
HLE, PŘICHÁZÍ K TOBĚ TVŮJ KRÁL,
SPRAVEDLIVÝ A ZACHRÁNĚNÝ…

AJ, KRÁL TVŮJ PŘIJDE TOBĚ
SPRAVEDLIVÝ A SPASENÍ PLNÝ…

(Za 9,9 ČEP, Kral.)

První adventní neděle je začát-
kem nového církevního roku.
Uzavírá se běh jednoho období a
začíná nové, podobné, a přesto
jiné; alespoň doufejme, po-
vzdechnou si třebas někteří.
Znovu, a přesto nově. Začátky
bývají těžké, vyprávějí lidé. A
není se jim co divit, znáte to urči-
tě sami. Ale na začátku tohoto
období k nám zaznívá zvláštní
biblické slovo starozákonního
proroka Zacharjáše. A toho je
dobré si povšimnout.
Přichází král… No, na pohádky
už moc nedám, ale přesto se
občas nechávám konejšit jejich
kouzlem. Krále – i když vím, že
jsou všelijací – si představuji jako
spravedlivého, moudrého a dob-
rého vládce. Je to ten, který si
zaslouží mou úctu a já mu ji při-

rozeně věnuji. Vím, že se mne
zastane, když to bude zapotřebí.
Vím, že i mne maličkého zná.
Vím, že je mi nablízku, i když ho
nevidím. Vím, že je zde pro mne.
Přichází, přijde i ke mně.
Král, který mi nejen rozumí, ale
na vlastní kůži zakusil, po čem 
v životě tak toužím. V tom je jeho
skrytá a odzbrojující moc, proto
jsem mu vydán. Vydávám se mu
s důvěrou i ve chvílích nejistoty a
nových začátků. Vydávám se mu
s nadějí, že přichází chvíle, kdy
na vlastní kůži okusím jeho
záchranu, jeho blízkost a hřejivé
slovo povzbuzení. Začíná krásné
období.

Štěpán Brodský, 
Českobratrská církev 
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Poselství k první adventní neděli

Pozorovatelé zjišťují bez lítosti, že
církev je na tom špatně, někteří
dokonce s neskrývaným uspokoje-
ním ukazují na statistických číslech,
jak jí ubývá členů a jak klesá její
pověst ve veřejnosti. Lidové noviny
otiskly bez komentáře podivný
průzkum, z něhož vytěžily novi-
nářsky přitažlivý titulek "nábožen-
ství lidem škodí" - v Británii. V
Čechách by takový průzkum nedo-
padl jinak. Ze známých literátů
snad jen Ludvík Vaculík by nemlčel
a napsal obranu náboženství. On
nepotřebuje nápovědu, ale asi by
učinil to, co jsem učinil já: Škodu,
kterou údajně náboženství způso-
buje, obracím sobě ve prospěch. A
říkám: Kolikrát mě Boží vůle (jeho
přikázání) zastavila, když jsem
chtěl jít podle své zlé vůle, kolikrát
mi svou milostí umožnila cestu
zpět! Pak bych napsal, že nábožen-
ství člověku prospívá, když mu při-
střihuje křídla. Neradi slyšíme o
církvi špatné slovo, ačkoli lépe než
pozorovatelé vidíme, že církev je 
v krizi a že vinu na tom nemají oni
ani "svět", jenž všechno dobře
zesvětštil a na všechno si posvítil
svým rozumem, ale církev sama,
my, křesťané. 
Jací jsme to křesťané? Tak se ptáme
Nového zákona, který je a zůstane
měřítkem křesťanství a jeho víry. Ta
je tam označena jako cesta (Sk 9,2)
nebo jako cesta ke spáse (Sk 16,17) a
také jako směr, který židé měli za
sektu (Sk 24,14). List Židům označil
tuto cestu za novou a živou (10,20).
A my jsme z té cesty a z jejího celo-
životního směřování učinili krát-
kou nedělní cestu do kostela - a to v
tom lepším případě. Přesně od sebe
oddělujeme neděli od tak zvaných
všedních dní. Tímto oddělením
jsme dosáhli svého cíle, jenž nám
vyhovuje: dáváme Bohu ze svého

týdne jeden den, abychom pak byli
na něm šest dní nezávislí, jeden den
služby Bohu proti šesti dnům svo-
bodného života. A zdá se nám, že se
přitom můžeme odvolat na 4. při-
kázání: světíme den odpočinku a
pak už se věnujeme sami sobě. Jsme
mistři v tom, jak dovedeme vyklá-
dat Boží přikázání, aby nám nepře-
kážela, ale podporovala nás v naší
svévoli.
Je nezpochybnitelným faktem, že
podle Písma Starého a Nového
zákona náleží neděli zcela výjimeč-
ný význam: v ten den se věřící shro-
mažďují, aby slyšeli Boží slovo a
chválili Boha za jeho milost společ-
ně jedním hlasem. V ten den nás
Boží slovo znovu posvěcuje a vy-
zbrojuje na cestu lásky a služby. 
V zorném poli posluchače Božího
slova se objeví všední den jako
místo a čas, kde se Boží pravda a
láska projeví ve všedním, každo-
denním životě věřícího. Nedělní
shromáždění svým směřováním ke
každému dni chrání církev před
tím, aby se z ní stala pouhá nedělní
církev.
Co se však stalo: církev upekla 

z kvasu evangelia nedělní koláček
pro nedělní den, pondělek už 
z něho nic neokusí! Je to opak toho,
co Ježíš očekává: nechá ženu zadě-
lávat kvas do tří měřic mouky (Mt
13,33; L 13,20-21), do dobrých 100
litrů, aby bylo dost chleba pro celou
rodinu a na celý týden. Takovou
sílu má kvas evangelia, maličko,
trocha kvasu všechno těsto prokva-
sí (1K 5,6). Proto se církev nemá bát,
že by pouhým evangeliem nestačila
nasytit celou společnost podstat-
ným chlebem, pravdou a milostí
Boží dnes i zítra. A my, jednotliví
křesťané, jsme povzbuzováni, aby-
chom děkovali Bohu za nedělní
den, jenž podle Boží vůle bude
vždy milejší a bohatší o přítomnost
bratří a sester než všední dny, ale
abychom také pamatovali, že je
zaděláno do tří měřic mouky. Ten
upečený chléb nemá v naší spižírně
ztvrdnout pro králíky, je určen pro
lidi, pro nás, abychom z něho byli
živi každý den a ještě z něho rozdá-
vali dalším hladovým, tak aby Boží
pravda a milost vládla non stop od
neděle do neděle, ne jen v neděli.

Josef Veselý

Zní velice jednoduše: Neonacistická provokace u příležitosti výročí
snad největšího protižidovského pogromu v dějinách, tzv. „Křišťálo-
vé noci" (10. listopadu), se nezdařila.
Už toto prosté konstatování by bylo dobrou zprávou. Jenže nakonec
to bylo ještě lepší; skoro jakoby se naplnilo české úsloví, že „všechno
zlé je k něčemu dobré". (Mimochodem, tomuto úsloví raději příliš
nevěřte.) V odporu proti neonacistům se u nás dosud nevídaným způ-
sobem spojili židé i křesťané. Celkem tří významnějších protiakcí se
pochopitelně zúčastnilo i mnoho liberálních nevěřících. Velmi důle-
žité je, že židy přišli podpořit zástupci všech parlamentních stran. 
V minulosti jsem trochu záviděl Francouzům, Němcům či Italům,
když se do čela demonstrací proti rasismu postavili nejvyšší vládní
představitelé – u nás něco takového nebývalo zvykem. Těžko si před-
stavit tak širokou jednotu, kdyby se neonacisté nepokusili uspořádat
svou trapnou akci.
Pochvalu zaslouží i činnost policie. Tentokrát ji nebylo možno vinit
ani z nečinnosti, ani z nadržování, ani z přílišné tvrdosti. 
K jediným potyčkám došlo mezi neonacisty a anarchisty, a zdálo se,
že anarchisté mají značně navrch – jak početně, tak co se týče proje-
vovaného násilí. Jak konstatovala snad všechna média, jeden za osm-
náct, druhý bez dvou za dvacet. Prostě se zdálo, že určitá část mláde-
že se chce poprat. Většinou to bývá spíše na Spartě, tentokrát to bylo
u Právnické fakulty. 
Máme tedy být za co vděční; je z čeho se radovat. Na druhé straně
ovšem nelze nevidět, že v jiných oblastech politikům i duchovním
představitelům podobná jednota schází. Neonacisté jistou hrozbou
jsou, nicméně poměrně malou. Politické či vojenské nebezpečí nám
hrozí z Ruska, v duchovní oblasti snad ani nemůžeme mluvit o
nebezpečí, spíše o nastalé katastrofě, jíž je rozpad základních morál-
ních hodnot. Ten vytváří určité duchovní vakuum. Pokud ho nezapl-
ní křesťané, zaplní ho islám, a to nikoli ve své umírněné, ale ve své
radikální podobě. 

Dan Drápal

Další dobrá zpráva z domova

Chléb ze tří měřic mouky

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Můj zesnulý otec za komunistů
odebíral Lidovou demokracii, sa-
mozřejmě kvůli inzerátům. Tak se
to tehdy říkávalo. Ostatně byla také
menší než Rudé právo, tedy sklad-
nější a praktičtější. Přiznám se však,
že si vzpomínám i na doplňkovou
funkci těchto novin. Stávaly se totiž
jakýmsi ekonomickým substitutem
v době nedostatku toaletního pa-
píru.
Nedokážu si vysvětlit, proč se mi

tyto vzpomínky vybavují právě 
v době aféry kolem předsedy li-
dovců Čunka. Domnívám se totiž,
že straně by neuškodilo, kdyby si
ze svého názvu odebrala křesťan-
ská. Jinými slovy, myslím si, že by
to pomohlo alespoň Církvi.
Na druhou stranu by mi nevadilo,
kdyby křesťanská opravdu byla.
Ale to zní spíše jako zbožné přání.

