
Bratři a sestry, milí přátelé – scházíme
se i u vás a na tomto místě, protože
nás vede dohromady památka smrti
M. J. Husa. Jsem tady jako představi-
tel církve, která se k postavě Mistra
Jana hlásí a která nepotřebuje vstupo-
vat do debaty, jaký vlastně Mistr Jan
byl člověk. My se hlásíme k odkazu
jeho díla a kázání, a to mě vedlo k
tomu, že jsem si dneska připravil ta-
kový komentovaný průřez jedním je-
ho kázáním.
Nedávno jsme vzpomínali konce svě-
tové války, před pár dny oběť Milady
Horákové a den politických vězňů.
Vybavujeme si oběti násilí jedněch lidí
na druhých. Jde o násilí na lidech a mj.
i na vyznavačích Kristových. K tomu-
to tématu Hus také kázal.
Své tehdejší kázání kázal M.J.Hus na
text z knihy Zjevení 11,7-12:
Až ukončí své svědectví, vynoří se z pro-
pasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, pře-
může je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet
na náměstí toho velikého města, které se
obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl
také ukřižován jejich Pán. Lidé ze všech
národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hle-
dět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a
nedovolí je pochovat. Obyvatelé země bu-
dou z toho mít radost, budou jásat a na-
vzájem si posílat dary, protože tito dva
proroci jim nedopřáli klidu. Ale po třech a
půl dnech vstoupil do nich duch života
přicházející od Boha, postavili se na nohy a
hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyše-
li ti dva proroci mocný hlas z nebe:
"Vstupte sem!" A vstoupili do nebe v ob-
laku, a jejich nepřátelé na to hleděli.
Jak jste slyšeli, jsou tam tři bytosti, dva
svědkové Pravdy a šelma. Svědkové
byli povoláni a vyvoleni k úkolu: nést
svědectví Pravdě a na nic nedbat. Hus
povolání do takové služby chvály-
hodně chápe s jeho existenciálním
dosahem, plnění takového povolání
se týká celého života a určuje jej. Hus
vysvětluje, kdo že jsou ti povolaní – ne
ti, kdo ústy Boha vyznávají, skutkem
pak ho zapírají, ale ti, kdo ústy i skut-
kem vyznávají. A zajímavý je i jeho
vývod, že ne bojácných a ženkýlův (kdo

se ženou dává spravovati; zženštilý
muž) povolal, kteří v čas pokoje natáh-
nouce a vypustíce střelu svou, v den boje k
střele nepravé obracejí se, totiž kteří na čas
věří, v čas pak pokušení odstupují; ale
mužův stálých, velikých a zkušené sí-
ly, kteří by mohli přemoci nemoudré, jakož
psáno v Skutcích: Mocí velikou vydávali
apoštolové svědectví vzkříšení Ježíše
Krista.
Hus se po většinu kázání snaží o to
uchytit osud oněch dvou svědků, jejž
vykládá postupně. Nezamlčuje hned
zkraje, že svědky byli a jsou ti, kdo
svědčí proti Antikristu a jejichž osud
podle vypsání knihy Zjevení je zprvu
neradostný. Před odkazem Husovým
si přiznejme, že naše svědectví Prav-
dě je svědectví jiné – čím dál méně je
chápeme jako celoživotní a plnočaso-
vou náplň; spíše dokážeme přemýšlet
o dočasnosti a podmíněnosti takové
služby. Pak nám nezbývá než se tro-
chu ošívat, stojíme-li tváří v tvář nevy-
světlitelné skutečnosti, kdy ten, kdo
slouží absolutní Pravdě, podléhá nej-
hrubší zvůli a ponížením a dočasnou
slabostí se vystavuje v posměch.
Jedno z hlavních Husových sdělení se
týká toho, že nejprve (svědkové) pře-
moženi a zmordováni budou od šelmy. A
Hus vcelku srozumitelně (a pěkně) se
snaží o výklad (proto dává několik
možností): Kdež sluší znáti, že všecky
věci svým během jdou (Komenský:
Omnia sponte fluant...), a ne vždycky
Bůh dává svým sílu a moc, aby přemohli a
snížili ty, kteříž se jim protiví; ale tu moc
někdy jim odjímá, a nepřátelům je poddá-
vá; ano, někdy i smrti. A to činí snad pro
tu příčinu: aby z předešlých dobrodiní v
pýchu nezdvihl; anebo to opět jde z tajné-
ho soudu Božího, aby svou křehkost a
nestatečnost poznali, totiž že sami od sebe
nic dobrého nemají, i nic také dobrého ne-
mohou bez obzvláštní milosti a pomoci
Boží učiniti. Nebo v nich jest jakási míra
moci, aby skrze moc Boží mnoho mohli; a
zase jakousi měrou, aby mdlejší byli skrze
nestatečnost svou, kterážto jest strážce
moci. V mocech ukazují, co od Boha
vzali; v mdlobách pak toho, což vzali,

aby pilně ostříhali. A to se ukazuje na
těch dvou svědcích, kterým jednoho času
dána byla moc veliká od Boha, aby byli
zemi ranami velikými, kolikrát by chtěli; a
jiného času bylo jim to odjato, když od
šelmy, která proti nim boj vedla, přemože-
ni a zmordováni byli.
Co Hus říká nám, vám, křesťanům a
jeho dědicům z Táborska? Co říká
milého a co nemilého? Je si jist tím, že
ono spontánní plynutí všeho není ply-
nutí neřízené. Lidské procházení onou
nezajištěností není zbytečné – Hus je
chápe očistně, aby se lidé měli k živo-
tu a dění pokorně. Ale nadto Hus dá-
vá Bohu právo, aby i pravda na čas
poražena mohla býti a jelikož je vše
pro Husa zahaleno do tajemného po-
zadí Božího mocného a funkčního
úradku, nebrání mu to ve výhledu, a
to v souladu s tímto oddílem, že
všechna vítězství Antikristova jsou
na čas.
Co se stane, když to budeme vidět
jinak? Jak můžeme vidět svůj osud
jako osud Kristových svědků? Např.
tak, že vše je podřízeno jistému a
nahodilému střídání vrcholů a pádů,
slávy a průšvihů, vítězství a proher.
Jako se vlní moře, ustupuje i zabírá,
tak je tomu v životě a člověk je bárka,
kterou vlny nesou, příp. potopí. Tak
lze na vše nahlížet. Je to ovšem pozice
fatalistická, v níž je člověk pouze pa-
sivním účastníkem. Druhá možnost je
ta, že Bůh není všemohoucím, soupeří
pouze o své vítězství se stejně zdat-
ným soupeřem a podle momentální-
ho stavu pak padá více obětí na té
straně, která právě prohrává. To je
pozice, která se zbožně tváří pouze
naoko, v podstatě je to pozice pozoro-
vatele, nikoliv však následovníka, kte-
rého se dotklo Boží jednání v Ježíši
Kristu. Další možnost je osobnostně
náročná, to je ta Husova, odhalující
sílu víry v pokoře i v závislosti na
Bohu zjeveném v Ježíši Kristu, Bohu,
který dovolil kříž, aby vzápětí rozbil
pouta smrti. 
Hus připojuje: Ty pak všecky věci vole-
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Církev věrná se stane přitažlivou

VI.
„I řekl Hospodin Kainovi:

Kde je Abel, bratr tvůj?“
(1M 4,9)

