „zadržují ruku vraha", kde se prosadily způsoby, jak řešit odlišnosti
nebo antagonismy mezi lidmi, národy, třídami, politickými stranami, církve-
mi, náboženstvími cestou zákona, cestou diskuse a soutěže. To je určitě
dobré, ale není to stoprocentně účinné. Moudřejší cestu navrhuje Písmo a
Pán Ježíš: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. To není, jak se
někteří domnívají, rada k sebelásce. K tomu, abych miloval sám sebe, mi
nikdo nemusí radit. Smysl toho Ježíšova návrhu je jiný: Mírou tvého vztahu
k tvému bratru či sestře nechť se stane tvůj vztah k sobě samému. Všechnu
péči, kterou věnuješ sám sobě, věnuj také bližnímu, všechnu shovívavost,
kterou prokazuješ sám sobě, nech platit také pro svého bližního. Sám k sobě
jsi velmi tolerantní a omluvíš si sám před sebou všechny své poklesky. Proč
bys neměl být stejně tolerantní též ke svému jinakému bližnímu? Kdyby byl
Kain toto pochopil, kdyby byl zvolil těch druhých padesát, kdyby byl přijal
svého mladšího, ale úspěšnějšího bratra v jeho odlišnosti (Bratr bratra mile
vítá, silný mdlejším nepomítá... ale ani mdlejší silnějším), nemuselo dojít 
k první bratrovraždě a Kain by se nemusel stát tulákem bez domova. Kdyby,
kdyby, kdyby... Kdyby platilo toto kdyby, kdyby stejnou míru úcty, jakou
mají ke svému názoru, ke své kultuře, ke svému náboženství, měli lidé i 
k názoru cizímu, k cizí kultuře, k cizímu náboženství, nemusely být některé
války a už vůbec ne teroristické útoky.
Kdyby byl Kain toto pochopil... Získal by domov a zachoval i svou svobodu.
Neboť, opakujme, ve chvíli svého rozhodování má Kain na prahu svých
dveří - hřích: Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, říká Hospodin
Kainovi. Hřích na prahu - a prahne, čeká, ano číhá jako šelma na kořist a ty
si ani neuvědomuješ, člověče Kaine, že když mu podlehneš, stane se z tebe
kořist, oběť, budeš v jeho spárech jako myška v kocourově tlapě. Kde zůsta-
ne tvá svoboda, tvá důstojnost? Tvou ruku s vražedným nožem povede
někdo jiný, něco jiného, hřích povede tvé kroky na pole vraždy, do londýn-
ského metra, do autobusu plného pasažérů... Na tomto příběhu vidíme zře-
telně, proč někteří bohoslovci vykládají hřích jako odcizení. Odcizen sám
sobě, odcizen své svobodě, odcizen svému určení zvedá člověk ruku proti
bratrovi, sestře, bližnímu. Něco málo z toho prozrazují lidé souzení pro vraž-
du či zabití, když před soudem prohlašují: Já nevím, co se to se mnou dělo,
já nevím, jak se to mohlo stát, bylo to silnější než já. V některých případech
to byl alkohol. V jiných propaganda, ideologické namlouvání k fanatismu,
masírování mysli, vymývání mozků. V každém případě: cosi, co vraždící
člověk neměl pod kontrolou, co naopak mělo kontrolu nad ním. Ovládlo jej
to, znesvobodnilo. Takový Kain, takový atentátník se sám stal obětí. Obětí
svého činu. Platí za to ztrátou své svobody, ztrátou domova, tím, že bude
napříště jen psancem a štvancem, že se bude jen toulat a skrývat ve světě
plném nenávisti.
Ale jak jsem řekl: Kdyby se byl Kain rozhodl jinak, pro těch lepších padesát,
musel by se také něčeho vzdát, něco obětovat. Vzdát se svého spravedlivého
hněvu, své spravedlivé představy o bratru i o sobě, svého spravedlivého náro-
ku na větší díl Boží přízně (byl přece prvorozený!), musel by se vzdát své sebe-
spravedlivé vlastní identity ve prospěch bratra i nevypočitatelnéhoHospodina.
O tom mluví naše dnešní první čtení: Podle toho jsme poznali, co je to láska, že on
za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Na opač-
ném konci Kainova činu je - láska a ta znamená: oběť. Kain položil život svého
bratra za sebe. Zde je to v opačném gardu: položit život za bratra.
Zákony a mechanismy, jimiž lidská společnost brání vraždám, jsou dobrá věc.
Tolerance k odlišnosti druhého je dobrá věc. Avšak o etáž, o mnoho etáží hlou-
běji k tajemství života pronikl ten, komu bylo dáno vzácné poznání, že pohoto-
vost k oběti, hotovost bratra zastoupit i za cenu vlastní újmy je cestou z říše smrti
do říše života. Vzdát se něčeho ve prospěch bližního, vzít zástupně jeho břímě
na sebe: to je hluboké tajemství života. Svět je stále nechápe, není divu. (Nedivte
se, bratří, když vás svět nenávidí..., říká Jan.) Ale nejeden z nás má s tím již i svou
zkušenost; co to znamenalo, když za něj někdo nastavil svou kůži, vzal na sebe
jeho břímě, jeho potupu. Můj kolega a bratr Jan Heller káže: „Bez oběti, rozu-
mějme bez vnitřní obětavosti, bez hotovosti sám sebe se vzdávat a vydávat do
služby matka nevychová dítě, přátelství zhasne, manželství se rozpadne a spo-
lečnost se začne rozkládat." Světová společnost se již začala rozkládat. O rozkla-
du manželství a rodin raději pomlčme.
Cesta oběti je cesta, kterou nemůžeme nikomu vnutit. Ale je to cesta reálná, ba
praktická. Jan v dnešním čtení říká: Má-li kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má
nouzi a bez soucitu se od něj odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?'Já
dávám za pravdu těm, kteří tvrdí, že by na světě bylo možná méně terorismu,
kdybychom se my, kdo žijeme v této bohaté polovině světa, dokázali spravedli-
věji a soucitněji dělit o bohatství Božích darů s našimi bratry a sestrami, kteří
mají nouzi.
Cestu oběti nemůžeme nikomu vnutit. Ale vězme, že je otevřená. Ten jediný, o
němž vyznáváme, že za nás na kříži zemřel, ji i pro nás, potomky Kainovy, doši-
roka otevřel. Když byl druhého dne po sobotě vzkříšen z mrtvých.