Ivo Kraus

Petr Vok z Rožmberka podle dobové malby - viz příloha

Kam, lidovci, kam jdete?
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Milé čtenářky a čtenáři Evangelického týdeníku,
dostává se vám do rukou nové dvojčíslo vašich novin. Jejich přílohu jsme ten-
tokrát věnovali významným místům naší země, která jsou nerozlučně spjata 
s dějinami Jednoty bratrské. 
I tímto způsobem se chceme ještě vrátit k připomenutí letošního 550. výročí od
jejího založení.Z technických důvodů začínáme nechronologicky na Moravě. 
V tomto vydání si tak můžete přečíst především o počátcích a působnosti bra-
trských sborů v některých moravských lokalitách. V redakci doufáme, že vás
toto čtení příjemně zaujme, dílem také vzdělá  a že se budete těšit na jeho další
pokračování.
V minulém čísle v článku „Zapomenutý kubismus" nám vypadlo jméno jeho
autora Miloslava Vlka. Tímto se jemu i všem vám, čtenářům, omlouváme.  
Přeji vám za celou naši redakci i administraci klidný a požehnaný nastávající
čas adventní.

Ladislav Mečkovský

CÍRKVE BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU BOJUJÍ PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
(Brusel, 8. 10. 2007 – CEC/CCME) Ve dnech 2. – 6. října se v Kyjevě usku-
tečnil workshop s tématem „Současné aktivity a těžkosti církví v boji
proti obchodování s lidmi". Workshop se konal na pozvání Komise círk-
ví pro migranty v Evropě. Komise působí v rámci Konference evrop-
ských církví. Setkání se zúčastnili představitelé církví ze zemí bývalého
Sovětského svazu: Arménie, Běloruska, Moldavska, Ukrajiny a Ruské
federace. Závěrem tohoto setkání, kterého se zúčastnili i zástupci mezi-
národních občanských neziskových organizací, bylo zhodnoceno, že
církve v zemích bývalého Sovětského svazu začínají hrát klíčovou
úlohu v boji s nehumánním a zločinným obchodováním s lidmi.
Arcikněz Andrej Tkačov z Ukrajinské pravoslavné církve to vyjádřil
slovy: „Vítězství Evangelia je vítězstvím nad zotročováním."

EKONOM SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ VYZÝVÁ K „EKONOMICE ZAMĚŘENÉ NA LIDI" 
(Kapské Město, 4. 10. 2007 – ENI) Rogate Mshana, ekonom pracující ve
službách Světové rady církví, kritizoval globální ekonomický systém.
Ten podle něho vytváří „materiální a duchovní chudobu". Odborník na
otázky ekonomie vyzval k „ekonomii zaměřené na lidi", v jejímž rámci
je při řešení problémů morálka důležitější než matematika. Rogate
Mshana, programový vedoucí oddělení aktivit pro ekonomickou spra-
vedlnost, chudobu a ekologii, řekl, že současný globální ekonomický
systém narušil tradiční modely lidského chování a vytvořil „duchovní i
materiální chudobu tím, že zničil cenné domorodé zvyky lidí a původ-
ní ekosystémy".

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA U PŘÍLEŽITOSTI 500. NAROZENIN KALVÍNA
(Ženeva, 8. 10. 2007 – ENI) Federace Švýcarských protestantských círk-
ví spustila interaktivní webovou stránku při příležitosti blížících se
oslav 500. výročí narození reformátora Jana Kalvína. Jan Kalvín se naro-
dil 10. července 1509 ve Francii. „Chceme, aby se prostřednictvím této
webové stránky stal Kalvín živým pro lidi dnešní doby," řekl 28. září při
příležitosti spuštění stránky kazatel Clifton Kirkpatrick, prezident
Světového reformovaného svazu, který je zároveň předsedou výboru,
který má stránku na starosti. Internetová stránka www.calvin09.org při-
náší ve 4 světových jazycích informace o Kalvínově životě a učení a také
kalendář připravovaných akcí k oslavě jeho 500. narozenin.

ISLÁMŠTÍ UČENCI POSLALI DOPIS KŘESŤANSKÝM PŘEDSTAVITELŮM
(Ženeva, 11. 10. 2007 – ENI) Více než 130 muslimských učenců uvedlo 
v dopisu adresovaném křesťanským představitelům včetně papeže
Benedikta XVI. a hlavy Světové rady církví reverenda Samuela Kobii, že
světový mír závisí na spolupráci mezi křesťanstvím a islámem.
„V sázce je naše společná budoucnost. Možná dokonce přežití samot-

ného světa je v sázce," píše se v dopise. 
List poslali také Ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. a dalším
představitelům pravoslavných církví, stejně jako anglikánskému arci-
biskupovi z Canterbury Rowanovi Williamsovi, vedoucím představite-
lům baptistických, evangelických, metodistických a reformovaných
spoločenství. Arcibiskup Rowan Williams v odpovědi na dopis řekl:
„Výzvu k vzájemné úctě, míru a dobré vůli by si nyní měli osvojit křes-
ťané i muslimové ve všech zemích a na všech úrovních náboženského
života."

Ekuména vo svete 42/2007

SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ A ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ POTVRDILY
ZÁVAZEK KE SPOLUPRÁCI
(Ženeva, 31. 10. 2007 – ENI) Stalo sa tak na setkání generálních tajemní-
ků obou organizací 29. 10. v centru OSN v New Yorku. Generální tajem-
ník OSN Ban Ki-moon vysoce ocenil práci Světové rady církví. Řekl, že
tato organizace je pro OSN klíčovým spolupracovníkem, nejen vzhle-
dem k tomu, že reprezentuje nejširší paletu církví na celém světě, ale
také proto, že obě celosvětové organizace spojují mnohé společné cíle.
Zdůraznil také významný příspěvek Světové rady v oblasti demokracie
a lidských práv. 
Návštěva se konala v první den Týdne apelů na Spojené národy, který
Světová rada církví uspořádala již potřetí. Tentokrát se apelování k
intervencím soustředilo na vyostřenou situaci v horním rohu západní
Afriky.

Výpravu z „Čech“ organizovala
Ekumenická rada církví, jednalo se
celkem o 176 osob. Tak vysoký počet
byl možný díky dobrým vztahům,
které má Ekumenická rada církví 
s vedením „Kirchentagu“ (setkávám
se vždy s velikým porozuměním,
protože víc než polovina účastníků
jsou mladí lidé pod 26 let).
Výprava byla pohostinsky ubytová-
na ve sboru Koln Riehl, kde je první
farářkou Marie Reyter, která pochá-
zí z Čech („zamlada“ se jmenovala
Linemannová a působila ve sborech
ČCE – Praha Horní Počernice a Mer-
klín; její manžel byl jedním z prvních
studentů ze Západní Evropy na
bohoslovecké fakultě (KBEF) v šede-
sátých letech „minulého“ století).
V pátek se konal tzv. česko-německý
večer. Byl zahájen bohoslužbami,
kterých se kromě „české výpravy“
zúčastnila celá řada členů kolínské-
ho sboru. Bohoslužby byly zakonče-

ny vysluhováním večeře Páně, která
má jistě opodstatnění také vzhledem
k vzájemné česko-německé minu-
losti. V tomto případě to bylo o to
naléhavější, protože nejeden člen
kolínského sboru patří ke skupině
našich bývalých spoluobčanů, tzv.
sudetských Němců.
Tyto bohoslužby vzbudily pozor-
nost i samotného vedení Kirchen-
tagu, chystal se na ně sám president
dr. Höppner, který nakonec pro jiné
povinnosti nepřišel. Poslal však
pozdravný dopis, který se v rámci
bohoslužeb četl.
Protože jsme někdy tak „duchovní“,
až by člověk zaplakal, chci připome-
nout, že s celou výpravou byla spo-
jena celá řada ne vždy snadných jed-
nání a namáhavé organizační a
„papírové“ činnosti. Nebylo toho
málo a věci se měly tentokrát tak, že
na ERC došlo na jaře k výměně pra-
covníků, takže někteří se „ zapraco-

vávali „ řešením těchto záležitostí. -
Ekumenická rada měla v Kolíně i
stánek, kde prezentovala život církví
v České republice. Zvolili jsme ten-
tokrát postavy, které sehrály vý-
znamnou úlohu v české reformaci –
Matěje z Janova, Jana z Husince, Ja-
koubka ze Stříbra. Ten, kdo do stán-
ku přišel, dostal „tričko“ s citáty ně-
kterého z nich; bylo rozdáno přes
600 kusů. – Po bohoslužbách při
onom společném večeru bylo také
pohoštění, které připravila „ekume-
nická kulinární komise“ s „kulinární
komisí kolínskou“.
To všechno také stálo čas a síly a
uskutečnilo se to díky vlídným a
ochotným lidem. Zatím jim nikdo
nepoděkoval. A tak to činím já, rád a
vděčně.