Zda se oprostíme od své neustálé
ukřivděnosti, která umí velice dobře
zraňovat. Zda se zbavíme věčné ne-
spokojenosti, která přehlíží a shazu-
je i to, co má přece velikou hodnotu
a co je schopno růstu. I v našich dve-
řích tak často leží hřích: závist, lest,
touha ovládat bez lásky a bez přej-
nosti druhým...
V každé takové situaci je nejdůleži-

tější, Kaine, abys nepromarnil oka-
mžik, kdy je ještě ve tvé moci říci na
svou vlastní adresu: Tak dost. Ono je
třeba se opravdu přinutit pravidelně
vytrhávat baobaby. Hned, jak je roze-
známe od růží, kterým se někdy moc
podobají, když jsou ještě maličké. Práce
je to nudná, pravil malý princ, ale
když jsou ještě maličké, celkem snad-
ná. Někdy nevadí, když se práce
odloží na později. Ale u baobabů je to
vždycky katastrofa. Malý princ, jak
známo, znal jednu planetu, kde byd-
lel lenoch... Zanedbal tři keře...
Ano, do jisté míry, do jisté chvíle „jest

pod tvou mocí žádost hříchu“. Ale
když promarníš okamžik, kdy jsi měl
v síle Ducha svatého říci „DOST“, je
zle. První Kain tu svoji chvíli promar-
nil. Následovala katastrofa. Hřích,
který se zrodil v lidském srdci a naru-
šil vztah mezi Bohem a člověkem, teď
přerostl tak daleko, zahubil i vztah
bratrů, že když „povstal Kain proti
Abelovi, bratru svému, a zabil jej...“A
tato tragédie není jen epizoda z rodin-
né kroniky mimořádně zkažené rodi-
ny Adamovy.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 23

Dokončení na str. 2

Asi padesát občanů si v areálu sboru Českobratrské církve evangelické v Lysé
nad Labem připomnělo 691. výročí upálení mistra Jana Husa. Svůj pohled na
jednu z nejvýznamnějších postav českých dějin na tomto shromáždění před-
stavil tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. 
Na mistra Jana Husa podle něj existuje v české společnosti celá řada pohledů.
On sám ve svém osobním životě k němu zaujal postupem času několik odliš-
ných postojů. Od dětského obdivného přes skeptické až po současný složitý
ambivalentní postoj. 
Jako mladý člověk ve věku deseti až patnácti let se na něj díval jiráskovsko-
vávrovskýma očima nekritického obdivu. Časem v něm ale začala rašit jistá
ostražitost plynoucí i z propagandistické snahy bývalého režimu vytvořit z
mistra Jana Husa téměř prvního komunistu. V tom dle něj byla komunistic-
ká propaganda úspěšná. "Pokud mám odmítnout komunistický režim, měl
bych odmítnout i samotného Jana Husa," domníval se Ladislav Jakl sedmde-
sátých až osmdesátých let. 
"Proč však s vaničkou vylévat i dítě" je současné Jaklovo poznání. Podle jeho
pohledu je spíše potřebí považovat Jana Husa za radikála než za reformátora.
Avšak v tom smyslu, že se na začátku patnáctého století, pro společnost i
samotnou církev velmi složitou dobu, snažil o návrat ke kořenům víry. V té
době byla církev velmi rozpolcena a její autorita byla velmi otřesena mimo
jiné schizmatem, kdy měla ve svém čele dva a krátce i tři papeže současně.
Větší orientace na věci víry a odpolitizování církve jsou podle něj i plody
Husova odkazu. Dnes mimo jiné i díky Janu Husovi je nepředstavitelné, aby
církev vypadala tak jako před sedmi sty lety. 
Ladislav Jakl se domnívá, že na rozdíl například od polské společnosti schá-
zí Čechům téma, na kterém by se dokázali sjednotit. Mistr Jan Hus by však
měl být tématem o kterém česká společnost alespoň může diskutovat, i když
se třeba neshodne.
Druhá část lyského shromáždění byla věnována vystoupení zpěváka
Bohdana Mikoláška, který byl pro své protirežimní postoje začátkem osmde-
sátých let vyštván do švýcarského exilu. Na závěr pak Ladislav Jakl spolu s
lyským starostou Václavem Houšteckým položili květiny k pomníku mistra
Jana Husa na stejnojmenném náměstí.

Robert Šalda

S prezidentovým tajemníkem
o M. J. Husovi

Ze slavnostního shromáždění k 385. výročí staroměstské popravy
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ným pro nic jiného se nedály, než aby nám ukázaly v divích moc Božskou a zase v bázni
a v utíkání napomenuly nás, abychom se na křehkosť a mdlobu naši rozpomenuli. V ty
pak věci ne jednoho a téhož času přicházíme, ale některého času dává se síla, jiného při-
chází nestatečnost; a ne vždycky dáno služebníkům Božím, aby trpěli, ale tehdáž, když
jim od Boha uloženo jest, jako těm svědkům veliká moc od Boha půjčena byla, však trpě-
li, ačkoli ne tehdáž, ale když dokonali svědectví své. Nebo každá věc má svůj cíl, jakž praví
žalm: „Ustanovil jsi meze, kteréž se pominouti nemohou"(Ž 104,9). Tak i čas utrpení
Pána Krista uložen byl, před kterým trpěti nemohl; a proto často mluvil: „Ještě nepřišla
hodina má." Odkavad věrní měli by bráti potěšení, vědouce, že bez vůle Boží nepřáte-
lé jich nic nemohou jim uškoditi, jakž se ukazuje na Jobovi a na apoštolu sv.Pavlu.
Věrně s Kristovým vymezením tak Hus přesně potvrzuje úzkou linii lidského
života, na níž lze člověku i s mocí hospodařit. Pochopitelně stále a znovu s ome-
zením plynoucím z vazby na Boha. Pozoruhodné je i to, jak Hus zdůraznil míru
moci, která je dána člověku, kterou člověk má – jde však o moc odvislou a závis-
lou, nikdy ne neomezenou. Člověk jistě o takovou moc stát má, vzdává – i
nedobrovolně – se jí ve chvíli, kdy se domnívá, že on je tím chlapíkem, který si
všechno zasloužil a vybojoval. Neškodilo by ostatně, kdyby Husa četli i soudo-
bí politici.
Ještě si poslechněte, jak Jan Hus rozuměl oné šelmě. Skrze tu šelmu rozumějí se lidé
ukrutní a zhovadilí, kteří hnutím tělesným vedeni jsouce, obyčejem zhovadilým, stvoři-
tele svého neznající, panují, žádostivi jsou, aby v poctivosti jmíni byli a jich všickni
poslouchali a ne stvořitele svého. Šelma jsou lidé, kteří nic neumějí ctíti, ani žádného
milovati než sebe, učení pravého sobě nic neváží, toliko násilím panují. Šelma jsou lidé
tělesní, ducha Božího nemajíce, rozkoše více než Boha milují, spůsob pobožnosti mají,
moci však její zapírají. Kteřížto dobře šelmy slovou, že žádné žádosti slova Božího nema-
jí, i ni rozumnosti ducha svatého, i ni milování duší, než těl sobě podobných, tupíce a
hanějíce všecko, cokoli čtou nebo slyší bez užitku; jakž apoštol Judas pověděl, že žádost
svou toliko v tělesných věcech vzkládají, což hovada činí. Plni jsou žádosti, totiž: hněvu,
závisti, chlipnosti, lakomství, modlářství atd., trhajíce ovce Kristovy, jako oni falešní
apoštolové, kteří do církve Efezských po odjití sv.Pavla vrazili se; o nichž sv.Pavel ve
Skutcích XX. předpověděl (Sk 20,29-31).
Hus, ač neznal náš dnešek, pochopil druhou možnost života, kterou musí volit
člověk, pohrdne-li tou nabízenou Kristem. My dnes neděláme nic světoborného,
než smutně dosvědčujeme, že se plní důsledek toho, je-li odmítnut náročnější
styl života v poslušnosti Boha. Za stav společnosti a morálky v ní je odpověden
každý, kdo se k Bohu obrátil zády. Stejně jako i ten, kdo neaktualizuje Boží nárok
a očekávání jako předpoklad obnovy a léčby. Hus byl svobodný a veliký prorok
Boží, nebál se bezvýhradně horovat pro Hospodina. I kdyby nebyl upálen, také
to zaručuje jeho velikost a nadčasovost. Nicméně on ještě neskončil:
Ta šelma vede boj proti svědkům Božím zhovadilým ukrutenstvím; nebo čím jest kdo zho-
vadilejším, tím více proti duchovním věcem povstává. A toť jest skonání Antikristovy
nešlechetnosti, totiž: proti pravdě Boží nestydatě bojovati, chtě aby jeho zákon byl usta-
vičný a zákon Boží aby pominul. ... Přátelé údův Antikristových domnívati se budou, že
svědkové Boží, když je tak pokrytci za svůdce vyhlásí, přemoženi jsou, a budouť na ně
všecko zlé praviti, tak že někteří z věrných i na těle zmordováni budou, jinak pak zahan-
beni a potupeni, a téměř za nic počteni, jako povrhel žalářováni budou, a v očích slepých
budou potupeni jako mrzká mrcha, anebo jako ven vyvrženi skrze vyobcování; a nedo-
pustíť, aby pohřbeni byli pro ty viny, které jim přičtli, obnovujíce všecko a zle vykládají-
ce. Neb na ten čas svatí přemoženi budou, jakž praví text, a přemůžeť je tím způsobem,
kterým přemožen jest Kristus a apoštolé; ne že by v nich víra křesťanská zhynula a zmi-
zela, kteráž toliko sama v nich stane; ale přemůže před těmi, kteří jsou světu oddáni. Nebo
v boji tělesném mnozí raněni bývají, však ne hned padají. Ačkoli nepobožným
zdáti se budou, jako by mřeli.
Hus tak komentuje radost světa nad smrtí svědků jako něco, co nepřekvapuje.
Ví totiž, že vždy to je radost předčasná a nikoliv ta poslední, tj. nejlepší: ta jich
bláznovská a velmi brzo pomíjející radost obrátí se v žalost, a naproti tomu, čehož očeká-
vali, přijde na ně zlé. Brzy však došlo na to, že se postavili na vlastní nohy (Hus:
na vlastní a pravé učení). A další vývoj dá za pravdu jejich věrnosti. A vše se jako-
by opět vrací a obnovuje: ti, kdo sníženi jsou od šelmy, povýšeni budou, aby po vyob-
cování a vyvržení proti Antikristu silně stáli...nebo svatí tak skrze Antikrista strápeni a
v žalářích jako mrtví držáni, a skrze potupení jako mrchy potupeni učiněni, velmi pilně
se připraví, aby po vysvobození svém vzali na sebe moc a posilnili se, a jako na poli obži-
veni a občerstveni jsouce proti nepřátelům povstali, a víru v sobě jako skoro mrtvou 
vzkřísili.
Mistr Jan v závěru kázání sdílí velikou naději, že pokud taková věrnost bude
osvědčována a patrná, dojde i k tomu, že církev věrná se stane přitažlivou.
Avšak podstatné je, že nebesa se otvírají pro ty, kdo jako svatí svou věrností stali
se a vstupují na stolici důstojenství skrze vyšší mysl patření. A historie půjde dál i
tak, že Antikristus zase proti nim stane se svým spotvořilým houfem. A protože veliká
různice bude v lidu, tak že zlí z míst hýbat se budou, a vidouce dobré, že na místa spra-
vování dosedají, budou překážku činiti. Ty pak všecky věci Božským soudem zlým budou
k pokutě, spravedlivým pak k velikému dobrému, aby tak od světa odděleni byli a vyšli z
prostředku pokolení nešlechetného, aby potvrzeni byli v dobrém z pádu jiných děkujíce
Bohu, že spolu s nimi nepadli, jako i na nebi, když andělé padli, jiní jich pádem jsou
potvrzeni, aby spolu nepadli.
Mistr Jan Hus tak dokončil kázání. Z něho má zůstat vědomí, že víra v Boha je
skutečnost související s vyšší myslí patření, která pomáhá bránit tomu, aby se lid-
ský život stal pouhým jevištěm lidského soupeření o vlastní prestiž a moc. Jsme
sice v jiné době, některé věci jsou výraznější než za Husa, přesto však pevnost a
jednoznačnost Husova nároku a výkladu považuji za něco, co lze dnes vzít za
vlastní a s čím lze překonávat ty současné vlivy, které srážející ducha člověka až
k myšlence, že víra je mrtvá. Ví Bůh, co věděl Hus, není tomu tak. Živá víra nese
ovoce a všechny dnešní mezilidské paty jsou pouze půdou k tomu, aby ovoce
víry v Boha s mocenskou a lidskou zabetonovaností pohnulo.
Amen