Pavel Filipi
(z knihy „Kolik zbývá z noci". Sbírka kázání, Kalich 2006)

Kazatel v kapli BetlémskéNad Biblí

Genesis 4,1-16 lovské atd.), jednak mohl kazatel při
vlastním kázání, které mělo jeho
posluchače nabádat a vychovávat k
pravému křesťanskému životu, dát
výraz svému smýšlení (ať už jasně, či
„nenápadně") a vhodným zaměřením
řeči působit určitým směrem na své
posluchače. To byla věc neocenitelná,
a proto církevní představitelé mož-
nost kázání omezovali. Kázání byla
povolována jen ve farních kostelích a
nejméně ze všeho vítána ve svatyních
typu pražské Betlémské kaple, která
byla výslovně určena ke kázáním v
národním jazyku. Na počátku 15. sto-
letí byla přeložena do češtiny Bible,
což bylo jistě silným podnětem k ak-
tivizaci kdysi milíčovského okruhu a
při srovnávání biblických poměrů (=
církve prvotní) s tehdejším stavem
zároveň i příležitostí k rozšíření kriti-
ky současné církve.
Hus měl jako kazatel v Betlémské
kapli velmi výhodnou pozici. Když
se ujímal svého úřadu, měl už za
sebou řadu univerzitních funkcí a
určité životní zkušenosti. Jako mistr
university byl víc než pouhý kněz,
mohl také svým posluchačům více
říci (protože více věděl) a mohl na ně
působit podle svých názorů. Ty byly
při jeho vstupu do Betléma filosofic-
ky a teologicky ovlivněny Viklefem,
veřejná kázání mladého kazatele
budou tedy určitě zaměřena na kriti-
ku soudobé církve. Pro Husovy
„politické" názory jsou charakteris-
tické jeho výroky z r. 1401, kdy v létě
vojska míšeňských markrabích a je-
jich panských spojenců ležela před
pražskými městy: „Čechové jsou bíd-
nější nežli psi a hadi, protože pes hájí
lůžka, na němž leží, a kdyby jiný pes
ho chtěl odehnati, bojoval by s ním a
had taktéž; nás však Němci utiskují a
zabírají úřady v Čechách, a my mlčí-
me. Čechové v Českém království
podle zákonů, ano, podle zákona
Božího a podle přirozeného pudu,
mají býti první v úřadech jako Fran-
couzi v království francouzském a
Němci v zemích svých, aby Čech
dovedl říditi poddané své a Němec
německé. Lecjaký prospěch z toho, že
Čech neznající řeči německé je v
Němcích farářem nebo biskupem?
Vím, tolik bude platen jako stádu pes
němý, nemohoucí štěkati. A tak nám
Čechům jest platen Němec."

Prvá léta působení M. Jana v Betlémě
uplynula klidně, ačkoliv již tenkrát
se zanícením horlil proti církevním
zlořádům. Klidu mu bylo popřáno
pravděpodobně proto, poněvadž
téměř současně s jeho nástupem v
Betlémě došlo i k zásadní změně ve
vedení české církve. Koncem listopa-
du byl kurií potvrzen nově zvolený
Zbyněk Zajíc z Házmburku, rozhod-
ný straník Václava IV. Zbyněk byl
velmi mlád, spíše voják nežli kněz, a
v době královy bezmocnosti se
nemohl ujmout výkonu svého úřadu.
Své funkce mohl vykonávat teprve
někdy na podzim 1403, těsně před
královým únikem z vídeňského zaje-
tí. Jeho hlavním odpůrcem byl lito-
myšlský biskup Jan zvaný Železný,
pozdější nesmiřitelný odpůrce a
bijec husitů. Zbyněk byl po uplynu-
lém čtvrtstoletí zase první představi-
tel české církve, přátelsky nakloněný
králi Václavovi, a tato okolnost zasá-
hla příznivě i do Husova života v prv-
ních letech v Betlémě. Mladý arcibis-
kup nenáležel, možno-li to tak vyjád-
řit, k profesionálním prelátům a to
bylo pro Husa příznivé. Zbyněk volí-
val za kazatele na synodách kněžstva
české univerzitní mistry a mezi nimi
byl několikrát i Hus, který zde horlil
proti nešvarům a neřestem ducho-
venstva - a stejným tématům se věno-
val i v Betlémě. A Husova kázání
byla hojně navštěvována a měla i
veliký ohlas (kaple mohla pojmout
asi dvacetinu obyvatel tehdejších
měst pražských); nebyl to úzce ome-
zený okruh ,,stálých posluchačů",
daný rozsahem určité farnosti,
Husova kázání slyšela přímo či ne-
přímo ,,celá Praha". Proto také byl
jejich účinek tak velký. O Husovi je
možné bez fráze říci, že byl ve spoje-
ní s lidem. Sám zase nesporně čerpal
posilu pro utvrzení ve svých názo-
rech ze souhlasu četných posluchačů,
kteří přilnuli ke svému kazateli
proto, že veřejně kritizoval nešvary a
zlořády, které byly všeobecně známy,
ale jejichž kritika - a zvláště veřejná -
byla zakázána. A tu najednou se
objevil někdo, kdo neváhal před pro-
stými věřícími tyto věci ostře odsou-
dit z kazatelny. Svým působením v
Betlémě spojil Hus ve své osobě star-
ší tradice milíčovského hnutí nové
zbožnosti s univerzitní opozicí, záro-
veň však přenesl kritiku přímo mezi

laické vrstvy, a tím dal nové podněty
lidovému odporu proti církvi (a
koneckonců proti dané struktuře
společnosti). Byla jen otázka, kdy ofi-
ciální církev proti němu vystoupí.
Je stará zkušenost, že mocní, jsou-li
kritizováni přímo, použijí všech pro-
středků, aby útočníka umlčeli. Přes-
ně tak postupovali vysocí církevní
představitelé i proti Husovi. Byli by
snad ještě strpěli jeho kázání proti
hříchům duchovenstva na kněžských
synodách, ,,mezi sebou", ale když
Hus přenesl kritiku před tvář „celé
Prahy" do Betléma, nemohli pasivně
přihlížet. Kazatel býval totiž velmi
adresný. Když v červenci 1407 zemřel
proslulý mnohoobročník Petr z Vše-
rub, řekl o něm Hus v kázání: ,,Hle,
mistr Petr Všerub také zemřel, proto
proste Boha za duši jeho, protože
mám jak naději, že milostí Boží jest
spasen, tak se též bojím, aby nebyl
zatracen: obojí jest na Božím soudu.
Já však - nepředbíhaje soud Boží -
nevzal bych celý svět za to, abych
chtěl zemříti v tolika a tak velikých
obročích... Kdokoli vyžaduje za svá-
tosti peníze a nehodlá ustati od vydí-
rání, a zvláště když vydírá nehodně a
nehodně nutí chudé, aby dávali,
každý takový a všichni, kdo takoví
jsou, jsou falešní proroci, svatokupci,
a tedy kacíři !" Je třeba chápat, co
taková slova znamenala, zvláště když
byla pronesena na kázání po Petrově
pohřbu. Vysoký církevní prelát tu
byl kvalifikován jako kacíř a byla
dokonce vyslovena pochybnost, zda
bude spasen. Rokem 1407 tedy dosa-
vadní Husova shoda s arcibiskupem
skončila, mimo jiné jistě také proto,
že vysoká hierarchie dovedla Zbyňka
za léta od jeho nastoupení poznená-
hlu získat pro sebe a pro své názory.
Hus vystoupil ještě na říjnové syno-
dě, jeho kázání bylo velmi ostré a
mířilo proti hříchům duchovenstva,
ale bylo také v tomto shromáždění
poslední. Zároveň totiž začaly dochá-
zet na Husa první žaloby a rok 1408
byl již ve znamení příkrého postupu
prelátů i arcibiskupa Zbyňka proti
viklefovcům. S nimi kráčela v jedné
řadě i nečeská většina na univerzitě.