Ondřej Soběslavský, 
člen Mezinárodního výboru

německého Kirchentagu

Začátkem září (4.-9.9.) se v rumun-
ském Sibiu konalo 3. evropské
ekumenické shromáždění (EEA 3),
kterého se zúčastnilo přes dva a
půl tisíce křesťanů z celé Evropy. Z
České republiky vyslaly členské
církve KEK a ČBK celkem 30 dele-
gátů a dva stevardy. 
EEA 3 navázalo na 1. setkání v
protestantské Basileji v r. 1989 a 2.
setkání v katolickém Štýrském
Hradci v r. 1997 a konalo se tento-
krát v pravoslavné oblasti. Město
samo je však výjimkou, protože se
tu na malém území dotýkají nej-
různější křesťanské tradice tak, jak
je sem zavál historický vývoj. V
jedné ulici stojí vedle sebe dva
luterské (německé) kostely,  refor-
movaný (maďarský) kostel, pravo-

slavná (rumunská) katedrála a
hned za rohem na hlavním náměs-
tí katolický (převážně maďarský)
kostel. Putování po těchto místech
a porovnávání tak rozdílných
interiérů kostelů bylo pro mne
zajímavou ekumenickou zkuše-
ností. A k tomu bylo přidáno set-
kávání se zástupci těchto (a dal-
ších) tradic a národů, takže dojmů
a prožitků, které bylo třeba vstře-
bávat a třídit, bylo mnoho.
Těžištěm akce byl oficiální pro-
gram pod heslem „Kristovo světlo
září nade všemi – naděje pro obno-
vu a jednotu v Evropě". Téma bylo
rozděleno na tři kapitoly (Kristovo
světlo a: církev, Evropa a svět) a
program probíhal v hlavním stanu
v centru města. V přednáškách,

proslovech, pozdravech a posel-
stvích bylo řečeno mnoho vstříc-
ných a hezkých slov, v nichž se
člověk, který je na tak velkém set-
kání poprvé, jako jsem byla já,
těžko orientuje a jen pracně roze-
znává, co je myšleno vážně a
upřímně a co jsou pouze fráze a
otřelé slovní obraty. O to víc jsem
si však vážila společných modli-
teb, liturgických zpěvů a biblické-
ho slova, kterými byl program
zahajován a ukončován a při nichž
tak často citovaná „smířená růz-
nost" byla cítit velmi silně. I nefor-
mální rozhovory mimo oficiální
program naplňovaly pro mne
pobyt v Sibiu smyslem. Delegáti
spolupracovali na závěrečném
poselství, které je rozděleno na tři
hlavní témata a obsahuje také
deset doporučení. Celý text je
možno v češtině stáhnout ze ser-
veru Ekumenické rady církví:
www.ekumenickarada.cz 
Ekumenická rada byla koordiná-
torkou účasti všech českých
zástupců. Ti putovali do Sibiu vla-
kem, do něhož postupně nasedali
také zástupci několika dalších
zemí, takže v Sibiu nakonec po 19
hodinách jízdy vystoupilo více
než 100 delegátů z Německa,
Česka, Slovenska, Rakouska a
Maďarska. Byla to cesta ekumenic-
ká, ekologická i ekonomická. A
tento rámec dával EEA 3 další roz-
měr a smysl. Poutníci tak symbo-
licky vyjádřili, že v ekumeně nejde
jen o jednorázové a velkolepé
akce, ale i o proces, společnou
cestu a putování s řadou rozhovo-
rů, zkušeností a společných zážit-
ků, při nichž všichni hledáme to,
co nás spojuje, a učíme se vzájem-
ně respektovat to, co nás rozdělu-
je.
Setkání v Sibiu nezklamalo. Ne-
očekávala jsem, že dojde k nějaké-
mu významnému převratu v eku-
menických vztazích a myslím ta-
ké, že ekumenické hnutí není jen
věcí diplomatických jednání na
úrovni představitelů církví. Spíš
malými krůčky na neoficiální rovi-
ně lze odstraňovat vzájemné před-
sudky a historické bariéry a snad-
něji se také navazuje konkrétní
spolupráce. A jsem ráda, že k ta-
kovým malým krůčkům v Sibiu
docházelo.  

Editorial

Z církví u nás i ve světě

3. evropské ekumenické shromáždění 

Kirchentag – dodatek 
(aneb co ještě pověděno nebylo)

Setkání a diskusi Spolku přátel Evangelické teologické fakulty v Praze
3. listopadu 2007 otevřel prof. Pavel Filipi hovorem na téma Přímluva
za biblicky orientované kázání. Tato jeho řeč vycházela z jeho knihy
„Pozvání k naději" a z předchozí akademické diskuse na teologické
fakultě. Jeho koreferenty byli faráři Martin Horák (Jilemnice), Birgit
Dušková (německy mluvící sbor v Praze) a Michael Hoffmann
(Haramsoy, Norsko), a ti reflektovali téma kázání a kazatele s hlediska
svých praktických zkušeností.
Právě mladší generaci připadá těžké být v neděli ráno nadšeni pro slovo
Boží. To je výzva pro kazatele i jeho kázání. Forma a délka kázání, které
dnes často trvá okolo 15 minut, musí být dále zkoumána. Při vší otev-
řenosti musí být jeho úkolem zvěstovat evangelium. „Vlastní hodnota
kázání nespočívá v tom, jak je „otevřené", nýbrž v tom jak dalece ono
otevírá naše horizonty:" Těmito slovy Pavel Filipi uzavřel svou řeč. Ta
spolu s následnou diskusí ukázala, že se přinejmenším v Praze nachází-
me ve společenství poutníků „Communio viatorum". Vedle věcné dis-
kuse zbylo také dost času na prohloubení společenství při společné osla-
vě ve „Zlatém městě".
Příští rok se mezinárodní Spolek přátel fakulty zúčastní spolu s Čes-
kobratrskou církví evangelickou výročí vzniku této církve a bude je sla-
vit 20.-23. listopadu 2008 (čtvrtek-neděle).
Zprávy a další publikace budou brzy uveřejněny na www.spoleketf.org

Spolek přátel ETF UK

PREZIDENT PUTIN UCTIL OBĚTI STALINISMU
(Moskva, 31. 10. 2007 – ENI) Prezident Vladimír Putin se zúčastnil
vzpomínkové pobožnosti, kterou vedl moskevský patriarcha Alexej II,
hlava Ruské pravoslavné církve. Slavnost se konala v chrámu vybudo-
vaném nedaleko pole, kde sovětské policejní jednotky tajně zabíjely
nepohodlné občany. V době Stalinových krvavých čistek tu popravili
přinejmenším 20 000 lidí. 
Vladimír Putin, bývalý vrchní plukovník tajné policie KGB, navštívil
„Butovský poligon", jak se místo nazývá, poprvé. Bohoslužba se 30.
října uskutečnila v nově vybudovaném Chrámu vzkříšení a Nových
mučedníků a vyznavačů Ruska. Kostel postavili na památku 355 novo-
dobých mučedníků, které Ruská pravoslavná církev kanonizovala od
časů poprav na Butovském poligonu.
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Táže se jeden čtenář: „Pozoruju se zne-
pokojením, že v našem sboru lidé při
kázání spí. Pro mě osobně je to nepocho-
pitelné. Můžete mi to vysvětlit?"

Neznám zblízka váš sbor, jeho kaza-
tele nebo kazatelku, ani posluchače,
kteří – jak tvrdíte – pod kazatelnou
spí. Nemohu na dálku posoudit, co
je toho příčinou. Protože však tento
jev není v církvi ojedinělý, je třeba 
k němu říci několik slov.
1. Předně by nás zajímalo, jestli váš
sbor je městský nebo venkovský.
Kdo zná poměry na vesnici, ví dob-
ře, že do kostela chodí většinou star-
ší generace a důchodci. Venkovští
lidé jsou uvyklí práci a ani k stáru
nezahálejí. Od jara do podzimu mají
co dělat na zahradě nebo na poli,
celoročně je zaměstná domácí zví-
řectvo: drží slepice, chovají králíky,
mají psa a kočku. Jak léta přibývají,
sil ubývá a člověk si potřebuje častě-
ji odpočinout. Ve všední den na to
zbývá málo času. Když je ale neděle,
den odpočinku, a oni usednou do
kostelních lavic, přijde na ně dřímo-
ta a dříve či později usínají. Nediv-
me se jim, nepohoršujme se nad
nimi, ani se je nepokoušejme budit. I
krátký spánek osvěží. Když zazní
farářovo amen,  probouzejí se a s no-
vou chutí pak zpívají společnou
píseň.
Je ovšem známo, že při kázání spí i
lidé městští a mladí. Ani těm to ne-
mějme za zlé. Je lépe spát v kostele
při kázání než doma při televizi,
neboť spíme ve sborovém společen-
ství a společně se pak radujeme 
z probuzení, které církev tak nutně
potřebuje.