Joel Ruml
Kozí Hrádek 6. července 2006

Nadarmo nenese mečNad Biblí

Církev věrná se stane přitažlivou Banda ozbrojených holohlavců řádí
těsně před volbami, a média o tom
prakticky mlčí. Zůstalo při jednom
nepatrném šotu snad jediného zpra-
vodajství, nikdo se už k tomu nevra-
cel. Je skandálem, že banda holohlav-
ců tyčemi rozmlátí hlavní dveře
domu, roztluče dlažebními kostkami
okna, vyhrožuje pokojným občanům
a jejich dětem smrtí. A ticho po pěši-
ně. Místní úředníci v Neratovicích
podle regionálního tisku "se shodují v
názoru, že jestliže se do otázky neo-
nacistických hnutí nepustí razantně
stát, obecní orgány ji na svém území
nevyřeší, naopak jsou postaveny
před úkol řešit až její následky".
Násilníci přečkali prý noc v cele, jsou
vyšetřováni na svobodě, na své oběti
údajně nadále pokřikují sprostá hesla,
byť jim hrozí vězení. V případě, že to
tak dopadne, všechno dobré? Nikoli.
Není dobrým znamením, že je napa-
den ministr na veřejné akci a policie,
určitě přítomná ve stejnokrojích i bez
nich, nezakročí. Je ošklivé, tlučou-li

policisté zcela zbytečně státní úředni-
ci. Je hrůzné, jsou-li zadržení biti na
služebnách. Je zlé, jestliže dokumen-
tované příklady brutality zůstávají
ležet ladem a nic se nevyšetří, či ni-
kdo z aktérů není vážně postižen. 
V neratovickém případě místní úřady
v dobré snaze mohly jen posílit hlíd-
ky kolem budov s napadenými obča-
ny. Žádnou národní gardu nemáme,
ale asi ani jinou účinnou, mocenskou
nebo vyšetřující složku, ani chytrou
horákyni, která by uměla účinně za-
sáhnout.
Je jedna instituce, která mohla využít
případ jako exemplární pro výchovu
naší populace a výrazně ovlivnit
veřejné mínění. Vždyť o jednotlivém
případu facky a kopanců se bohatě
psalo. Desítky stran textů a obrazové
dokumentace, úvodníky a komentá-
ře. A tak je smutné, když média o
Neratovicích mlčela. Ve všech těch
rozhovorech s největšími i nejmenší-
mi stranami věc nebyla předložena
(až na výjimku?) jako nejvýznamnější

téma týdne. Nažhavení politici by
měli jedinečnou příležitost se od věci
distancovat, navrhnout reálná řešení,
nebo alespoň představy, plány, pro-
gramy. A co hůř, mlčí ústavní činitelé,
exprezident i prezident, partaje, círk-
ve. Je to už normální, zvykli jsme si
na to. Vzpomeňme, jak až násilí na
cizím studentovi z diplomatických
kruhů rozhoupalo státní činitele a od
té doby nic. Nejspíš je třeba, aby byl
znovu smrtelně zraněn nebo zabit
významnější cizinec, jehož nelze pře-
hlédnout, aby vysocí politici cokoli
vůbec konali. A nemýlil se osudově
apoštol Pavel (?), když napsal: "Vlád-
cové nejsou přece hrozbou tomu, kdo
jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná
zle. Chceš, aby ses nemusel bát vlád-
noucí moci? Jednej dobře, a dostane
se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím
služebníkem k tvému dobru. Jednáš-
li však špatně, máš proč se bát, neboť
nenese meč nadarmo."

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

Další klín zarazil 16.června 2006 praž-
ský městský soud do hluboké trhliny,
která se už od Husova upálení rozví-
rá mezi římskou církví a českým ná-
rodem: Svatovítská katedrála se stala
jeho výnosem majetkem římskokato-
lické církve! Když jsem tu zprávu
uslyšel, bylo mně smutno. Symbol
české státnosti se změnil v symbol
moci římské církve. Přišel jsem o bez-
prostřední vztah k dědictví po svých
předcích, které jsem jako občan po-
kládal za své. Co patřilo všem, bylo
zprivatizováno. Těším se opět na den
znárodnění.
Vzniklou situaci nekladu za vinu
odvolacímu senátu. Ten se zřejmě
snažil učinit logický závěr ze vstup-
ních dat dodaných právníky navrho-
vatele a odpůrce a vyšlo mu to takto.