(Úryvek z knihy 
Zdeněk Fiala: Předhusitské Čechy

1310-1410, 
nakl. Svoboda, 1968)

Dokončení ze str. 1

PANU JANOVI Z CHLUMU
V Kostnici, v žaláři u Dominikánů, 25. prosince 1414 

až 3. ledna 1415
Naděje Husova a jeho přátel byla záhy zklamána. Dne 28.
listopadu byl Hus vlákán do domu kardinálů a tam byl lstí,
přes horlivý odpor Jana z Chlumu, svobody zbaven. Papež
tu podlehl nátlaku kardinálů, podnícen vylhanou zprávou,
že Hus chtěl tajně z Kostnice uprchnout. Týden byl Hus
držen ve vazbě v domě kantora kostnické katedrály a 6.
prosince byl převezen do vězení v klášteře dominikánském
při jezeru Bodamském. Michal a Páleč zatím sepsali obža-
lobu a tříčlenná komise (Jan, patriarcha Konstantinopolský,
Jan, biskup Lubušský, Bernard, biskup v Castellamare) se
chopila Husova případu. Hus ve vězení, nezdravém a
páchnoucím, těžce strádal. Záhy těžce onemocněl zácpou.
Přesto byl ve vězení vyslýchán a duševně týrán. Mezi svěd-
ky, kteří svědčili proti němu, se začaly objevovat osoby, u
nichž lze sotva předpokládat nestrannost. Svou mstu zde
vykonali Jan z Münsterberka a Petr Storch, profesoři v
Lipsku, kteří v roce 1409 (dekret kutnohorský) byli nuceni
opustit Prahu. - O Vánocích přijel do Kostnice Zikmund.
Zpráva, že byl Hus zatčen, ho rozlítila, ale prudký odpor
kardinálů ho zatlačil do úzkých. Když se Hus dověděl, že
Zikmund je v Kostnici, začal znovu doufat. A pomohla ještě
jedna věc - úplatek. Přátelům se podařilo podplatit stráž u
jeho vězení a téměř po dvou měsících obnovit styk s věz-
něm. Před 3. lednem 1415 poslal Hus tajně lístek Janovi z

Chlumu, v němž podal zprávu o svém stavu a požádal o
Bibli a psací potřeby.
Milostivý pane!
Opatřte mi Bibli a pošlete mi ji po tomto dobrém muži. A má-li
Petr, váš písař, inkoust, ať mi ho dá, a několik per a malý kalamář.
O svém sluhovi Polákovi ničeho nevím ani o mistru Kardinálovi.
Jen tolik slyším, že vaše urozenost je zde a že je u pana krále. Proto
vás zapřísahám, proste královské veličenstvo i pro mne i Všemo-
houcího Boha, který jej tak velkolepě obdařil svými dary, a také
proto, aby se ukázala spravedlnost a pravda k slávě Boží a na pro-
spěch církve, aby mne vyprostil z vězení, abych se mohl připraviti
a přijíti k veřejnému slyšení. Vězte, že jsem byl velmi nemocen a
dostal jsem klystýr, ale již jsem se pozdravil.
Prosím, pozdravte české pány, kteří jsou u dvora pana krále. Psáno
vlastní rukou, kterou zná váš písař Petr. Dáno v žaláři. Pamatujte
na husu, přátelé moji!

* * *
PŘÁTELŮM V KOSTNICI

V Kostnici, v žaláři u Dominikánů, 3. ledna 1415
Podrobněji celou svou situaci líčí Hus v listě přátelům v
Kostnici z 3. ledna. Dvě věci vynikají jasně z tohoto listu:
jednak že nejúhlavnějším nepřítelem je Páleč - krajan a
bývalý přítel, jednak že odpůrci používají úskoků a lstí -
proto Hus radí k nejvyšší opatrnosti a obezřetnosti.
Skoro celou včerejší noc jsem psal odpovědi na články, které sesta-
vil Páleč. Usiluje přímo, abych byl odsouzen. Bůh mu odpusť a
mne posilni!

Dokončení ze str. 1

Dopisy z Kostnice

Dokončení na str. 3
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Jeníček a
Mařenka
měli roz-
tržitého tatínka. Jednou zapomněl v lese
sekeru, podruhé omylem spálil ulomenou
nohu od židle, potřetí vyhuboval ženu, že
mu někam založila brýle, ačkoli je měl na
nose. Žena byla laskavá a trpělivá a asi
také dost odvážná, když si vzala
takového chudého poplete-
ného vdovce se dvěma
malými dětmi. Dě-
tem ani nenapad-
lo, že je to vlastně
macecha. Žilo se
jim s ní docela
dobře. Pak však
otec ztratil prá-
ci a přišla nou-
ze. Rodiče si
sami utrhovali od
úst, aby děti měly
co jíst, ale všechno má
svůj konec. Jednoho dne
vysypala matka z pytlíku
zbytek mouky a prohlásila: "Víc už
tady není. Jestli nemáme umřít hladem,
musíš, tatínku,odvést děti do lesa, aby si
tam natrhaly a nasbíraly něco k snědku."
Otec tedy zavedl děti na vzdálenou pase-
ku, kde se to jen červenalo jahodami, a sám
poodešel porazit pár soušek, aby bylo doma
alespoň čím topit. Po práci si na chvíli
zdříml na mechu a když se probudil, na
děti zapomněl a vydal se domů bez nich.
Mezitím se děti najedly jahod a nasbíraly
do džbánku i pro macechu, ale když se
začalo smrákat, vylekaly se: "S tatínkem se
asi něco stalo, musíme jít domů sami."
Jenže potmě nedovedly najít cestu. Kdyby
si bývaly označily cestu třebas bílými
kamínky! Ale kohopak by napadlo, že to
takhle dopadne!
Jeníček a Mařenka klopýtali ve tmě sem a
tam, až nakonec prohlásila Mařenka: "To
nemá cenu! Vylez, Jeníčku, na strom a roz-
hlédni se, jestli někde nesvítí okno od cha-
loupky!" Jeníček vylezl tedy na strom a
vida! V dálce se skutečně kmitalo světélko.
Děti se chytily za ruce a vydaly se tím
směrem. Když dorazily k cíli, začalo už
svítat a Jeníček s Mařenkou uviděli před
sebou roztomilou chaloupku. Stěny měla
pomalované pestrou polevou a voněla jako
perník. Však byla  skutečně z perníku!
Děti se rozhlédly a když nikoho neviděly,
vylezl Jeníček na střechu a začal lámat per-
níkové šindele pro sebe o pro sestřičku.
Však měli už pořádný hlad.
Tu se však otevřely dveře, vyšla shrbená