2. Možná si vzpomenete, že kdysi
před lety, ještě za socialismu, se děla-
ly pokusy s vyučováním ve spánku.
Podílel se na tom rozhlas, který 
v nočních hodinách vysílal lekce
cizích jazyků pro spící posluchače.
Tato učební metoda vychází z po-
znatku, že náš mozek pracuje i v no-
ci, když spíme. Mozek  nespí. Zpra-
covává, třídí a urovnává dojmy,
které načerpal během dne. Proto je
jitro moudřejší večera. A nejen to:
náš mozek může i v noci přijímat
nové informace a příkazy, a ukládá
je do paměti dokonce lépe než ve
dne, kdy jsme rozptylováni vedlejší-
mi rušivými vlivy. Spánková didak-
tika byla svého času módní záleži-
tostí a jako taková zase zanikla, aniž
jsme se dozvěděli, jestli je dobrá
nebo špatná.
Je-li ta metoda dobrá, je jistě použi-
telná i v jiných oborech než v cizích
jazycích. Mohla by být využita např.
při katechezi. Není tajemstvím, že
mnozí členové církve, kteří byli 
v bdělém stavu vyučováni katechis-
mu, si z něho nic nepamatují a ne-
mají jasno ve věroučných otázkách.
Dnes také nevystačíme s tím, co jsme
se kdysi naučili v nedělní škole, na
náboženství nebo při konfirmačním
cvičení. Doba si žádá, abychom se
vzdělávali neustále. Každý křesťan
potřebuje „postgraduální studium",
ale ne všichni na ně mají čas. A tu se
přímo nabízí možnost katecheze ve
spánku, během kázání, když poslu-
chači usnou. Faráři nás mohou infor-
movat o nových směrech v teologii a
nových poznatcích odborné vědy.
Posluchače to spolehlivě uspává a
jsou pak přístupni i věcem, které by

v bdělém stavu nepochopili nebo
odmítli.
3. Z dosavadního je zřejmé, že evan-
gelické kázání není v krizi, jak se
někdy říká, a že ani církev, která při
kázání spí, není v úpadku, ba právě
naopak: hledá nové způsoby, jak tlu-
močit evangelium dnešnímu člově-
ku. Asi ne všichni budou s tímto
názorem souhlasit. Někteří namítají,
že slovo Boží je meč na obě strany
ostrý, který proniká až do morku
kostí (Ž 4,12). Při tom se nedá spát.
Proto prý kázání, při kterém lidé usí-
nají, není živým slovem, a je otázka,
jestli je vůbec slovem Božím. To je
zapotřebí vysvětlit. Živé slovo Boží,
které se člověka bytostně dotýká, je
jako chirurgický skalpel. To, co pro-
žíváme při jeho slyšení, je operace,
která nás má uzdravit. Za starých
časů, kdy ještě medicína neznala
účinná anestetika, se operace prová-
děly při vědomí, což si my dnes už
vůbec nedovedeme představit. My
prožíváme operace v narkóze, v hlu-
bokém spánku, a když se z narkózy
probudíme, máme to nejhorší za
sebou. Hluboké bezvědomí během
operace je pro pacienta nesmírným
dobrodiním. Moderní člověk, který
je málo odolný vůči bolesti, vděčně
přijme, když kázání působí jako ane-
stetikum.
Laskavý čtenář pochopí, že spát při
kázání nejen můžeme, ale často i
musíme, máme-li ho přežít. Proto
nesuďme druhé, ani jim nevyčítej-
me, že v kostele spí. I kdyby nás ká-
zání sebevíc uspávalo, vždycky trvá
naděje, že na jeho konci se církev
probudí.

V. Hajský

Také spíte při kázání?

V současné době po sjednocení
Německa lidé z někdejší její
východní části odcházejí za prací
do jiných spolkových zemí, když ji
doma nemají. Mladí v novém, lep-
ším prostředí zakládají rodiny a do
Lužice se už nevracejí. Podniky 
z doby komunistické éry se rozpad-
ly, nebyly schopné konkurence a
většina z nich zkrachovala. Mnozí
obyvatelé tím ztratili práci, novou
doma nemohou sehnat, jsou tedy
nezaměstnaní. Někdejší východní
Německo je na tom nejhůře z celé
spolkové republiky. Lužice se stala
vlastí důchodců, když mladí z ní
utíkají. Mnohem hůře tyto poměry
postihují Srby než Němce. Snad
nejvíc je to vidět na školách, kde je
málo nových dětí. Tam, kde dříve
ve škole byly v jednom silném roč-
níku dvě nebo i více tříd, rozlišova-
ly se pomocným označením A, B, C,
tam se v podstatě nic neděje; i
kdyby se to muselo zredukovat na
třídu jedinou, vyučovat se vždy
německy bude. Nedostatek dětí na
školách je celoevropský problém,
klesla silně porodnost. Katastro-
fálně se to dotýká Srbů, kde už 
v minulosti byly těžkosti s udrže-
ním menšinové školy ve vesnicích;
úřady ji nemilosrdně zruší, pakliže
chybí třeba jen jedno dítě do úřed-
ního minimálního počtu. Brát stejné
měřítko pro absolutní německou
většinu a početně malý slovanský
národ, k tomu ještě rozptýlený na
větším území Horní nebo Dolní
Lužice, to přece není normální, a
přece se tak děje. To je něco jako obr
Goliáš a malý David, jak to známe 
z Bible. Ve svých důsledcích součas-

né poměry jsou skrytou germaniza-
cí a jakákoliv pomoc je zde velmi
těžká. Snad jedině velkorysost škol-
ních úřadů může tvrdost zákona o
minimálním počtu dětí ve třídě
zmírnit poskytnutím výjimky. Ty
prakticky neexistují, protože v po-
zadí všeho jsou peníze. My se o těž-
kém postavení Srbů, kterým na roz-
díl od těch jižních v bývalé Jugo-
slávii říkáme Lužičtí, dovídáme jen
něco málo ze sdělovacích prostřed-
ků nebo z osobních kontaktů, které
nemnozí lidé od nás s nimi mají.
Pro mnohé mluvit o posledním
zbytku někdejších Slovanů v Ně-
mecku a jejich existenčních těžkos-
tech dnes je málo atraktivní. U nás
to ani skoro nikoho nezajímá, má-
me své problémy doma i v Evrop-
ské unii. Nelze očekávat, že šťast-
nější slovanské národy zde nějak
pomůžou, snad jedině jen svojí soli-
daritou a modlitbami. Laciné je
říkat, že o Srbech ví náš Stvořitel, že
je jejich nejmocnějším spojencem.
Nepomůže také to, co bylo kdysi
napsáno na starém srbském domě 
v Budyšíně (Bautzen), který nacisté
v posledních dnech druhé světové
války záměrně vypálili: Srbové
musí věčně trvat, žít…- K tomu
nutno jen dodat, že nic nespadne
samo do klína. Je nutné zde něco
obětovat a jak známo, oběť je to, co
bolí, oč mám pak méně. Srbové zde
budou tak dlouho, jak sami budou
chtít! Dobrovolně utíkat tam, kde se
jim bude dařit lépe, znamená sice
zlepšit si životní úroveň, ale také
odnárodňovat se. Opustit svůj ná-
rod v těžké existenční situaci roz-
hodně není chvályhodné. 

Kdysi dávno, v jiných těžkých
poměrech a v jiné době, od nás 
z Čech a Moravy lidé také za lepší-
mi poměry utíkali do Uher, Polska
a především do Lužice, která dlou-
hý čas patřívala k zemím Koruny
české. Zde ale jedinou příčinou byla
víra v Boha a čisté, biblické vyzná-
vání Toho v Betlémě narozeného,
ne hmotné poměry. V evangelické
Lužici hledali a nalézali pomoc,
zvláště na Žitavsku, kde založili v r.
1722 osadu Ochranov (Herrnhut),
domácím srbským jazykem zvanou
Ochranow. Tehdy celá Evropa byla
rozdělena na katolickou a evange-
lickou část. Národnost nehrála vel-
kou roli. Ani Třicetiletá válka nic
nezměnila na tomto rozdělení a
poměrech v jednotlivých zemích. 
Zlé poměry začaly u nás v době
odboje české šlechty proti vládnou-
cí katolické habsburské dynastii.
Ten byl zlomen v bitvě na Bílé hoře
u Prahy 8. 11. 1620. Protikrál
Friedrich Falcký, reformovaný
evangelík, musel z Prahy spěšně
uprchnout, aby si zachránil holý
život. Protože nevládl ani celý rok,
říkalo se mu „zimní král". Je málo
známé, že i kurfiřt saský Jan Jiří
zatoužil po české královské koruně,
ale byl odmítnut. Přednost byla
dána Friedrichovi, protože byl
zetěm anglického krále. Očekávala
se z těchto míst pomoc, která zkla-
mala. Politický vývoj šel jiným smě-
rem, tím horším. Následovaly po-
pravy vůdců povstání na Staro-
městském náměstí v Praze, kde
bylo popraveno 27 účastníků odbo-
je, jejich majetek zabaven a všem
lidem oznámeno: Musíte změnit

Je velice dobré a potřebné, když si naše sbory připomínají různá výro-
čí. Navazujeme přece na svědky, kteří tu byli před námi. Jenže se
zpravidla vzpomenou faráři a ne už jejich manželky, zapomene se na
kurátory, varhaníky, kostelníky. Já vím, těch jmen je mnoho.
Ale třeba zlínský sbor by si měl uchovat vděčnou vzpomínku na
svého prvního kurátora Eduarda Čermáka, který se nemálo zasloužil
o stavbu kostela. To on vedl jednání s Baťou o potřebné pozemky a
svým způsobem pak spolu s arch. Karfíkem stavbu řídil. Tělem i duší
žil pro zlínský sbor. Velice si vážil faráře L. Moravce. Pracoval i v seni-
orátním výboru Vsetínského seniorátu. Jezdil na porady za mým
tatínkem do Ratiboře. Mnohé, dnes už snad pětasedmdesátileté děti 
z některých valašských sborů si možná ještě vzpomenou na malé
vánoční věnečky z Čermákova pekařství.
Po válce se Čermákovi odstěhovali do Děčína. Br. Čermák po těžkém
úraze ležel rok v nemocnici, to mu bylo padesát let, ale nevzdal se a
začal znovu chodit. Rád navštěvoval faráře, třeba i v Praze, když už
moc neviděl, v doprovodu svého zetě Petra.  Měl radost z dcery –
farářky. A jistě by pochválil i své vnučky pracující ve sborech, ba i
několik pravnoučat věnujících se theologii.
Eduard Čermák se narodil před 110 lety a zemřel v roce 1981. Docela
nakonec: Mám rád kostelníky, jako byl třeba usměvavý br. Kučera 
z Chrudimi. Prvním zlínským kostelníkem byl J. Kalášek.