Divím se navrhovateli. Z jeho chlad-
nokrevného kalkulu na mne padá
strach. Musel si být vědom, že proti
sobě vzbudí svým podáním averzi. A
on tak přesto učinil. To nebylo kvůli
penězům - i když cena třetího nádvo-
ří Pražského hradu není zanedbatel-
ná. Do takového rizika církev vstupu-
je, jen když bojuje o duši. O duši ná-
roda.
Na první poslech to zní absurdně:
Bojovat o duši, a přitom si proti sobě
postavit toho, koho chci získat? Kdo
uvažuje v horizontu dnů a roků, ten
tak jednat skutečně nemůže. Kdo
uvažuje v horizontu desetiletí a stale-
tí, ten však hodnotí věci jinak: Bude-li
tato antiklerikální generace ještě
antiklerikálnější, na tom nesejde. Ge-
nerace, které přijdou po ní, už nebu-

dou vědět o slabinách někdejšího
soudního sporu. A pod monumentál-
ní klenbou katedrály budou nabývat
dojmu, že formující duch českého
národa vál vždycky z Říma.
Zdá-li se to někomu přehnané, ať si
vzpomene na Bílou Horu. Paměť ná-
roda se dá skutečně vygumovat. A na
zdánlivě čistou stránku lze napsat
cokoli. Vždycky se najdou "odborní-
ci", kteří to zaštítí svým titulem. Po
160 letech rekatolizace se nepodařilo
přepsat paměť jen u 80 000 obyvatel
království. Římskokatolická církev se
nespokojí jen s něčím. Ona chce
všechno - tělo i duši. Tělo jí už měst-
ský soud přiřkl. Dnes se tomu duše
národa brání. Už zítra však začne 
s tímto tělem splývat.

Emanuel Vejnar

Tělo i duši!

* Proč tato anglická verze průvodce
vychází tak pozdě?
K mé velké lítosti vychází skutečně až
čtyři roky po 2. německém vydání v r.
2002. (Česká verze vyšla r. 200l.) Po-
ptávka po anglickém vydání se i v
knihkupectví KALICH stále množila,
ale těžko jsme sháněli pomoc od něja-
kého odbornějšího překladatele do
angličtiny, než jsem dnes já sám. Oso-
by, které bych byl rád pro anglický
překlad získal, se žel nemohly časově
uvolnit; a zadat tuto věc profesionální
firmě by bylo vyšlo neúnosně draho.
Až v r. 2005 se podařilo zahraničnímu
oddělení synodní rady ČCE získat pro
tento úkol paní profesorku Mrs. Joyce
Michael, Ph. D., která měla dosud
hlavní úvazek na ETF-UK. (Její man-
žel, Rev. John Michael, je kontaktním
pracovníkem Presbyterní církve USA
v zahraničním oddělení KSR.) Paní
profesorka mne ovšem pozvala jako
autora k úzké překladatelské spolu-
práci. 

* Jak jste si tuto práci zorganizovali a
jak pokračovala?

Byla to pro mne práce velice zajímavá
a jazykově poučná. Protože Mrs. Joyce
ještě neovládala plně češtinu, ale sna-
žila se o to i během našeho setkávání,
musel být náš postup zcela odlišný od
německého překladu, kdy jsem svůj
návrh textu diktoval německému vi-
káři Chr. Linkovi rovnou do počítače a
on jej upravoval do aktuálnější němči-
ny. Tentokrát si nejprve připravovala
Mrs. Joyce na počítači základní pře-
klad, v němž pro mne vyznačila dvo-
jím odstíněním slova, kde si buď neby-
la zcela jistá svým chápáním smyslu
české předlohy, anebo kde potřebova-
la dokonce bližší vysvětlení některých
historických souvislostí či lokální situ-
ace při některých památkách Já jsem
pak doma ony odstíněné výrazy buď
odsouhlasil zeleným podtržením, ne-
bo doplňoval na okraji svým vysvětle-
ním či jiným návrhem. Po týdnu jsme
se sešli, procházeli opravený text slovo
za slovem a prováděli další úpravy. Po
zpracování jednotlivých vycházko-
vých okruhů jsme pak pročítali celý
text znovu a případně dohodli další
změny. (Vcelku jsme se shodli na tom,

že se zaměříme spíš na smysl české
předlohy než na její doslovný překlad.)
Hotový celek pak přehlédl i Rev. John
Michael a posléze i otec paní Joyce,
emeritní pastor v Ohiu, který se stal
takto prvním uživatelem průvodce. 

* Tato práce tedy asi znamenala pro
vás oba hodně času a úsilí?
Přípravné práce jsme začali již v květ-
nu 2005, kdy jsme se snažili ob 14 dnů
sejít nad připravenými předlohami,
obvykle asi na dvě hodiny. Nemuseli
jsme pospíchat, protože toto vydání
mělo být finančně zajištěno až na jaro
2006. O letních prázdninách mně Mrs.
Joyce zasílala předlohy na Šumavu a v
září pak do M. Lázní, kde jsem byl na
léčení. V Praze mně zase občas i telefo-
novala své další dotazy. Práci jsme
však museli několikrát přerušit, když
musela přednostně plnit své překlada-
telské úkoly na fakultě, anebo kvůli
přípravě anglické verze zahraničního
bulletinu ČCE. V listopadu 2005 byli
oba Michaelovi na tři týdny doma v
USA, pak došlo několikrát k přerušení
práce pro náhlá onemocnění. Nakonec
jsme měli od začátku tohoto roku
mnoho co dohánět. Závěrečné korek-
tury jsem posléze dělal až v týdnu po
Velikonocích. 
* Liší se nějak obsah anglického vy-
dání od předchozích verzí?

Průvodce Prahou po stopách reformace
– již i v anglické řeči
Ve vydavatelství KALICH má vyjít v nejbližších dnech dlouho očekávaná
anglická verze průvodce Prahou z pera dr. J. Ottera - pod titulem „Five
Circuits through Prague in the Footsteps of the Czech Reformation" („Pět
okruhů Prahou po stopách české reformace"). Požádali jsme autora i tento-
krát - podobně jako při české a německé verzi - o bližší informace k anglic-
kému vydání. . 

Dokončení na str. 4



prof. F. M. Bartoše „osvědčil touž
rytířskou věrnost velkým ideálům
reformace anglické i husitské; a národ
náš mu oplatil vděčností, které dal
výraz zvlášť výmluvný: byl přiřazen
do vzpomínek při husitském svátku
českých bojovníků a mučedníků při-
pomínaných v den skonu M. Jana,
neboť si toho vrchovatě zasloužil svou
prací a dílem života. "

Jiří Otter
* * *

Pro zajímavost uvádíme výňatek z
jednoho kázání Petra Payna. Má ná-
zev „Nadarmo se snažíš, smrtelný
vladaři“ a je zveřejněno v knize Slo-
vem obnovená (Kalich 1977).
Není-li tedy lidský tvor a nebyl-li kdy,
kdo by zdolal a pokořil pravdu,
nadarmo se snažíš smrtelný vladaři,
se svými pomíjejícími knížaty usmrtit

nezhasitelnou a nesmrtelnou pravdu,
jež má za svého tvůrce a obhájce Boha.
Naplněn vírou vám oznamuji, že jedi-
ná jiskřička pravdy, kterou máme a
pro niž s vámi svádíme při, má větší
moc nad všechny lidské syny svou
silou, vážností a důstojností. A má-li
větší moc než všichni, tehdy pravda
přemůže všechny krále, knížata,
papeže, legáty, mistry, zdolá je, srazí k
zemi, vyhladí a přemůže podle svě-
dectví blahořečeného Ezdráše (Ezd
3,12), že zahyne ve své hříšnosti hříš-
ný král, hříšné víno, hříšné ženy a
všichni hříšní papežové, legáti, syno-
vé člověka a všechna jejich hříšná díla,
ale velká pravda zákona Páně je
pevná, mocná a bude mocná na věčné
časy, a žije a trvá na věky věků. A tak
držet se této vznešené pravdy zname-