babka a
zavolala:
" K d o

nám to loupe ze střechy perníček?" Když
však uviděla vystrašené děti, vlídně je oslo-
vila: "To jsou mi hosté! Snad jste neza-
bloudili? Teď už ale rychle ze střechy dolů
a pojďte dovnitř!" Uvnitř uviděli Jeníček a

Mařenka u stolu bělovlasého
dědka, který si lámal oby-

čejný chleba do hrnku s
kafem."Dnes jsme

vstali brzy, poně-
vadž budeme péct
čerstvý chleba,"
vysvětlovala
babka."Jen se
podívejte, jak
nám bochníky

na ošatkách už
krásně vykynuly!

A já vám teď taky
dám každému pořád-

ný krajíc s máslem. To je
po ránu určitě lepší než per-

ník." Děti se ani příliš neostýchaly a
pustily se do chleba jako hladoví vlci. "Až
budete hotoví," pokračovala babka, "po-
můžete mi sázet chleba do pece. Já vám
ukážu, jak se to dělá. A až bude chleba upe-
čený, tak vás tady děda zavede domů.
Beztak jsou rodiče už bez sebe strachem!"
Jeníček a Mařenka byli celí nadšení, když
jim babka dovolila vyzkoušet si, jak se
zachází s lopatou. Zůstali by v perníkové
chaloupce třebas týden. Ale babka měla
pravdu. Návrat domů byl přednější. A tak
dědek popadl pod paží dva největší pecny,
děti menší bochníky a vydali se domů.
Roztržitý tatínek si už málem rval vlasy,
ale teď jen znovu o znovu děkoval Bohu i
dědkovi, že to tak dobře dopadlo. I macecha
měla slzy na krajíčku. Z těch bochníků
měli radost, ale když děti později vyprávě-
ly, že dědek s babkou obývají perníkovou
chaloupku, rodiče jim příliš nevěřili. 
Co se vlastně stalo s perníkovou chaloup-
kou? Asi ji rozmáčely podzimní deště.
Nikdy nikdo ji už nenašel.

Babka s dědkem mimo perník
ještě jednu přednost měli:
hledět mlčky na hladové -

to rozhodně neuměli.
Spokojený, sytý sobec 
nikdy zřejmě nedovede

vcítiti se do svých bližních,
co jsou na tom právě bledě.

Daniel Henych
Pokračování příště

JK: Koncem května proběhlo každoroční
zasedání synodu českobratrské církve.
Hlavním tématem synodu bylo "Budo-
vání sborů". Mohl bys krátce shrnout, co
na toto téma na synodu
za-znělo?
MR: Toto téma se probí-
ralo na předchozím, tj.
třetím zasedání 31.syno-
du. Na  čtvrtém zasedá-
ní byly jen připomenuty
ohlasy ze sborů. Plyne z
nich, že pro většinu naší
církve je přijatelným
modelem sbor jako „pří-
bytek", tedy místo před
něčím nás chránící, kde
se také setkáváme s dru-
hými a občerstvujeme se
pro život všedních dnů. Do pozadí
ustoupilo pojetí sboru jako místa zvě-
stování Božích soudů a Kristovy mi-
losti.       
JK: V agendě synodu byla i otázka účasti
dětí na večeři Páně. Učinil v této věci
synod nějaké rozhodnutí?
MR: Ano, domnívám se však, že ne
moc dobré. Pravomoc rozhodnout,
zda a jak se ve sboru bude vysluhovat
večeře Páně dětem, svěřil staršov-
stvům. Mně se zdá, že tato otázka už je
na pomezí praxe a věrouky a přene-
chávat ji staršovstvům je poněkud ali-
bistické. Jsme církev presbyterně sy-
nodní, tedy se měl formou doporučení
či nedoporučení té či oné praxe jasně
vyslovit synod. Povědomí o jednotě
ČCE, i bez toho velmi chabé, bude
nejednotnou praxí ve věci tak zásadní
ještě oslabeno.
JK: Diskutovalo se i o dalších věcech spoje-
ných s vedením bohoslužeb?
MR: Nezaznamenal jsem. Jak to tak
bývá, synod musí řešit hlavně otázky
ekonomicko-organizační (rozpočet,
personální fond, Diakonie, atd.), na
liturgii  není čas a hlavně se objevuje
tendence podobu bohoslužeb nechat
na vkusu a dobré vůli sborů. 
JK: Vraceli se synodálové k poměrně
vstřícnému dokumentu o homosexuální
orientaci z minulého roku?
MR: Kupodivu se toto téma ani v dis-
kusi ke zprávě synodní rady neobjevi-
lo. Asi podléháme působení médií víc,
než si připouštíme. Když se o něčem
hodně mluví, i my se vyjadřujeme.
Když média ztratí zájem, i my se zač-
neme zajímat o jiné věci. 
JK: Synod přijal výzvu k dodržování lid-
ských práv na Kubě, a dokonce zaslal dopis
Fidelu Castrovi. Myslíš, že to ovlivní situ-
aci a pomůže kubánskému lidu?
MR: Zcela jistě každý skutek lásky a
čin víry mění situaci. Navíc je tu vzpo-
mínka na doby, kdy nám vládli komu-

nisté. Každý projev servility vůči
našim papalášům ze strany církví svo-
bodného světa nás skličoval, každý
projev solidarity s utiskovanými nás

povzbuzoval. Náš do-
pis určitě povzbudil
statečné křesťany, kteří
připravují nenásilný
přechod diktátorského
režimu v demokratic-
ký. 
JK: Jak bys v krátkosti
vyjasnil rozhodovací pra-
vomoci synodu, synodní
rady a staršovstva míst-
ního sboru?
MR: Synod je orgán
zákonodárný, rozho-
duje o znění církevního