Miroslav Frydrych

O zapomenutém kurátorovi
Kostel sv. Martina v Kralicích - viz příloha

Útěky z Lužice a do Lužice svoji víru na katolickou, jinak není
pro vás zde místo. To platilo přede-
vším pro šlechtu a bohaté měšťany.
O poddaných sedlácích a řemeslní-
cích platilo to horší: Čí vláda, toho
náboženství. Nikdo nebral ohled,
že 80% všeho obyvatelstva byli
potomci husitů, velmi blízcí luterá-
nům, říkalo se jim novoutrakvisté.
Čeští bratří měli sotva 10% a katolí-
ci také pouze tolik, přesto o všem ta
pouhá desetina rozhodovala.
Nastala doba tvrdé a dlouhé proti-
reformace a prosazování barokních
forem římské zbožnosti s kultem
Jana Nepomuckého za vedení jezu-
itů, kteří manipulovali jako rádci i 
s císařem. Tehdy se říkalo, že trůn a
oltář jsou v jedné rovině. Byla to
doba Temna, kdy jezuitská inkvizi-
ce hanebně s falešnou obřadností
pálila staré vzácné české knihy, aby
už nikdy nikdo nemohl býti „naka-
žen kacířským jedem". Praha se
stala jen provinčním městem, země
Koruny české byly násilně podříze-
ny rakouské Vídni s císařem
Ferdinandem II. v čele, z dynastie
Habsburků. 
Následovaly různé válečné výpra-
vy do Čech, které měly násilím
změnit poměry. Byli to především
Švédové s králem Gustavem Adol-
fem v čele. V r. 1631 to byli i Sasové,
kteří obsadili Čechy a s nimi se
navrátilo i velké množství emigran-
tů z řad šlechty, kteří se ujali svých
panství, ze kterých byli před léty
vyhnáni. S nimi se na krátký čas
vrátily staré poměry. - Konec těchto
válečných útrap byl učiněn až 
v r.1648 Mírem vestfálským, kdy
byla zaručena rovnost evangelíků a
katolíků. Toto usnesení se nevzta-
hovalo na země české, ty byly obě-
továny. Německý jazyk se zde stá-

val postupně nadřazeným jako
úřední řeč a katolictví bylo jediným
uznaným státním náboženstvím.
Země kdysi kvetoucí Koruny české
byly velice zpustošeny, národ se
dostal do velikého mravního, du-
chovního i hmotného úpadku.
Vznikly nejrůznější blouznivé
pověry a víry v čarodějnice, které
pak byly jako nebezpečné upalová-
ny. Obě Lužice byly od nás odtrže-
ny, později bylo ztraceno i Slezsko.
V Čechách ze dvou milionů tehdej-
ších obyvatel zbyla sotva polovina,
na Moravě počet obyvatel klesl z
jednoho milionu na pouhých
300.000. Slezsko také přišlo asi o
200.000 obyvatel. Tak veliké množ-
ství lidu bylo ze země vyhnáno,
nebo i uprchlo do okolních zemí, a
byli to ti nejschopnější. Selské stat-
ky byly opuštěné, když i sedláci
utíkali, pole ležela ladem, všude
byl hlad a z toho někde i hladomor.
Nová šlechta, dřívější plukovníci a
generálové vítězných vojsk, dran-
covala, kde se ještě co dalo. Národ
se dostal na okraj zániku své exis-
tence, skoro vše bylo už poněmče-
né. Pán Bůh jej neopustil, ale zacho-
val. Čeština znovu po létech ožila,
národ se obrodil, ale nedozírné
následky zůstaly.
To byly poměry v době útěků do
Lužice. Tam nebyly jazykové barié-
ry, stará čeština byla bližší srbštině,
než je tomu dnes. Čeští a moravští
exulanti nalézali v Lužici velmi
podobné, téměř domácí prostředí,
němčinu ani nepotřebovali, ve
velké většině ji ani neznali. Přede-
vším Lužice byla pro utečence
zemí, kde byla náboženská toleran-
ce, svoboda. 

Miroslav Hloušek
Dokončení příště
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Anděl mezi námi Inzerce
19. září 2007 zemřela sestra Vlasta
Aplová ve věku 82 let. Kdo sestru
Aplovou z blízka znal ví, že od nás
odešel Boží anděl, s nímž se člověk
setká jen výjimečně. 
Její životní cesta začala 26. června
1925 v Lošticích u Mohelnice, sedm
let po skončení 1. světové války.
Během vojenské služby v Komárně
se její tatínek seznámil s Ymkou,
Křesťanským sdružením mladých
mužů. Cílem  sdružení bylo pomá-
hat dospívajícím  mužům k ušlechti-
lému, čestnému a pravdivému křes-
ťanskému životu. Tatínek se stal
sekretářem  nejprve v Hradci Krá-
lové a od roku 1938 působil jako
generální sekretář a ředitel Ymky 
v Praze. V tomto jedinečném pro-
středí mladých lidí Vlasta vyrůstala
spolu se svou o dva roky mladší
sestrou Věrou a po válce i s mnohem
mladším bratrem Jendou. Prožila
nejen dobu rozkvětu sdružení, ale i
nejistotu a úzkost po okupaci Česko-
slovenska. Ymka byla v r. 1941 nacis-
tickými úřady zakázána. Přátelé a
spolupracovníci platili životem za
svou službu vlasti a jen zázrakem
unikl její otec stejnému osudu.
Spolu s celým národem prožívala její
rodina radost z konce válečného
běsnění a nově nabyté svobody.
Mladí lidé se pouštěli s nadšením do

práce, která měla za cíl zahladit rány
a bolesti způsobené válečnými útra-
pami. K nim patřila sestra Vlasta
Aplová, citlivá žena, plná horoucího
nadšení. V r. 1946 odjela jako vedou-
cí s velkou skupinou osiřelých par-
dubických dětí na tři měsíce na zota-
venou do Anglie. Po návratu praco-
vala na ústředí Ymky při rozdělová-
ní zahraniční pomoci nejpotřebněj-
ším. Rozmach této sociálně vzdělá-
vací práce byl v r. 1950 udušen
komunistickými úřady.  
Sestra Aplová se nestala zahořklým
člověkem. Poctivě konala práci,
která jí byla uložena. Dvacet let, až
do důchodu, pracovala v Thomaye-
rově nemocnici, kde připravovala
lékařům rešerše ze zahraničních
odborných časopisů. Tuto práci dě-
lala velmi ráda.
Zůstala svobodná. Svobodu však
užívala ke službě druhým. Trpělivě
sloužila svému otci po mozkové pří-
hodě a později také své stejně posti-
žené mamince. Zde však okruh její
služby nekončil. Pravidelně navště-
vovala přátele svých rodičů a mno-
ho dalších a tiše a nezištně jim
pomáhala.  Tato služba nebyla hono-
rovaná a není nikde evidována 
v osobních spisech. V Božím králov-
ství však zapomenuta není.
V době, kdy jsem nastoupil do libeň-

ského sboru jako farář, byla členkou
staršovstva a skvělou zapisovatel-
kou pravidelných schůzí. Zápisy
odrážely nejen její inteligenci, ale i
vnitřní uspořádanost a smysl pro
krásu. Po řadu let byla místokurá-
torkou sboru. 
Byla přemýšlivou křesťankou, která
se zajímala do hloubky o podstatu
víry.
Na začátku jsem pověděl, že sestra
Aplová byla Božím andělem. To
není nadsázka. V jejím srdci bylo
místo pro osamělé, potřebné. Milo-
vala velice děti. Nejen svých souro-
zenců. Nejednou jsem si myslíval,
jak skvělou maminkou by sestra
Aplová jistě byla.
Před deseti lety si nešťastně zlomila
nohu v krčku. Operace si vyžádala
celkovou anestezii. Přestože operace
proběhla úspěšně, zanechala násled-
ky. Od té doby se začala prohlubo-
vat ztráta paměti. Velmi tím trpěla.
Byl to její přetěžký kříž, který trpěli-
vě nesla až do konce.
Když svatý Bůh, stvořitel světa vidi-
telného i neviditelného, si své slu-
žebníky povolává, jde jen o rozlou-
čení na kratičký čas, abychom jed-
nou byli natrvalo spojeni v jeho krá-
lovství. 

Pavel Smetana SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ
V PRAZE 3, Vinohradská 68 zve na
dvě „shromáždění vděčnosti a
chval" v sobotu 24.11. v 19,00 hod.
a v neděli 25.11. v 10,00 h v sou-
vislosti s odchodem bratra kaza-
tele Miloše Šolce ml. do důchodu.