3ET-KJ

Za starých časů si
lidé nekupovali
chleba v obcho-
dech, ale pekli jej doma. Kterási maminka
slíbila svým sedmi malým chlapcům, že
každému z nich upeče bochníček, který
bude jen jeho. Hoši se však nemohli dočkat
a tropili pěkný rámus. Tu se matka neudr-
žela a hněvivě se rozkřikla: "Kdo to má
poslouchat? Táhněte ven, vy krkav-
ci!" Ještě štěstí, že neřekla vy
„pštrosi" nebo "vy kroko-
dýli", poněvadž v týž
okamžik se její slova
splnila. Chlapci se
proměnili v krkavce,
vyletěli oknem a
zmizeli v dáli. Mat-
ka zkoprněla leknu-
tím a také otec, když se
dozvěděl, co se stalo, byl
úplně zdrcený. Na matku se
však nehněval, poněvadž věděl, jak
zlobivé děti dovedou rodiče rozčílit.
Plynula doba, chlapci se nevraceli, ale
nešťastným rodičům se narodila dceruška.
Pojmenovali ji Bohdanka, poněvadž si
říkali: "Tu nám Pán Bůh dal za ztracené
synáčky." Bohdanka byla hezounké, milé
dítě a v něčem se náramně podobala bra-
trům - byla to totiž také taková treperenda,
která od rána do večera jen mlela a mlela
pantem. Poněvadž však byla jen jedna,
rodičům to nevadilo, ale naopak jim to při-
padalo roztomilé.
Rodiče se nikdy o zmizelých synech před
Bohdankou nezmiňovali. Když však byla
větší, stejně se o nich dozvěděla od staré
děvečky. K velikému překvapení rodičů jim
oznámila: "Půjdu a bratry vám přivedu
zpátky." Marně jí to otec s matkou vy-
mlouvali, hned druhý den vyrazila na
cestu. Poněvadž měla pusu na správném
místě, doptávala se kdekoho, kde by asi
mohla najít bratry - dokonce i Větru a
Měsíce. Nakonec ji na správné místo
dovezlo ve zlatém voze Slunce. Bratři pro-
měnění v krkavce obývali ve skalách vel-
kou jeskyni.
"Jak bych vás mohla vysvobodit z prokle-
tí?" ptala se Bohdanka, Nejstarší z bratrů
jí řekl: " To bys musela každému z nás. ušít
košili. Ale nejprve bys musela také sama
zasít, natrhat a připravit na tkaní len. A až
do dokončení košil bys nesměla mluvit." -
"To nebude nic těžkého, když vás tím vy-
svobodím," mínila Bohdanka, Netušila
však, jak to bude obtížné.
Bratři odvedli Bohdanku do podhůří, kde
mohla pěstovat len, a vyhledali jí komůrku

ve staré vykotla-
né vrbě. Tam jí
pak každodenně

přinášeli jídlo, jako je kdysi krkavci nosili
Eliášovi. Len pěkně vzešel a nebyly s ním
problémy. Horší to však bylo s mlčením.
Jak ráda by si Bohdanka při práci alespoň
zazpívala nebo s někým popovídala, ale
nesměla.

Když už předla lněnou nit na
sukno, zabloudil s kočárem

do těchto míst mladý
hrabě. Jeho pes objevil

ve vrbě Bohdanku a
poněvadž se hraběti
na první pohled
zalíbila, odvezl ji k
sobě na zámek. Jak

ochotně by mu Boh-
danka vysvětlila, kdo

je a proč stále jenom pra-
cuje! Ale nemohla, když

chtěla bratry vysvobodit. Její mlče-
ní nebylo však hraběti na překážku, aby se
s neznámou kráskou oženil. Neměl  ani nic
proti tomu, že se i po svatbě od rána do
večera zabývala tkaním a šitím.
Komu však byla Bohdanka od prvního oka-
mžiku trnem v oku, byla starší svobodná
sestra hraběte. Před bratrem se chovala k
Bohdance přátelsky, ale kde mohla, po-
mlouvala Bohdanku alespoň u služebnic-
tva. Bohdanka o tom věděla, ale nemohla se
prozatím bránit, i když přece ve skutečnos-
ti měla vyřídilku jak se patří. "Ty čaroděj-
nice jedna!" myslela si. "Však já si to, až
budu moct mluvit, s tebou vyřídím!"
Konečně se dočkala a došila poslední,
sedmou košili. A když přiletěli bratři
krkavci a košile navlékli, stali se z nich opět
lidé. To bylo radosti! Radoval se kníže,
když manželka spustila vodopád řeči. Ra-
dovali se i Bohdančini rodiče, že jim dcera
svou obětavostí a vytrvalostí vrátila syny.
A všichni se radovali, když se Bohdance
narodilo děťátko, takové milé koťátko. Boh-
danka dokonce samou radostí a vděčností
zapomněla na to, jak si to chtěla vyřídit se
svou protivnou švagrovou. Přece se teď
nehodí ohřívat staré mrzutosti.

Život může býti nudný.
Může být však rázem pestrý,

chceš-li něco vykonati 
pro své bratry, pro své sestry. 

Při obtížích opakuj si: 
"Snad to přece jenom zmohu,

budu-li zdroj síly hledat
každodenně v Pánu Bohu.“

Daniel Henych
Pokračování příště

Jde o postavu Petra Payna, anglického
viklefovce, který přijel již na počátku
husitského hnutí do Prahy a stal se
významným činitelem v českém refor-
mačním dění. Já jsem se zajímal o to-
hoto anglického husitu již jako gymna-
ziální student a následně i na bohoslo-
vecké fakultě, kde nám o něm předná-
šel náš milý pan profesor F. M. Bartoš.
(V r. 1956 vyšla jeho monografie pod
názvem „M. Petr Payne - diplomat
husitské revoluce".) - V poslední době
jsem znovu narazil na Paynovu osob-
nost při sepisování průvodce Prahou
po stopách reformace. (Musel jsem mu
věnovat pozornost v souvislosti s Kar-
lovou univerzitou, se zaváděním kali-
cha v pražských kostelech i s mimo-
řádným podílem na reformačním
úsilí. Při průvodcovské zastávce v
Emauzském klášteře na Slovanech
pak bylo nutno zmínit i jeho poslední
léta, která tam trávil až do své smrti na
sklonku jara 1456. ) A konečně mne v
minulých dnech zaujala nová paynov-
ská studie historika F. Šmahela, uveřej-
něná v 3. díle sborníku „Waldenser-
studien" pod názvem „Magister Peter
Payne: Curriculum vitae eines englis-
chen Nonkonformisten". Protože tato
studie úzce navazuje na badatelskou
práci prof. F. M. Bartoše, představuje
ucelený přehled Paynova životopisné-
ho dění, takže jsem mohl i na ni s
povděkem navázat při této připomín-
ce mistrova výročí. 

* Petrova mladá léta - až po příchod
do husitské Prahy
Peter se narodil r. 1380 v obci Hough
on Hill v anglickém severovýchodním
hrabství Lincolnu jako syn Francouze,
který se tam přiženil. (Příjmení Payne
prý bylo v onom kraji známo až do
poloviny 18. století. ) Během studia na
univerzitě v Oxfordu, kde posléze
dosáhl hodnosti mistra, se stal přívr-
žencem reformního učení J. Viklefa.
Během r. 1406 se spřátelil s několika
českými studenty, kteří byli vysláni do
Oxfordu, aby pořídili pro pražské
stoupence M. Jana Husa přepisy
Viklefových spisů. Mezi nimi byl patr-
ně i M. Jeroným, který přivezl Vikle-
fovy hlavní články na pražské Vysoké
učení. V letech 1410-12 dal Payne
dokonce popud k výměně dopisů
mezi předními anglickými lolardy a
Husem jako kazatelem v Betlémské
kapli. (O této korespondenci - včetně
dojímavé citace z jednoho Husova
dopisu - se zmiňuji ve zvláštní kapito-
le svého anglického průvodce Prahou
po stopách české reformace. ) Na pod-
zim 1413 byl M. Payne - už vysvěcený
na diakona - obviněn z viklefovského
kacířství. Aby se vyhnul inkvizičnímu
soudu, rozhodl se Anglii opustit. Po
nějakou dobu se zdržoval v Porýní u
valdenských přátel a pak se vypravil
do Čech. Do Prahy dorazil asi v únoru
1415, takže se už nemohl setkat s
Husem, který již odjel do Kostnice. 