zřízení (ústava) a církevních řádů
(zákony). Synodní rada je orgán správ-
ní, realizuje usnesení  synodu a spra-
vuje církev mezi synody. Staršovstva
jsou orgány správní, spravují místní
sbory dle platných řádů a podle poky-
nů nadřízených orgánů (seniorátní
výbor, synodní rada). 
JK: Českobratrská církev je otevřená růz-
ným názorovým proudům. Různost mezi
sbory se třeba na rozdíl od katolíků proje-
vuje i v bohoslužbě. Vnímáš proměnlivost
bohoslužeb jako pozitivum?
MR: Je to nutnost. Bohoslužby za prv-
ního Kalvínova pobytu v Ženevě např.
byly úplně beze zpěvu. Po dvouletém
pobytu ve Štrasburku Kalvín zavedl
zpěv žalmů. Zkrátka i podoba té nejre-
formovanější bohoslužby se měnila.
Ovšem těmto změnám sluší pomalost
a opatrnost, nesmí být zbrklé a musí
být dostatečně prohovořené.
JK: Odlišné pořady bohoslužeb máme již
téměř 30 let v nabídce Evangelického zpěv-
níku (str. 832-5). Nemyslím si tedy, že to
jsou jen zbrklé úchylky. Není škoda, že se
častěji nepoužívají?
MR: Ta nabídka sehrála roli jakéhosi
testu. Jen velmi málo sborů, pokud
vím, pocítilo touhu přiklonit se k alter-
nativní podobě nedělní bohoslužby. Je
to škoda. Zároveň ale by bylo špatným
řešením zavádět novou podobu boho-
služeb bez ohledu na vnímání těch,
kdo bohoslužby navštěvují. Sám jsem
dodnes nesmířen s tím, že v Evan-
gelickém zpěvníku byly drobně upra-
veny texty některých písní, které znám
víceméně nazpaměť z mládí, a teď na-
jednou se zpívají jinak. Pozor, otázka
liturgie není jen otázkou teologické
správnosti, ale také otázka kontinuity
našeho života. Chci, aby mne určité
písně, určité liturgické stereotypy do-
provázely od dětství až do smrti.
Rozumím nelibosti těch, kdo v něčem
vyrostli, a teď se po nich chce, aby se

přizpůsobili něčemu jinému. Ještě více
si ale rozumím s těmi, kdo jsou ochot-
ni nové – pardon, většinou velmi staré,
starší než rozdělení křesťanstva na ka-
tolíky a reformované - liturgické prvky
vyzkoušet a  některé natrvalo převzít.
Opakuji ale, že změnám musí ve sboru
předcházet  rozhovor všech se všemi. 
JK: Naše církev má presbyterně synodní
zřízení. Mnohé z toho, co synody přijmou
jsou pouze doporučení a následně rozhodu-
je staršovstvo (např. otázka liturgického
oděvu je dle rozhodnutí synodu dnes v
kompetenci starších). Myslíš, že je to
správné? Nemělo by být vedení církve mé-
ně benevolentní?
MR: Barva liturgického roucha v kom-
petenci starších mi nevadí, nejde o
otázku věroučnou a pro kazatele by
neměl být problém se většinovému
názoru staršovstva přizpůsobit. V na-
šich řádech závaznou podobu a barev-
nost bohoslužebného roucha kupodi-
vu nemáme. Církevní zřízení a řády
vykládá mezi synody synodní rada, a
ta se usnesla, že standardním bohoslu-
žebným oděvem zůstává černý talár,
čímž jasné doporučení vydala.  Mně
osobně černý talár vyhovuje, je to pů-
vodně učitelský pracovní plášť. Svou
jednoduchostí napovídá, že není důle-
žité, jak vypadám, ale co zvěstuji. Ale
v těchto věcech bych zůstával u dopo-
ručení a benevolence. 
JK: Bílá barva taláru (alby), která je z roz-
hodnutí synodu povolená jako přípustná
odlišnost  liturgického oděvu, je ale též ve-
lice jednoduchá. Nemyslíš si, že by lépe
vyjadřovala novost křesťanského života?
Vždyt novokřestenci se již ve staré církvi
odívali do bílého roucha. Vím o sboru, kde
farář nosí z rozhodnutí staršovstva bílou
albu právě na velké křesťanské svátky.
MR: Jednou u evangelíků  ve Švýcar-
sku, jednou u jezuitů ve Francii jsem
byl jakožto kazatel oblečen do alby.
Necítil jsem se v ní dobře. Ta bílá ne-
poskvrněnost jako by mne  oddělova-
la od ostatních, všelijak pestrých lidí.
Bílým rouchem jsem se cítil oblečen do
novosti křesťanského života nepatřič-
ně, jaksi zástupně za ně, nad ně. Já
vím, že to je takříkajíc můj problém,
můj pocit, ale pocity tady hrají! Vý-
znamy liturgických prvků, například
barev, nejsou nikdy jednoznačné.  Po-
citově je vnímáme různě a na tom,
jaké poselství  do nich zakódujeme, se
nejdříve musíme dohodnout. Tedy
dohadujme se a měňme  barvu talárů
až poté, co jsme se pokud možno
všichni dohodli. Rozlišovat barvou
kazatelova roucha velké a malé svátky
se mi nelíbí. Přece největším svátkem
zůstává neděle, každá, i ta v mezidobí!  

Připravil: Jan Kirschner
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O perníkové chaloupce

Rozhovor s Milošem Rejchrtem

Článek o odnětí statků je prý rovněž blu-
dařský. Upozorněte pana krále, že bude-li
onen článek odsouzen jako bludný, pak že i
on sám i otec jeho císař a král český budou
odsouzeni jako bludaři proto, že odňali bis-
kupům pozemské statky. Neposílejte po
nikom list, leč komu důvěřujete jako sobě,
že jej mlčky doručí.
Dále řekněte mistru Jesenicovi, aby v žád-
ném případě sem nechodil, ani mistr Jero-
ným, aniž kdo z našich. Divím se, že pan
král na mne zapomněl a že mi ani slůvka
nevzkázal. A snad, dříve než s ním slovo
promluvím, budu odsouzen. Sám pak
uvidí, bude-li mu to ke cti.
Urozený a milostivý pane Jene, náš laska-
vý dobrodinče a rázný ochránce, neznepo-
kojujte se kvůli mně, ani pro škody, které
trpíte, Všemohoucí Bůh vám více nadělí.
Prosím, pozdravujte české pány. O nikom
z nich ničeho nevím, jen si myslím, že je tu