* * *
EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ v ČR
srdečně zve na 8. studijní den na
téma „Problematika migrace".
Koná se 27. 11. 2007 v budově
Ústřední rady CČSH, Komenské-
ho sál, Wuchterlova 5, Praha 6. 
Program
9.30 - Cristian Popescu (SOZE -
Sdružení občanů zabývajících se
emigranty) - Teologický kontext
problematiky migrace
10.00 - Doris Peschke (Churches’
Commission for Migrants in Euro-
pe, Brusel) -  Problematika migrace
v evropském kontextu s ohledem
na ČR
11.00 - Antonín Janák - Zdravotní
péče o žadatele o azyl v České
republice a o cizince v zařízeních
pro zajištění cizinců
13.00 Kulatý stůl na téma "Co círk-
ve v ČR dělají a mohou dělat
ohledně problematiky migrace"
14.30 bohoslužba hostitelské církve 
Konferenční poplatek (zahrnuje
občerstvení, oběd) 100 Kč bude
vybírán při prezenci.
Přihlášky zasílejte na adresu:
info@ekumenickarada.cz

Lausanne 1927 - výzva k trpělivosti

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ KOSTNICKÉ JED-
NOTY V KOLÍNĚ zve všechny zá-
jemce a příznivce na neobvyklý
koncertní  zážitek v první advent-
ní neděli tohoto roku, tj. 2.12.2007
v 15.00 hodin v kostele ČCE v
Kolíně. Při ekumenickém advent-
ním sejití zazní hudba skladatelů
G. Frescobaldiho, A. Rejchy, F.X.
Brixiho, J.S. Bacha, A. Dvořáka a
L. Janáčka v podání akordeonové-
ho orchestru Dalibor. 

Srdečně zveme, MSKJ Kolín, 
br. Josef Ptáček

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na sobotu
24. listopadu 2007 od 9:45 do
Galerie Josefa Adamce v Praze 7,
Na Špejcharu 3 (Sbor Obce křesťa-
nů; z Badeniho ulice za izrael-
ským velvyslanectvím směrem 
k obratišti autobusů Špejchar) 
k účasti na setkání členů sekce a
dalších zájemců o křesťanský
pohled na životní prostředí.
Panelovou diskusi Katky Jančaří-
kové, Idy Kohoutkové, Tomáše
Boňka, Pavla Hlavatého, Fran-
tiška Převrátila a Jiřího Nečase na
téma "Nelze sloužit dvěma pá-
nům" bude moderovat Milan
Horák. Během setkání bude vy-
tvořen prostor k rozhovorům a 
k prezentaci zkušenosti, informa-
cí, námětů a podnětů i k diskusi 
v plénu. Setkání bude ukončeno
do 15:15.

* * *
PODZIMNÍ SBOROVÉ DNY Farního
sboru ČCE Žižkov II se budou
konat 24. – 25.listopadu 2007
v modlitebně našeho sboru, Čaj-
kovského 10, Praha 3 – Žižkov.
Naším milým hostem bude
ThDr.Ladislav Beneš, odborný
asistent Katedry praktické teolo-
gie ETF UK v Praze.
Program :
* sobota 24.11.2007 

17:00 přednáška +rozhovor 
s hostem

19:00 rozhovor a pohoštění
* neděle 25.11.2007

9:30 bohoslužby + následný
rozhovor o učebnici náboženství
„CO A KDY V ČCE UČÍME" +
představení nové učebnice nábo-
ženství „Ve víře žít, ve víře slavit“

* * *

Po Mezinárodní misijní konferen-
ci v Edinburghu 1910 a konferen-
ci hnutí "Praktické křesťanství"
1925 ve Stockholmu se v srpnu
1927 uskutečnila v Lausanne eku-
menická konference hnutí "Vy-
znání víry a církevní zřízení".
Průkopníci ekumenického hnutí
v tom viděli značný úspěch. Sešlo
se přece 400 delegátů ze 108 pro-
testantských a pravoslavných
církví (Římskokatolická církev
ústy papeže Pia XI. účast odmít-
la). Slavnostní ceremoniály uka-
zovaly společný základ, na němž
tyto církve stojí (což je první
předpoklad rozhovoru). 

Vystoupení delegátů však ozřej-
milo, jak odlišná jsou stanoviska
jednotlivých církví a  bohoslovec-
kých směrů (což je ovšem druhý
předpoklad rozhovoru). 
Prostoduché představy o brzkém
obnovení církevní jednoty se
tedy nepotvrdily. Švédský luter-
ský arcibiskup Nathan Soeder-
blom tehdy poznamenal: "Na
Lausanne - stejně jako na Stock-
holmu - bylo největší to, že se
konference vůbec sešla... V du-
chu jsem vnímal záblesk sjedno-
cené církve,  daleký cíl, od něhož
se křesťanstvo nesmí odvrátit ani
jej zmeškat, aniž by tím popřelo

svou křesťanskou víru." Ekume-
nickou myšlenku si od té doby
přivlastnila nejen církevní vede-
ní, ale i mnoho křesťanů na míst-
ní a regionální úrovni. Věnoval se
jí také II. Vatikánský koncil a
pomohl tak k jejímu dalšímu roz-
machu. Neshod je mezi křesťany
nadále mnoho, ale i my věříme:
"Pod křížem Ježíše Krista vztahu-
jeme ruce jedni k druhým."
(Stockholm 1925) 
Žádná prohlášení učitelských
autorit na tom nemohou nic změ-
nit.

Bohuslav Vik

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČES-
KOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V OSTRAVĚ vyhlašuje výběrové ří-
zení na místo farář/farářka sboru.
Očekáváme: charismatickou a ak-
tivní osobnost, odpovídající vzdě-
lání a praxi (zkušenosti s prací 
s mládeží vítány, zkušenosti s ve-
dením sboru jsou výhodou). 
Nabízíme: místo 1. nebo 2. faráře
dle dohody, zaměstnání na plný
úvazek, služební byt, materiální a
prostorové zázemí, stabilní člen-
skou základnu, atmosféru, výzvy
a příležitosti velkého multikultur-
ního města, možnost okamžitého
nástupu.
Kontakt: farář sboru: Aleš Wrana,
kurátorka sboru: Jana Hašková
Husovo náměstí 4, 702 00 Ostrava
telefon: +420 596 122 943, 
mobil: +420 736 600 383, 
e-mail: cce.ostrava@volny.cz

č. 47

DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČESKO-
BRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
prodlužuje termín pro podávání
přihlášek do výběrového řízení
na místo ředitele Diakonie ČCE.
Požadujeme: členství v Česko-
bratrské církvi evangelické, řídící
a organizační schopnosti, aktivní
znalost němčiny nebo angličtiny,
základní orientaci v sociální ob-
lasti, vysokoškolské vzdělání.
K přihlášce do výběrového říze-
ní je třeba předložit: doklad o do-
saženém vysokoškolském vzdělá-
ní, výpis z rejstříku trestů, struk-
turovaný životopis, motivační
dopis. Při výběrovém řízení bude
uchazeč prezentovat svoji před-
stavu o současné i budoucí čin-
nosti Diakonie ČCE.
Diakonie ČCE nabízí budoucímu
řediteli smluvní plat a pomoc při
řešení bytové otázky.
Přihlášky je třeba adresovat do
17. prosince 2007 na adresu: 
Dozorčí rada Diakonie ČCE, Bel-
gická 22, 120 00 Praha 2
Výběrové řízení proběhne dvou-
kolově a přihlášení budou včas
informováni, kdy a kam se během
ledna mají dostavit.
Další informace:  tel.: 242 487 812; 
e-mail: ustredi@diakoniecce.cz

č. 48

Pozvánky

Letos tomu bylo už 140 let od
narození Gustava Adolfa Říčana,
evangelického faráře v Huslen-
kách a vynikajícího botanika. 
A 95 let, co se v Huslenkách naro-
dil Gustav Adolf II. Říčan, který
byl od roku 1949 až do své smrti
1973 farářem v Suchdole. To byl
veliký pohraniční sbor. Kázalo se
asi na dvanácti místech a nábožen-
ství se učilo na více než dvaceti
školách. 
V roce 1950 přišel do Vítkova farář
Jaroslav Batla a 1951 do Oder
Miroslav Frydrych. Na obou mís-
tech pak vznikly samostatné sbo-
ry. Oba jsme vždycky našli útočiš-
tě na pohostinné suchdolské faře.
Paní farářová Drahomíra Říčano-
vá, tehdy ještě mladičká usměva-
vá a nesmírně obětavá, nás vždyc-
ky s láskou přijala a přivedla 
k prostřenému stolu. Starala se o
početnou rodinu, o sbor, o tolik
hostů, kteří rádi suchdolskou faru
navštěvovali.
Milá paní farářová, za nás za všec-
ky vám děkuji a k devadesátým
narozeninám vyprošuji požehnání
od Hospodina.

Miroslav Frydrych

Suchdolští
Říčanovi

Milí přátelé,
zveme nezadané věřící muže na Předvánoční víkendový pobyt Seznamky

NOEMI, který se uskuteční od 29.11. do 2.12. 2007 
(tj. prodloužený víkend, od čtvrtku do neděle) 

v Orlických horách na chatě Horalka. 
Zatím máme dost volných míst pro muže, místa pro ženy jsou již obsazena. 

Zúčastnit se mohou nezadaní křesťané ve věku od 18 cca 50 let 
(horní věková hranice není přesně určena - mohou přijet i lidé starší).