* V husitských Čechách se stal zná-
mým jako „Mistr Engliš"
V Praze byl M. Payne vřele přijat přá-
teli z oxfordského studia i M. Jakoub-
kem jako Husovým pokračovatelem
na univerzitě a v Betlémské kapli. Do
reformního dění se hned zapojil svými
traktáty na podporu Viklefova učení.
Na artistické fakultě začal spolupraco-
vat s německými mistry okolo Miku-
láše z Drážďan, kterým vypomáhal
jako examinátor při bakalářských
zkouškách; a spolu s nimi též podpíral
M. Jakoubka při zavádění kalicha. 
V únoru 1417 dosáhl na Karlově vyso-

kém učení hodnosti mistra a mohl se
krom disputací ujmout i fakultních
přednášek. V r. 1420 již měl značnou
autoritu i mezi předními pražskými
utrakvisty, takže byl zařazen do posel-
stva ke králi Zikmundovi na obhajobu
kalicha. Stal se též členem husitského
poselstva do Krakova s nabídkou
české koruny polskému králi Vladisla-
vovi. V r. 1421 se v Praze ještě postavil
po Jakoubkově boku proti radikalis-
mu Jana Želivského, ale postupně se
víc přikláněl k táborské biblické theo-
logii. Na univerzitě se stal význam-
ným bohoslovcem, hned po boku rek-
tora M. Jakoubka. V oddané službě
husitskému hnutí pak dosáhl velké
vážnosti pod označením „Mistr En-
gliš". Jako viklefista však musel čelit i
mnohým útokům konzervativních
mistrů vedených M . Příbramem. (Tito
protivníci neváhali spojovat svůj od-
por s posměškem na jeho anglický
původ: „Čert nám nahodil Engliše,
tenť chodí po Praze tiše, - vydávaje z
Englantu práva, ještot' Čechám nejsú
zdráva." Odpůrci z řad studentů se
prý posmívali i jeho latině pozname-
nané anglickou výslovností. (V Praze
se Payne mohl dorozumívat jen latin-
sky nebo německy, v cizině i francouz-
sky, což mu velmi usnadňovalo
mnohá jednání. ) - Po volbě do husit-
ské konzistoře se M. Payne osvědčoval
i jako schopný zprostředkovatel při
různých nesnadných jednáních, a to
jak se stranou protivníků, tak i při
domácích sporech mezi Pražany a
Tábory. (Od-tud označení „diplomat
husitské revoluce" od prof. F. M.
Bartoše. )

* Jako obránce kalicha se osvědčil až
i na koncilu v Basileji
Husitské kroniky věnují Mistru Engli-
šovi zvýšenou pozornost po porážce
křižáků u Tachova r. 1427, kdy v dis-
putacích na univerzitě obhajoval i
Čtyři pražské artikuly. Proto mohl být
zvolen mezi hlavní řečníky husitské
delegace na koncil v Basileji. Pro před-
běžné přijetí delegátů králem Zikmun-
dem v Bratislavě r. 1429 si připravil
theologický rozklad, v němž si dovolil
srovnat pomíjivou moc světského
vládce s nepřemožitelnou Pravdou
Zákona Kristova, za kterou bojují husi-
té. (Odvolal se přitom na biblický
výrok o vítězství Boží Pravdy podle 
Ezd 3,12 , který se stal heslem české
reformace: „Pravda Páně vítězí!" - Tato
„Řeč" pronesená jménem husitského
poselstva, z níž zvlášť vybíráme typic-
kou část, zaujímá ve spisku prof. F. M.
Bartoše plných 20 str. tisku). - V obdo-
bí příprav na koncil, který slyšení
husitů stále oddaloval, se Payne posta-
ral na pražské synodě r. 1431 o usmí-
ření protichůdných stanovisek praž-
ských a táborských kněží. Když pak
nová porážka křižáků u Domažlic při-
měla koncil k větší povolnosti vůči
husitským požadavkům, stál Payne v
čele nových příprav na koncil, hned
vedle M. J. Rokycany. V r. 1432 se též
podílel na chebském jednání s basilej-
skými zástupci ohledně rozhodujících
směrnic pro koncilní jednání (tzv.
"Chebský soudce"). 
V Basileji pak vystupoval od 13. 1.
1433 především jako mluvčí českého
poselstva. (Zajišťoval pro ně regulérní
podmínky pro pobyt i pro pořadí v
jednání, při čemž mohl s užitkem pou-
žívat i svou mateřštinu. ) Pro hlavní
jednání byl pověřen obhajobou článku
proti „světskému majetku a panování
kněží", kdy přesvědčivě trval na poža-
davku kněžské chudoby. (Koncil proti

němu postavil svého nejobratnějšího
právníka a diplomata, J. Palomara,
auditora soudního dvora papežské
kurie. ) - Po návratu nespokojené hu-
sitské delegace z Basileje v dubnu 1433
se Payne podílel i na dalších jednáních
s koncilními legáty. 

* V bitvě u Lipan byl zajat vítěznou
stranou, ale došel pomoci od táborů
V následné době pomáhal M. Payne
zastavit rozkol v husitských bratr-
stvech, který však žel vyústil až do
lipanské tragédie 30. 5. 1434. Bitvy se
zúčastnil ve vojsku sirotků, mezi
nimiž byl i zajat. Dostal se však na svo-
bodu za výkupné od svých příznivců
z táborských kruhů; a již v říjnu se
mohl zúčastnit zemského sněmu, na
němž byl jmenován mezi rozhodčí pro
nové smírčí jednání mezi pražany a
tábory. - Po vyhlášení kompromisních
„Basilejských kompaktát" 6. 7. 1436 v
Jihlavě byl Payne nucen se podřídit
Rokycanovu vedení církve podobojí,
což mu vyneslo těžkou kritiku z řad
táborů. Aby se vyhnul nástrahám
nově zvoleného krále Zikmunda, pře-
sídlil k německým husitům v Žatci.
Posléze však byl králem prohlášen za
kacíře a „vypovězen jako cizinec z
celého království". (Zikmund nezapo-
mněl na jeho smělý projev v Bratislavě
r. 1429!) - Mistrův život však byl i
nadále různě ohrožen. Když našel
dočasné útočiště u sirotků v Klato-
vech, byl záhy na cestě do Žatce zajat
katolickým pánem z Gutštejna, který
ho věznil dva roky na svém hradu
Rabštejnu u Plzně. (Pokoušel se vydat
ho za vysoké výkupné římské kurii, i
inkvizici do Anglie, ale když v tom
neuspěl, spokojil se s výkupným ze
sbírky od táborských měst. Po Zik-
mundově smrti se M. Payne mohl
konečně vrátit do přerušené služby v
husitské konsistoři. ) V dalších letech
se zasloužil o sblížení táborských
bohoslovců se zvoleným již arcibisku-
pem J. Rokycanou, s nímž se sám
velmi sblížil. Rokycana mu opatřil
umístění v tichém prostředí Emau-
zského kláštera Na Slovanech.
* Účast v husitském poselstvu do pra-
voslavného Cařihradu
V kronikách dalších let jsou bližší záz-
namy o M. Paynovi až v souvislosti s
výpravou husitského poselstva k pra-
voslavným představitelům do Caři-
hradu r. 1451. (Šlo především o potvr-
zení Rokycanovy arcibiskupské volby,
kterou římský papež odmítl. - Prof. F.
M. Bartoš popisuje podrobně Paynovu
komplikovanou situaci v cařihrad-
ském prostředí, a to jak po vnější strán-
ce, tak i při styku s pravoslavnými
představiteli. Jednání však musela být
přerušena kvapným návratem před
tureckým obležením a pádem Caři-
hradu, k němuž došlo r. 1453. ) V Praze
se M. Petr přidal ve věroučných spo-
rech s táborskými představiteli na stra-
nu umírněného Rokycany usilujícího
o přízeň pana Jiříka z Poděbrad. -
Poslední roky života strávil zasloužilý
Mistr Engliš v klášteře na Slovanech - i
nadále jako přítel a poradce arcibisku-
pa Rokycany. V klášteře se bratrsky
sblížil s hospodářským správcem B.
Řehořem, synovcem Rokycanovým. A
patrně podepřel i jeho záměr opustit
Prahu se skupinou oddaných Roky-
canových posluchačů, aby založili ve
východočeském Kunvaldu nové spo-
lečenství Jednoty bratří českých, k če-
muž došlo hned v následujícím roce
po Paynově smrti. - Osobnost mistra
Engliše má zajisté velmi čestné místo v
dějinách naší české reformace. Podle
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Pro několik generací učitelů a pro
dlouhou řadu generací studentských
byla Zuzana Lucinová zcela neod-
myslitelnou součástí, ano orientačním
bodem Komenského evangelické bo-
hoslovecké fakulty v Praze. Zname-
nala pro všechny, kdo se s ní na fakul-
tě setkávali, mnohem více než bývá
obvyklé u sekretářek děkanátu; po
téměř čtyři desetiletí byla bez nadsáz-
ky organizační duší fakultního života
- bytostí, jež mnohým ztělesňovala fa-
kultu mnohem bezprostředněji než
leckterý vážený děkan. První kroky
uchazečů, studentů, později i býva-
lých studentů, tedy farářů a farářek,
absolventů a přátel fakulty vedly ob-
vykle nejprve do její kanceláře, pak
teprve do dalších dveří.
Když na pražskou evangelickou bo-
hosloveckou fakultu v říjnu roku 1950
Zuzana Lucinová nastupovala, neby-
lo jí ještě ani třicet. V tu dobu však už
za sebou neměla jen léta školní výuky
a maturitu na obchodní akademii,
nýbrž zcela mimořádnou zkušenost
válečného odboje, zejména z vypjaté
doby, kdy v Banské Bystrici pracovala
ve štábu, který řídil a reprezentoval
Slovenské národní povstání. Jako dítě
vyrůstala vlastně nedaleko - rodné
Ladzany na úbočí Štiavnických vrchů
jsou od Banské Bystrice vzdáleny jen
přes jeden horský hřbet; na začátku
svého dospělého života prošla tehdy
mladičká Zuzana Lucinová zkouška-