pan Václav z Dubé a pan Jindřich Lacem-
bok, jenž řekl: »Dobrý muži, nehlúbaj!«
Oznamte mi, máte-li něco, na čem chcete
trvati. Jene Bradáčku, pros za mne Boha,
nejmilejší, a zasaď se o to, aby si král vyžá-
dal mých odpovědí, které jsou podepsány
mou rukou, a to jak na články připisované
Viklefovi, tak na ty, které se přičítají mně.
Dejte opsati ony odpovědi, leč neukazujte
jich nikomu mimo vás a dejte je opsati tak,
aby byly jednotlivé články dobře ód sebe
odděleny. Nevím, zda bude přednesena
moje prosba, kterou jsem dal patriarchovi,
myslím, že nikoli. Zlíbí-li se Bohu, zruší
král jedním nebo dvěma ustanoveními
usnesení doktorů pražských o odnětí stat-
ků, o donaci Konstantinově a o almužnách,
kterých jsem nechtěl popírati, bude-li mít
nějaký podnět k tomu. Bylo by jen třeba,
aby mu ho dal někdo z nás.
Kdybych byl na svobodě, řekl bych: Hleďte,

králi, aby vaše věc, na níž vám záleží, ne-
byla tajně přenesena, takže byste jí již více
nespatřil. Prosím, ať je mistr Jan Kardinál
opatrný, neboť všichni, koho považoval za
přátele, byli pokušitelé. A slyšel jsem od
svých vyšetřujících, kterak povídali: »Jaký-
si Jan Kardinál tupí papeže a kardinály,
řka, že to jsou samí svatokrádežníci.« Ať se
Jan Kardinál drží dvora králova, jak jen
může, aby ho nezatkli! Nikdo mi víc neško-
dí než Páleč, nechť mu Všemohoucí Bůh
odpustí. On, Páleč, je všech vůdce a »sléd-
ník«. Naléhal, aby byli všichni stoupenci
předvoláni a odpřisáhli, neboť řekl v žaláři,
že všichni, kdo chodí na má kázání, věří, že
po posvěcení zůstává chléb hmotný.
Divím se, že mne žádný Čech nenavštívil
v žaláři, ale snad to dělají k mému lepšímu.
Tento list budiž ihned roztrhán.
Dejte mi jinou košili po tomto poslu. Pane
Jene, zasaďte se spolu s Čechy, aby bylo
zrušeno předvolání těch, kdož byli předvo-
láni, a aby se král slitoval nad svým dědic-
tvím a nedopustil, aby bylo zbytečně sni-

Miloš Rejchrt

žováno jedním svárlivcem. Rovněž, abych
aspoň jednou směl mluviti s králem, než
budu odsouzen, jelikož jsem sem přišel
podle jeho vůle a na jeho slib, že se zdráv
vrátím do Čech.

* * *
PANU JANOVI Z CHLUMU 

V Kostnici, v žaláři u Dominikánů, 
24. března 1415

Dne 24. března Hus pojednou viděl, že
je opuštěn od všech strážců a že mu
hrozí smrt hladem. Arozčilení se stup-
ňovalo, když mu biskup kostnický
oznámil zvláštním listem, že nechce 
s jeho věcí nic mít. V té chvíli měl Hu-
sův osud v rukou jedině Zikmund. 
V něj Hus také jedině doufal.
Již všichni moji strážcové odcházejí, nebu-
du mít co jíst a nevím, co se se mnou stane
v žaláři. Prosím, obraťte se s jinými pány
na krále, aby to se mnou nějak skoncoval,

aby k vůli mně nezhřešil nebo nebyl za-
hanben. Prosím vás také, přijďte ke mně s
českými pány, neboť musím s vámi nutně
mluvit.
Urozený pane Jene s panem Václavem a
ostatními, obraťte se rychle na pana krále,
neboť je nebezpečenství v průtahu, a proto
je nutno, aby se tak stalo co nejdříve. To
ostatní, co na vás žádám, hleďte pochopiti
rychle a dobře. Bojím se, aby mne předsta-
vený dvora papežského v noci s sebou
neodvezl, neboť dnes zůstane v klášteře.
Biskup kostnický poslal mně psaní, kde
naznačuje, že nechce s mou záležitostí nic
míti. Totéž učinili také kardinálové.
Milujete-li ubohou hus, postarejte se, aby
mi král dal strážce od svého dvora, nebo
aby mne vysvobodil ze žaláře tohoto veče-
ra. Dáno v žaláři, pozdě v neděli řečené
»Pane, nezůstávej daleko ode mne.«

(Listy dvou Janů, ELK 1949)

Dopisy z Kostnice



Pod tímto citátem ze Starého zákona
(Da 11,31) byl před deseti lety vydán
sborník k 65. narozeninám bratra prof.
dr. Milana Opočenského, který tehdy
již několik let řídil práci Světové alian-
ce reformovaných církví jako její gene-
rální sekretář. Jeden ze spolupracovní-
ků, Párnic Réamonn, napsal v úvodu
ke sborníku: „Název si zvolil Milan
sám. Říkal mi, že tento text z proroka
Daniele patřil vždy k jeho nejoblíbe-
nějším… Biblický text však hovoří
nikoliv o jednotlivci, ale o Božím lidu,
kte-rý zůstává věrný svému Bohu. 
Pro Milana křesťanství nikdy nebylo
individualistickou vírou. My všichni
jako Boží lid jsme vyzváni, abychom
pevně stáli a jednali. Pro službu gene-
rálního sekretáře Světové aliance bylo
třeba víc, než jen úřednické a organi-
zační schopnosti. Milan do ní vnesl
vizi, energii i víru. Od své volby v r.
1989 pracoval v souhlasu a někdy i v
nesouhlasu s Aliancí. Vedl ji, popohá-
něl a inspiroval. Stanovil si nesmírně
náročný pracovní a cestovní program,
který by zmohl muže o polovinu
mladšího. Jeho spolupracovníci vstá-
vali ráno s očekáváním, jaké nové
myšlenky promyslel během bezesné
noci. Byla to doba úrodných let a
výsledek je zřetelný v rostoucím počtu
členů Aliance i v růstu její autority.
Milan je však nade vše mužem víry.
Ti, kteří jej kritizovali, že byl příliš
politický, nepostihli podstatný rys
jeho osobnosti. Žádný z nás, kteří jsme
se v našem úřadě účastnili jeho ran-
ních meditací ve středu ráno, nemohl
přehlédnout jeho vášnivý vztah k
Evangeliu, jeho hlubokou lásku k
Písmu a českou evangelickou spiritu-
alitu, která někdy může připadat
naivně, protože dosáhla zvláštního
stupně, který P. Ricoeur nazývá druhá
naivita."
Záměrně jsem začal u vrcholné služby
bratra profesora světové ekumeně.
Dozrával k ní však těžce a postupně. 