Máme rezervováno přes 70 míst a předpokládáme, 
že se zúčastní přibližně 35 mužů a 35 žen 

(přihlášky jsou přijímány tak, aby počet žen a mužů byl vyrovnaný).
Za organizátory Jan Vítek a Jana Šimková 

NOEMI, tel.: 777 222 877 
e-mail: info@noemka.com

Vzpomínka
"Před 100 lety, 24.11.1907, se narodil můj tatínek Blahoslav Ryšavý .
Mám na něj jen jednu vzpomínku. Bylo mi totiž jen dva a půl roku,
když tatínek zahynul při bombardování naší obce Miroslav na
Znojemsku. Bylo to 7. května 1945. V samém závěru 2. světové války.
- Pod sutinami našeho sklepa zůstalo s tatínkem i jedno z nás tří dětí,
čtyřletý Jan. Nejmladšímu Tomášovi bylo 8 měsíců. - Zůstali jsme
sami s maminkou Jindřiškou Ryšavou, rozenou Baluskovou ze
Zádveřic. Oporou nám byli příbuzní a sbor ČCE v Miroslavi. - S touto
vzpomínkou současně posílám pozdrav a děkuji strýci Vlastimilu
Ryšavému z Miroslavi. Je to nejmladší tatínkův bratr."

Mgr. Víta Lisková-Ryšavá



Přerov
Počátky bratrského sboru v Přerově spadají již
do nejstaršího období Jednoty. Od roku 1479
se bratří usazují pod ochranou Viléma z Pern-
štejna na kopci u hradu, kde vytvářejí vlastní
čtvrť, tzv. Horní město, a scházejí se v oprave-
ném kostelíku sv. Jiří. Přerov se brzy stává síd-
lem bratrských biskupů a centrem jedné ze
dvou moravských bratrských diecézí. V úno-
ru roku 1500 zde byl pohřben Matěj Kunvald-
ský. Již na přelomu 15. a 16. století mají bratří
v Přerově nový sborový dům, školu a špitál
pro chudé. Díky výrazně vyšší náboženské
snášenlivosti na Moravě i přízni místní vrch-
nosti, pánů z Pernštejna, se Přerov často stává
místem zasedání synodů a rozhodování o
správních i teologických otázkách. Také souži-
tí se zdejšími utrakvisty bylo povětšině pří-
kladné. Svědčí o tom společné místo k pohřbí-
vání zemřelých všech vyznání na předměstí
Šířava.
Protože malý původně románský kostel sv. Jiří
na Horním městě stále se zvětšujícímu pře-
rovskému sboru nepostačoval, byl v roce 1525
u sborového domu položen základ nového,
většího kostela. V padesátých a šedesátých
letech 16. století byl správcem sboru biskup
Matěj Červenka († 1569), vynikající teolog,
pod jehož vedením bratrská obec nadále
vzkvétala, stejně jako za správy následujícího
biskupa Ondřeje Štefana († 1577), jednoho 
z prvních překladatelů Bible kralické.
Nejvýznamnějším místním rodákem je bezpo-
chyby Jan Blahoslav (1523–1571). Navště-

voval zdejší bratrskou školu pod vedením
správce sboru Jana Volfa, jemuž vydal v Ne-
krologiu vynikající svědectví: „Když se koli na
skutky muže toho rozpomenu, vždycky se
jemu divím, neb sem nikdá jemu podobného
neviděl, aniž vím, aby nyní Jednota jemu
podobného měla. A to v těchto věcech: 
v ochotnosti, přívětivosti, opatrné mluvnosti,
pobožnosti, příkladnosti, vážnosti, jímání lidí
milostí k sobě atd. (...) Při žádném z zprávcův
bratrských, tak málo vášní škodných nepo-
znal jsem. Taková byla muže toho bedlivost,
že sebou uměl vládnouti. Člověk tě byl, ale
takový člověk, jakýchž velmi málo jest."
Blahoslav se stal knězem a posléze i bisku-
pem, „vozatajem lidu Páně". V jiném bratr-
ském sídle, Ivančicích, zvelebil školu a vybu-
doval tiskárnu. Překladem Nového zákona do
češtiny, poprvé provedeným z původního řec-
kého jazyka, položil základ velkému biblické-
mu dílu Jednoty, šestidílné Bibli kralické. Je
autorem řady spisů různých oborů i několika
desítek písní, z nichž některé zpíváme dodnes.
O postavení sboru ve druhé polovině 16. sto-
letí svědčí vyobrazení dřevořezu Jana Willen-
berga v Paprockého Zrcadle slavného mark-
rabství moravského z roku 1593. Vidíme na
něm na břehu řeky Bečvy nalevo od mostu

stojící bratrský chrám sv. Marka se čtvercovou
věží, opatřenou ve čtvrtém patře zvonicí a
zakončenou renesančním cimbuřím. Vý-
znamné období zažívalo celé město, ovšem i
sbor, v době, kdy panství získal Karel st. ze
Žerotína. Nová vrchnost dbala o rozvoj obce i
bratrské školy, která se měla svou úrovní při-
blížit ivančické akademii. Několik let zde stu-
doval mladý J. A. Komenský, který byl od
roku 1614 jejím správcem. Nejvýraznější
postavou tohoto období je biskup a Žerotínův
duchovní správce Jan Lanecký († 1626).

Po Bílé Hoře pod ochranou vrchnosti v Pře-
rově ještě několik let nerušeně probíhaly neka-
tolické bohoslužby, ale po vydání Obnovené-
ho zřízení zemského museli poslední bratrští
správci odejít do exilu na Slovensko. Bratrský
chrám v průběhu 17. století chátral a na konci
století 18. zanikl docela. Jeho základy vzaly za
své při stavbě místní sokolovny a pouze název
ulice „Na Marku“ upomíná na někdejší stave-
ní. Z bývalých bratrských objektů se dochoval
pouze kostelík sv. Jiří na Horním městě, místo
posledního odpočinku prvního bratrského
biskupa Matěje Kunvaldského. Četné požáry
a několikeré stavební zásahy jak ve vlastním
objektu, tak v jeho nejbližším okolí se neblaze
podepsaly na dnešní podobě této památky.
Kdo zavítá do Přerova, měl by rozhodně nav-
štívit Muzeum Komenského, které se nachází
v zámku na Horním náměstí. Zpustošený
hrad po husitských válkách obnovil Vilém z
Pernštejna a v 16. století došlo za jeho vnuka
Vratislava k rozšíření objektu na trojkřídlý
renesanční zámek. Přestavbu dokončil mezi
lety 1612–1615 Karel st. ze Žerotína, který zde
v říjnu 1636 zemřel. Muzeum Komenského
nabízí svým návštěvníkům několik stálých
expozic, vztahujících se k dějinám Jednoty:
„Jan Blahoslav a čeští bratří" (životní běh bra-
trského biskupa a jeho dílo), „Rekonstrukce
školní třídy ze 17. století" (expozici zhotove-
nou podle vyobrazení v Komenského spisech
Orbis pictus a Vestibulum dotváří místnost 
s renesančním oknem, kachlovými kamny a
trámovým stropem), „Památník Jana Amose
Komenského" (shrnující expozice života a díla
bývalého správce přerovské bratrské školy).

Další informace: www.prerovmuzeum.cz 
(stránka Muzea Komenského)

Ivančice
Bratrský sbor v Ivančicích vznikl ke konci 15.
století, ale na významu nabývá teprve po
polovině století 16., kdy Jednota v Čechách
následkem represí po potlačeném odboji proti
panovníkovi Ferdinandovi I. přesouvá těžiště
své práce na Moravu. Skutečný rozkvět zaží-
vá ivančická obec pod vrchností Pertolda z Li-
pého († 1575), který řadu let zastával úřad
moravského zemského hejtmana. V roce 1558
přichází do Ivančic Jan Blahoslav a město se
stává novým biskupským centrem. Vzápětí je

vybudována škola vyšší úrovně jako vzdělá-
vací středisko pro nové bratrské kněze a tis-
kárna, která pracuje výlučně v režii Jednoty.
Zahájila činnost v roce 1562, kdy bylo pod
vedením Jana Blahoslava započato s realizací
technicky náročného vydání tzv. Ivančického
kancionálu. V mezidobí 1562–1578 opouštějí
její lisy biblické tisky Blahoslavova překladu
Nového zákona, konfese, postily a další publi-
kace vydané pro potřebu církve. Z důvodu
větší bezpečnosti je tiskárna v roce 1578 pře-
sunuta do nedalekých Kralic.
Ze zmíněných podniků nabyla největšího
významu akademie, pro kterou vedení Jed-
noty pečlivě vybírá pedagogy. Zajímavou
zprávu o jejím životě zanechal senior polské
Jednoty Šimon Bohumil Turnovský, který ji 
v roce 1570 navštívil. V této době poskytovala
vzdělání čtyřiceti studentům, kteří po společ-
né ranní pobožnosti odcházeli na přednášky a
cvičení a odpoledne pod dohledem svých
správců pracovali v bratrském domě, vzdělá-
vajíce se v různých řemeslech, užitečných
budoucím správcům sborů. Pevnou součástí
výuky byla četba textů Písma, jeho výklad,
společný zpěv a modlitby. Škola byla určena
studentům všech sociálních vrstev, rodiče těch
bohatších přispívali různými částkami na její
provoz, chudší žáci tak měli přístup k úrovni
vzdělání, která by jim jinak byla odepřena.
Nástupcem Blahoslavovým se v Ivančicích
stal Ondřej Štefan, za jehož správy bylo zapo-
čato s překladem šestidílné Bible kralické. Po
jeho smrti byla práce přenesena na klidnější a
bezpečnější tvrz v Kralicích. Ještě více péče
věnoval Štefan bratrské škole, ze které se stalo
učiliště nahrazující univerzitní vzdělání na
úrovni artistiky. V roce 1574 moravští šlechtici
do Ivančic povolali profesora wittemberské
univerzity Esroma Rüdingera, vypuzeného ze
Saska spory ortodoxních luteránů s tzv. filipis-
ty. Rüdinger nabídku neoslyšel a v květnu
1575 se svou ženou a synem přijel přes Třebíč