mi, o nichž málokdy a málokomu co
řekla; nepřímým, avšak jednoznač-
ným svědectvím o povaze její práce a
o její statečnosti však byla úcta a re-
spekt u těch, kdo ji z těch let znali.
Celoživotně a naplno se Zuzana Luci-
nová uvázala způsobu života, který je
snad nejvýstižněji možné označit slo-
vem služba, tj. práci ve prospěch dru-
hých - v církvi, na fakultě, v širší obci
přátel a známých po celé republice
Československé i za jejími hranicemi,
například v Maďarsku a Německu.
Na pražské evangelické bohoslovecké
fakultě toho Zuzana Lucinová zažila a
prožila mnoho - mnoho nelehkého:
léta padesátá, šedesátá, sedmdesátá a
téměř celá léta osmdesátá. Mnohokrát
se jí nepochybně hodilo její zocelení
odbojem. Měla fakultu a její obec ráda
a jejímu poslání byla hluboce loyální,
věrná. Ve chvílích průšvihů neztrácela
hlavu; jakkoli sama mnohé jistě ne-
snadno prožívala, dovedla být věcná,
střízlivá i neokázale pevná a statečná.
Ačkoli měla vhled snad do všeho, co
se na fakultě dělo, byla ve své duchov-
ní pevnosti naprosto diskrétní a spo-
lehlivá; nad spolupracovníky i stu-
denty bděla způsobem, který si zcela
samozřejmě získával důvěru a vděk.
Na první dojem možná působila ne-
přístupně. Dovedla být svérázná;
jakoby nedbala na tipy a triky dneš-
ních školitelů v úspěšné marketingo-
vé komunikaci. Byla prostě svá.

Ovšem každý, kdo ji poznal blíž, pak
ke svému překvapení mohl rozpozná-
vat, jak pozitivní, dobrotivá, vstřícná a
obětavá bytost se pod pláštíkem drs-
nosti skrývá.
Ti z vás, kdo si čítáte Písmo podle roz-
vrhu Hesel Jednoty bratrské, asi víte,
že na dnešek připadl verš z Janova
evangelia: Ne vy jste vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás ...; ta věta pak ještě
pokračuje: ...a ustanovil jsem vás, abyste
šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo 
(J 15,16).
Zdá se mi, že se toto slovo evangelia
velmi dobře hodí pro dnešní chvíli.
Ovoce víry, které zůstává, protože jeho
kořenem je vyvolení v Kristu. V pat-
nácté kapitole Janova evangelia je řeč o
následování Krista cestou lásky, jež se
vydává pro druhé. Životní cesta sestry
Zuzany Lucinové, jak jsme ji mohli
poznat, měla tyto rysy.
Za mnohé ovoce její konkrétní služby i
za svědectví neokázalé víry, které
svým životem vydávala, jsme vděčni jí
i Tomu, kdo nám dal se s ní setkávat, a
kdo je Pánem, jenž povolává v život,
vede, opatruje, orientuje, a kdo je
Pánem i nad smrtí.
(Z proslovu doc. ThDr. Martina Prudkého,
děkana Evangelické teologické fakulty UK,
při rozloučení se sestrou Zuzanou Lucino-
vou ve sboru ČCE v Praze 1 u Klimenta)
Rozloučení se sestrou Lucinovou se
konalo v pondělí 5. června v Krabčic-
kém domově odpočinku, kde trávila
poslední léta života.

(r)
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30. 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

Jeho technika byla čím dál prostší, ale na
obrazech byla stále patrnější umělcova
snaha zachytit spolu s vnější podobou i
lidské nitro a co nejvěrněji obrazem pře-
tlumočit to, co Písmo sděluje slovem.
Sedm let po úmrtí Hendrickje a rok po
synově smrti umírá zbědovaný Rem-
brandt 4. října 1669. 
Jeho dílo se odhaduje na 800 obrazů, 300
grafických listů a 2000 kreseb. Výpočet
prací s biblickou tématikou by představo-
val velmi dlouhý sloupec. Ze Starého zá-
kona Rembrandta zaujaly zejména příbě-
hy praotců, ale i soudce Samsona a krále
Davida. Z obrazů na novozákonní témata
jsou všeobecně známé "Zvěstování",
"Svatá rodina" (ve velice nesvatém zpo-
dobnění), "Simeon v chrámu", "Kristus
uzdravuje nemocné", "Milosrdný Sama-
ritán", "Trpící Kristus", "Oplakávání
Krista", "Snímání z kříže", "Kristus v
Emauzích", ale i řada dalších. Není zřej-
mě náhodné, že nedlouho před smrtí na-
maloval Rembrandt velmi výmluvný
"Návrat ztraceného syna".

Daniel Henych

Památce Zuzany Lucinové

Shodli jsme se i s vydavatelem na tom,
že hlavní předlohou nám bude česká
verze, kterou jen místy doplníme
podle německé. V německém vydání
jsem mohl uplatnit - vzhledem ke
svým průvodcovským zkušenostem –
zvláštní zřetel na významné prvky
česko-německých vztahů, a to nejen v
protestantské minulosti, nýbrž i v širší
kulturní oblasti. Z tohoto vydání jsme
převzali jen informační část o dnešní
situaci církví a ekumenických vztahů
v ČR. - Pro anglickou verzi jsem však
připravil zvláštní kapitolu o dějinných
kontaktech mezi Prahou, Anglií a
Skotskem, a to již od viklefovského
husitského období až po londýnský
pobyt J. A. Komenského a počátky
protireformace. Mrs. Joyce však zo-
hlednila v překladu i některé vý-
znamné kulturní odkazy (např. na

Stavovské divadlo a Mozarta, na Orloj,
na Faustův dům, na pomníky J. Jung-
manna a F. Palackého, na památku
hrdinných parašutistů v chrámu Cyri-
la a Metoděje, až i na moderní Tančící
dům). Velmi ráda se však věnovala i
překladu doplňkových citátů z knížky
„Praha husitská" od T. Č. Zelinky. 