Milan Opočenský se narodil 5. červen-
ce 1931 v Hradci Králové ve farářské
rodině s dlouhou tradicí evangelic-
kých farářů. Mládí prožil ve venkov-
ském sboru v Klášteře nad Dědi-nou.
Jeho maminka, pozoruhodná žena,
patřila mezi první ženy absolventky
Husovy theologické fakulty. Po matu-
ritě na gymnasiu v Hradci Králové
studoval v letech 1950-54 na Komen-
ského bohoslovecké evangelické
fakultě v Praze. Jako mnohé z pová-
lečných studentů i jej ovlivnili profe-
soři J.L. Hromádka a J.B. Souček.
Ordinován byl v r. 1955. V letech 54-67
působil jako asistent prof. Hromádky.
Zde v r. 1965 získal doktorát theologie
za práci o Petru Chelčickém. Účastnil
se práce v Křesťanské mírové konfe-
renci, která měla v té době za úkol sta-
vět mosty mezi rozděleným světem.
Na Valném shromáždění Světové
rady církví byl zvolen do komise pro
mládež. 
Spolu s manželkou Janou a dětmi se v
r. 1967 přestěhoval do Ženevy, kde
pracoval jako evropský sekretář
Světové studentské křesťanské federa-
ce (WSCF). Toto období bylo podle
mého soudu určujícím pro jeho další
vývoj. V r. 1973, po úmrtí prof. F. M.
Dobiáše, v těžkých dobách tzv. nor-
malizace, byl z Ženevy povolán do
Prahy, aby se stal profesorem katedry
Sociální theologie na KEBF v Praze.
Do theologického myšlení vnášel pro-
blémy „Třetího světa", světa chudých,
utlačovaných a ponižovaných a nepo-
chybně také pod vlivem manželky
Jany i feministickou problematiku. V
r. 1989 byl zvolen generálním sekretá-
řem Světové aliance reformovaných
církví, která zastupuje na 70 mil. křes-
ťanů ve více než  200 církvích s refor-
movanou tradicí. Pro svůj nový
nesnadný úkol byl celoživotním
vývojem dobře připraven.  
Před očima měl široký svět se všemi
jeho problémy. Nezapomínal však na

vlastní církev a zemi. Pravidelně se do
ní vracel. Kázal ve sborech a připomí-
nal spoluodpovědnost za svět, do
něhož nás nebeský Otec postavil.
Když píši o životě prof. Milana
Opočenského, nemohu zapomenout
na několik událostí, které mi zvlášť
utkvěly v paměti. V r. 1979 mi nebyl
udělen souhlas k volbě za faráře v 2.
sboru v Brně. Přemýšlel jsem, zda to
není signál, abych neopouštěl svou
práci v Hošťálkové. Pak nečekaně při-
šel dopis psaný úhledným písmem
prof. Opočenského. Informoval mne,
že mne navrhl libeňskému staršov-
stvu za kandidáta do uprázdněného
sboru v Libni. Na tom by nebylo nic
divného, kdyby mne neujistil, že to
učinil, jak je přesvědčen, pod vlivem
Ducha svatého. Tento navenek suchý
profesor projevil nečekanou duchovní
dimenzi. 
Ta druhá vzpomínka je spojena s
bohoslužbami u Salvátora (Klimen-
ta?), při nichž byl synodním seniorem
vyslán do služby generálního sekretá-
ře. Nechtěl se této služby ujmout bez
pověření mateřské církve. 
A když se rozbouřily vlny ekumenic-
kých vztahů v důsledku připravova-
né kanonizace Jana Sarkandra, pod-
pořil svou autoritou úsilí evangelic-
kých církví o změnu tohoto záměru. 
Jsem rád, že mohu napsat těchto
několik řádek. Dnes žijí manželé
Opočenští mezi námi v Praze. Bratr
profesor pokorně a s noblesou snáší
zdravotní těžkosti, které mu ztěžují
jeho publikační práci, při níž usiluje o
vydání těžko dostupných spisů prof.
J.L. Hromádky. Touto cestou mu tlu-
močím přání dobrých dnů ve světle
Kristova vzkříšení od řady bratří a
sester, kteří jsou za jeho službu upřím-
ně vděční. A upřímně děkuji i jeho
manželce Janě, která při něm stála v
dobách dobrých i zlých a byla mu
oporou.

Pavel Smetana
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2. 7. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Nekvasil - Martin ve zdi: 19.30  - Modřany,
Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30
Škeříková - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na Doubkové 8:
9.30 Voříšek VP - Spořilov, Donovalská 1862:
9.30 Bísek - Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký -
Střešovice, n. Před bateriemi 22: 9.30 Pavel
Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378: 9 -
Vinohrady, Korunní 60: 9.30  M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

2. července 2006
ČT 1

Cesty víry - 14.45     
Rodina - kolébka života  
O základních postojích víry a života man-
želů a dětí ve světě. Připravil P. Chovanec 
"Rodina je dnes často ohrožována soci-
álními a kulturními faktory, které na ni
vytvářejí tlak a narušují její stabilitu,"
říkal Jan Pavel II. Upozorňoval, že i
legislativa některých zemí poškozuje
přirozenou strukturu rodiny. Dokument
shromažďuje zkušenosti a svědectví ro-
din z celého světa v rámci jejich postoje
k životním a duchovním hodnotám.

Křesťanský magazín - 15.05
Radosti a strasti života víry. Uvádí P.
Oppeltová 
V úvodu Křesťanského magazínu přine-
seme rozhovor s jedním z nejznámějších
světových autorů duchovní křesťanské
literatury Anselmem Grünem o jeho nové
knize Pracovat a žít. Dále zavítáme na
koncert hudby a poezie souboru Musica
Poetica, kde v rámci programu "Barokní
ženy" zazněla díla barokních skladatelek
a básnířek s duchovní tematikou.

Televize

PozvánkyStůj pevně a jednej 
- (Stand firm and take action)

Inzerce

DNE 6. ČERVENCE VZPOMENEME NA
KOZÍM HRÁDKU PŘI EKUMENICKÝCH
BOHOSLUŽBÁCH PAMÁTKU MISTRA
JANA HUSA.
Kázáním poslouží synodní senior
Joel Ruml, začátek v 9.30 h.
Pro účastníky bude přistaven auto-
bus před sborovým domem ČCE v
Táboře,v Bílkově ul.; odjezd v 8,45 h.

* * *
OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČESKOBRA-
TRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ (JEDNOTA
BRATRSKÁ) v Železném Brodě srdeč-
ně zve na shromáždění ke dni Huso-
vu v neděli 2. července.
Dopolední shromáždění v Železném
Brodě začíná v 9.30 h ve velkém sále
Ochranovského sboru (Komenského
ulice 603). Kázat bude Mgr. Jana Šile-
rová, biskupka Církve českosloven-
ské husitské. Pro účastníky bude při-
praven společný oběd. 
Odpolední shromáždění ve volné

přírodě na Kalichu u Besedic začíná
v 15 h. O Husovi bude přednášet
rovněž Mgr. Jana Šilerová. Zvláštní
autobus ze Železného Brodu do
Besedic pojede ve 14.25 h od Auto-
motoklubu u nádraží ČD, zpět po
skončení shromáždění.75 let prof. dr. Milana Opočenského

Drazí přátelé,
už jsem měl obavy, že rušné dny
spartakiády zatlačí úplně do pozadí
to významné výročí Husovo - 550 let
od jeho mučedlnické smrti.Ale niko-
liv.Na spartakiádu „doplatil"jen náš
pražský sbor, protože v neděli, kdy
jsme chtěli na Husa vzpomínat, se
konal dopoledne průvod městem,
který úplně podvázal dopravu. A
tak nás bylo pospolu místo obvy-
klých 60 nebo 70 jen 30, kteří s
pozorností vyslechli původní kázání
Husovo o farizeovi a publikánu.Přes
odstup staletí je řeč Husova stále
živá, i když se k textu blíží jiným
způsobem než kazatel dnešní.
Vykládá nejen větu za větou ale
dokonce slovíčko za slovíčkem,a co
dovede z textu takto pro praktický
život vytěžit. Přednášet kázání Hu-
sovo - to dá ovšem důkladnou pří-
pravu. A tak v neděli kázal opravdu
Jan Hus, zatím co příští neděli bude-
me na závěr husovského týdne na
základě biblického textu hovořit o
něm.Krásně dopadla oslava Husova
v Kapli Betlémské, na které se podí-
lely všecky reformační církve včetně
československé a pravoslavné. Ká-
zání proslovil bratr biskup J. Chaba-

da – Slovák, o Husovi velmi pěkně
hovořil syn. senior dr. V. Hájek. O
ostatní službu - čtení Písma,modlit-
by,požehnání – se rozdělili zástupci
ostatních církví,mně připadla závě-
rečná modlitba .A musím říci, že to
byl milý pocit stát na Husově kaza-
telně a mluvit do prostoru, kde se
ozýval kdysi Husův hlas. Spojené
pěvecké sbory zpívaly a krom toho
vedly zpěv společný. Přesto, že se
muselo dvě hodiny stát, byla Kaple
téměř plná a tam se vejde hodně lidí!
Také zahraničí evangelické bylo
zastoupeno několika zástupci,kteří
shromáždění oslovili.A teď je v
Kapli zajímavá výstava s velmi
vzácnými exponáty. A bude prý ještě
další v knihovně universitní. V roz-
hlase jsme slyšeli Ty-lova Husa,
včera běžel v televizi film o Husovi a
v rozhlase Jeremiášovo oratorium.
Vzpomíná se v Husinci a vzpomíná
se v Kostnici, kam odejel bratr dr.A.
Molnár a bratr dr. Dobiáš na husov-
skou konferenci. Podobná bude na
podzim v Praze.Včera odpoledne
jsem byl v Karolinu,kde byla rovněž
oslava Husova s přednáškou,ve
které se ozvalo i jméno,,Masaryk,, a
zazněla píseň Jezu Kriste, štědrý

kněžě /!/ přednesená trubačským
sborem. Po této oslavě jsem zaběhl
na Staroměstské náměstí a chvíli tiše
postál před pomníkem Husovým,
kde byly krom četných kytic a kyti-
ček dva věnce.
A vzpomínal jsem,že před 50 lety ve
válečném roce 1915 mě při tichém
odhalení pomníku chtěl sebrat ra-
kouský policajt ve chvíli,kdy jsem
na stupně kladl věnec Kostnické jed-
noty. Půl století od té chvíle minu-
lo,co se všecko za tu dobu odehrálo
v mém životě a v životě nás všech...
Jak vidím, dnešní dopis bude veskr-
ze husovský, 600. výročí se asi my
sedmdesátníci nedožijeme, a tak je
letošní jubileum tím významnější
pro nás.

Karel Reichel
V Praze, dne 7. července 1965

Husovské oslavy v dopise biskupa 
Jednoty bratrské Karla Reichela

JAK VYJDEME O PRÁZDNINÁCH

Č. 24 - 26. ČERVENCE 2006
Č. 25 - 9. SRPNA 2006
Č. 26 - 23. SRPNA 2006
Č. 27 - 6. ZÁŘÍ 2006

ZNOJEMSKÝ SBOR NABÍZÍ možnost ubyto-
vání pro letní dovolenou na faře. Bližší
na tel. 515224305 nebo 60882553, e-mail:
jirina@kackasw.cz.

Č. 31
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELIC-
KÉ V ŠUMPERKU nabízí ve své farní budo-
vě k obývání kostelnický byt 1+1,5 – ko-
stelnické práce místo nájmu.

Č. 30
FARNÍ SBOR ČCE VE KDYNI hledá kazate-
le/kazatelku na plný úvazek. Nástup
možný v září nebo říjnu 2006. Jedná se o
synodem schválené podporované místo
ve sboru, který byl delší dobu administ-
rován. Bližší informace u kurátorky R.
Zemanové (mail: cce.kdyne@seznam.cz,
mobil: 777 153 725). 

Č. 28
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO BETLÉM
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího nového projektu Chráně-
ného bydlení Arkénie v Brumovicích
(okr. Břeclav) s datem nástupu 2. 1. 2007
na plný úvazek. Středisko BETLÉM je
součástí Diakonie Českobratrské církve
evangelické. Chráněné bydlení Arkénie
bude určeno pro 5 dospělých lidí s men-
tálním postižením (s přidruženým au-
tismem). Veškeré další informace k po-
dávání přihlášek a předpoklady, které
musí zájemce o funkci splňovat, lze
nalézt na http//www.betlem.org nebo
si je vyžádat na e-mailové adrese:
hejl@betlem.org (příp. telefonem na č.
519 419 848 nebo 777 936 580). 
Termín pro zaslání (podání) přihlášek:
nejpozději do 15.9.2006. 
Adresa pro zaslání nebo osobní předání
přihlášek Diakonie ČCE  středisko
BETLÉM, k rukám ředitele Petra Hejla,
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna.      

Č. 32