* Jaké jsou Tvoje výsledné dojmy 
z tohoto anglického překladu ?
Stálo nás to oba hodně času i nervů,
ale stálo to za to. Když jsem mohl číst
tuto anglickou verzi průvodce už jako
celek, rád jsem se znovu vžíval s mno-
hým vnitřním uspokojením do role
návštěvníků, kteří se budou moci v
Praze orientovat i podle tohoto prů-
vodce v anglické verzi. A věřím, že
bude dobrou pomůckou také pro naše
české čtenáře, zvláště pak i pro stu-
denty, kteří se budou o toto anglické

vydání zajímat. Půjde zároveň o vhod-
ný dárek pro zahraniční přátele ovlá-
dající anglickou řeč. Můj celkový
uspokojivý dojem, doprovozený vděč-
ným zřetelem na vynikající překlada-
telku, byl posílen i jejím doznáním,
které mně napsala na závěr práce:
„Jsem vděčná, že jsem se mohla podí-
let na tomto projektu. Cítím se tímto
způsobem být mnohem blíž městu
Praze i dějinám české reformace, než
jsem kdy byla." 
Věřme, že se tato publikace stane – i
jako užitečný doklad americko-české
ekumenické spolupráce - příspěvkem
k utvrzování užších vztahů mezi čes-
kými evangelíky a protestantskými
souvěrci v širokých oblastech anglic-
kého jazyka. 

(V době uveřejnění tohoto rozhovoru už by
měl být nový průvodce v tisku. – r. s. )

Průvodce Prahou po stopách reformace 

ČT 1
CESTY VÍRY - 14.10
Peníze pro dobro
V životě úspěšného podnikatele Radima
Passera se v období biblických tří a půl
roku přihodily události, kdy Bůh změnil
jeho život a naučil ho rozlišovat hodno-
ty dočasné, pomíjivé a hodnoty věčné.
"Pán Ježíš mne provedl nejtěžší životní
zkouškou," říká Radim Passer. Budeme
jej provázet v průběhu jednoho obyčej-
ného pracovního dne. 

KŘESŤANSKÝ MAGAZÍN - 14.30
Radosti a strasti života víry. 
Uvádí P. Oppeltová 

ČT 2
POLITICKÉ VRAŽDY (4/8) - 10.15 
(opakování 31.7. ve 13.25)

Smrt v Memphisu
Atentát na bojovníka za občanská
práva M. L. Kinga.
Francouzský dokumentární cyklus.
V létě 1963 byl Martin Luther King na
vrcholu popularity. Statisíce synů a dcer
otroků z Jihu přišly demonstrovat do
Washingtonu za ukončení rasové segre-
gace. Inspiroval davy svým snem o spo-
lečnosti, v níž budou lidé všech barev
bratry. Prezident Kennedy přislíbil zá-
kon, který odstraní jakýkoli právní zá-
klad rasismu. Výstřely v Dallasu však
změnily sen v noční můru nenávisti. Ta
nakonec zahubila i reverenda Kinga.  

(28. 11. 1922 - 27. 5. 2006)

Jak vyjdeme 
o prázdninách

Č. 25 - 9. SRPNA 2006
Č. 26 - 23. SRPNA 2006
Č. 27 - 6. ZÁŘÍ 2006
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Dnes se vydává mnoho tzv. dětských Biblí
a dějeprav s ilustracemi. Některé vycházejí
ze solidního studia dobových obleků, budov
a jiných reálií. Jiné se co nejvíc přizpůso-
bují dnešnímu vkusu a snaží se být co
"nejdětštější". (Je otázka, zda tento moder-
ní styl dětem skutečně vyhovuje.) V do-
bách mého dětství sice také existovaly ilus-
trované dějepravy různého původu, posta-
vy však příliš připomínaly řecko-římské
hrdiny v jejich tógách. Proto můj otec -
farář užíval při vyučování náboženství
jako pomůcku reprodukce Rembrandto-
vých zobrazení biblických dějů. Ani ty sice
nezachycují věrně biblickou dobu, zato
však velice silně promlouvají k tomu, kdo
se v nich snaží číst.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn se
narodil 15. července 1606 v početné rodině
majitele mlýna. V době, kdy u nás došlo k
bitvě na Bílé hoře, už studoval na univer-
zitě v rodném Leydenu. Výtvarné nadání
ho však brzy odvedlo do učení v malířské
dílně. Vyhlídky profesionálního malíře

nebyly špatné. Jestliže v té době kvetlo v
Nizozemí některé umění, pak to bylo právě
malířství. Obrazy měli v oblibě a kupovali
nejen bohatí mecenáši, ale také méně
zámožné městské i venkovské vrstvy.
Příklon Holanďanů ke kalvínství (po r.
1588, kdy se země vymanila ze španělské
nadvlády) výtvarné umění nijak neomezo-
val. Místo patetických dvorních scén,
místo krajinek a zátiší však nastoupili jako
námět obyčejní lidé ve svém přirozeném
prostředí - na ulicích, tržištích i v prostých
příbytcích. A právě v tomto příklonu k
ztvárnění všech možných všedních situací
a lidských vztahů se Rembrandt ocitl na
předním místě (třebaže dovedl také zvěčnit
prostřený stůl nebo vázu s květinami).
Mezi jeho ranými obrazy najdeme třebas
"Žebráka" nebo pouliční "Pekařku koláč-
ků". Stále víc se však u něho projevuje
snaha vyjádřit i vnitřní stav lidí. Byl toho
názoru, že "obraz je hotov, když malíř
vyjádřil to, co chtěl", přičemž může jít i o
pouhou skicu.

V šestadvaceti letech přesídlil Rembrandt
trvale do Amsterodamu a oženil se se zá-
možnou Saskií van Uylenburgh. V Amste-
rodamu se připojil k mennonitské reformo-
vané církvi, jejíhož kazatele s manželkou
zachytil na jednom ze svých obrazů.
Odtud zřejmě pramenil jeho stále sílící pří-
klon k Bibli. Saskia porodila několik dětí,
naživu však zůstal jen stále churavějící
Titus. Po Saskiině brzké smrti zaujala její
místo v domě chudá, ale nezištná a obětavá
Hendrickje. Rembrandt se však neodhodlal
k novému sňatku, poněvadž podmínky
dědění po Saskii to vylučovaly. - Rem-
brandt vydělával mnoho peněz, ale také
jako vášnivý sběratel obrazů i šperků,
kostýmů a zbraní vydával velké částky.
Proto po čase upadl do finančních nesnází.
Přispěla k tomu též aféra kolem hromadné-
ho obrazu "Noční hlídka". (Někteří ješitní
portrétovaní muži nedovedli malíři promi-
nout, že  je umístil do pozadí obrazu, a
začali jeho dílo veřejně bojkotovat.) Po
dražbě v r. 1658 se musel Rembrandt pře-
stěhovat do nejchudší amsterodamské čtvr-
ti. Ale ani zde nepřestal vytvářet velká díla.

Televize

Malíř Bible a lidského nitra

ná držet se Boha, sloužit jí znamená
být veselý, pro „ni upadnout v chu-
dobu znamená stát se boháčem, utr-
pět škodu znamená získat, přijít o
majetek je tolik, co vlastnit, být na
posměch tolik, co chválen, zemřít pro
ni samu znamená žít, žít v opovržení
znamená žít ve slávě, podstupovat
všechna nebezpečenství je tolik, co
být oblažen: proto je naším předse-
vzetím nedbat života a tělesné schrán-
ky, avšak pokorně sloužit této blaho-
řečené pravdě na cestě životem, smrtí
a veškerými nebezpečími; cele na ní
lpět a nechovat ve svém srdci nic jiné-
ho než upřímnou snahu líbit se pro-
střednictvím Božího zákona svému
Pánu, Ježíši Kristu, zachovávat jeho
příkazy a jeho potupný životní úděl
vzít na sebe, svýma rukama, nohama,
ústy, srdcem a celým svým hřbetem.
Toužíme raději s ním být ukřižováni,
tlučeni, hubeni a opovrhováni a ja-
kýmkoli způsobem, jejž on dopustil,
tupeni a týráni, než prožívat jakouko-
li radost se špatným a hříšným svě-
tem. 

Významný Angličan...
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