do města. Působení tohoto vynikajícího peda-
goga ale vzbudilo ostrou reakci olomouckého
biskupa, který se pokoušel jednáním u císaře
provoz školy ukončit. Za napjaté situace, kdy
samotnému Rüdingerovi hrozilo zatčení,
zasáhla bratřím nakloněná vrchnost a řada
vysoce postavených moravských šlechticů a
nebezpečí bylo odvráceno. Esrom Rüdinger
zůstal v Ivančicích až do roku 1588, kdy ze
zdravotních důvodů výuku ukončil a navrátil
se do Německa. Jeho nástupcem se stal biskup
Jan Eneáš Boleslavský († 1594), další výrazná
postava dějin Jednoty. Za jeho působení
dospěla akademie k vrcholu své slávy, ale
zároveň i k hranicím svých možností a na
začátku 17. století ji svou úrovní předčila bra-
trská akademie boleslavská.
O životě ivančické bratrské obce na přelomu
16. a 17. století vypovídají mnohé „Rejstra
sboru Evančického, obnovená léta Páně 1600
na podzim", jež zaznamenávají všechny jeho
členy, kteří mohou přistoupit k večeři Páně.
Ferdinand Hrejsa na jejich základě odhadl
velikost místního sboru i s kazatelskými stani-
cemi v okolí na 350 duší včetně dětí. Smutné
období postihlo školu, sbor i celé město na
přelomu let 1604–1605, kdy se krajem přehna-
la morová epidemie. O dani, jakou si vybrala
mezi služebníky církve i studenty, svědčí zápi-
sy Nekrologia, vztahující se k této události.
Posledním ivančickým biskupem byl Jiřík
Erastus († 1643), který se po bělohorských
událostech odebral na statky Karla st. ze Žero-
tína a společně s jinými organizoval odchod
Jednoty do polského a uherského exilu.
Sborový majetek včetně budov a pozemků si
přivlastnila vrchnost, v samotném sboru byla
zřízena palírna. V osmnáctém století celý
komplex zčásti zchátral, zčásti byl přestavěn
pro jiné účely.
Stav dochovaných památek vzniklých půso-
bením Jednoty v tomto městě, podobně jako 
v případě předchozího Přerova, již dávno
nevypovídá o významu ivančické bratrské
obce. Z bývalého chrámu se dochovaly pouze
základy stavby, odkryté při archeologickém
průzkumu v osmdesátých letech minulého
století, a část čtverhranné věže s předsíňkou. 
V nevelké vzdálenosti se nachází budova bý-
valé bratrské školy, rovněž v dosti žalostném
stavu. Na okraji lokality hned vedle někdejší-
ho kostela zato můžeme zhlédnout okázalou
demonstraci „náboženství" dnešní doby:
supermarket s parkovištěm, skutečný chrám
hovadného konzumu. V místním Muzeu 
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Jednota bratrská v Čechách a na Moravě 
dějiny a současnost

V šestnáctém a na začátku sedmnáctého století se Morava vyznačovala na evropské
poměry neobvykle vysokou mírou náboženské snášenlivosti. Vedle katolíků a utrakvistů
se v řadě měst nerušeně rozvíjely sbory Jednoty bratrské a na jižní Moravě nacházely úto-
čiště tisíce křtěnců, jimž v jiných zemích Evropy hrozila krutá smrt. Dodnes nalézáme na
mnoha místech stopy této náboženské plurality. Na následujících řádcích se vám pokusí-

me přiblížit několik lokalit, kde kdysi vzkvétala Jednota bratrská. Představíme dvě biskup-
ská sídla a další čtyři významné sbory a mimoto i tři místa, spjatá s postavou Karla st. ze
Žerotína, velké osobnosti moravských dějin. Při výběru lokalit jsme byli vedeni ohledem
na dochované památky i na možnost navštívit instituci (zpravidla muzeum), kde je možné
dovědět se o historii místa a jeho vztahu k Jednotě bratrské více.

Jednota bratrská na Moravě

Podobizna Jana Blahoslava podle vyobrazení v oz-
dobném rámci ivančického kancionálu z roku 1564

Veduta Přerova zhotovená Janem Willenbergem
pro Paprockého vydání spisu „Zrcadlo slavného
markrabství moravského" z roku 1593

Kostel sv. Jiří u Horního náměstí v Přerově, místo
posledního odpočinku Matěje Kunvaldského

Předmluva Blahoslavova Nového zákona, tiště-
ného roku 1568 v Ivančicích

Pomník Janu Blahoslavovi na místě bývalé bra-
trské čtvrti v Ivančicích

KJ-ET



v Ivančicích nenajdete žádnou stálou expozici
o dějinách města, která by se vztahovala 
k Jednotě bratrské, ale návštěvník jistě nebude
zklamán pohledem na krásný renesanční
dům pánů z Lipé či na chrám Nanebevzetí
Panny Marie s monumentální věží, která tvoří
dominantu města.
Další informace:
http://www.muzeumbrnenska.cz/ivancice.htm
(stránka Muzea Brněnska – pobočka Ivančice)

Kralice
Kralice vstupují do historie v souvislosti s Jed-
notou bratrskou teprve ve druhé polovině 16.
století, stopa, jakou v ní zanechaly, je však
nepřehlédnutelná. Na počátku našeho líčení
stojí postava rytíře Jindřicha Kralického z Kra-
lic († 1576), pobývajícího několik let v Nizo-
zemí ve službách Marie Rakouské, vdovy po
českém a uherském králi Ludvíkovi Jagellon-
ském, a také ve Francii ve službách císaře
Karla V. Zahraniční zkušenosti a kontakty 
s kulturní Evropou jej patrně vedly k tomu, že
na konci první poloviny přestavěl v renesanč-
ním slohu původní malou gotickou tvrz, ale
dlouhý pobyt mimo domov měl za následek i
malou tragédii rytířova osobního života.
Během Jindřichovy nepřítomnosti svedl jeho
úředník Bohuslav Hodický z Hodic, pověřený
správou panství, jeho druhou manželku, za
což byl v roce 1552 veřejně čtvrcen a nevěrná
Jindřichova žena zaživa zazděna. Patrně i tato
událost způsobila, že Jindřich Kralický, po-
slední majitel panství, jenž sídlil na zdejší
tvrzi, příliš neželel starého domova, když v
roce 1572 prodal celý statek Janovi st. ze Žero-
tína, ochránci a mecenáši Jednoty bratrské,
který již o pět let dříve získal nedalekou

Náměšť. 
Nová vrchnost se záhy ujala správy statku a 
v Kralicích brzy vznikl bratrský sbor. Není
jisté, zda na panství neuvedl bratry již Jindřich
Kralický, jak soudili někteří badatelé, ale první
zpráva o jejich zdejším působení se vztahuje 
k roku 1574, kdy zde zemřel jáhen Bartoloměj
Justin, převezený do Kralic na léčení. Je prav-
děpodobné, že Jan st. ze Žerotína záhy po na-
bytí panství povolil Jednotě v místě zřídit bra-
trský dům a brzy jí předal do užívání i zdejší
tvrz. Prvním správcem kralického sboru se
stal Izaiáš Cibulka († 1582), od roku 1577 člen
úzké rady, pověřený společně s Janem Eneá-
šem prací na novém biblickém překladu. Na
jaře 1578 se s ním na Kralice přestěhovali i
další překladatelé: Mikuláš Albert z Kaménka
a Lukáš Helic a vzápětí celá ivančická tiskárna
pod vedením Zachariáše Solína. Izaiášovým
spolupracovníkem v duchovní správě byl
Martin Dádan, původně učitel a od roku 1581
kněz, po smrti Cibulkově pověřený řízením
kralického sboru. Při tomto sboru byla záro-
veň zřízena i bratrská škola, na které se vzdě-
lávali žáci z Kralic a širšího okolí. Dochované
prameny potvrzují, že ji navštěvovaly i dívky
a vyučování probíhalo nerušeně až do bělo-
horských událostí.
Vedle tvrze bratři převzali do užívání i malý
kostel sv. Martina, původně románskou tribu-
novou stavbu z počátku 13. století s cennými
fragmenty středověké nástěnné malby, vznik-
lými v první polovině století 14., freskovým
obrazem sv. Martina a obrazem Korunování P.
Marie. Jeho výzdobu podřídili vlastní teolo-
gické i estetické koncepci. Celou loď, tribunu,
presbyterium i sakristii pokryli hladkou vrst-
vou jemné omítky smetanové barvy, čímž pře-
kryli starší malby a stěny opatřili nápisy s bib-
lickými verši. Byly provedeny frakturou s oz-

dobnými iniciálkami a doplněny výzdobou,
napodobující ozdobné prvky bratrských tisků.
Kralice jsou dnes známé především tím, že
zde byla v letech 1579–1594 vytištěna šestidíl-
ná bible, nazývaná podle této lokality Bible
kralická. Je jedním z největších přínosů Jed-
noty bratrské české národní kultuře. Tvůrci
překladu navázali na dílo Jana Blahoslava,
který v 60. letech 16. století přeložil Nový
zákon, jenž je prvním překladem z původního
jazyka, z řečtiny. Blahoslav byl také autorem
tzv. „Grammatiky české", kterou zamýšlel ja-
ko návod budoucím překladatelům Bible.

Tvůrci kralického překladu na Blahoslavovu
metodu práce i jazykovou úroveň jeho díla
navázali, jím vytvořený překlad Nového
zákona pouze revidovali a přidali k němu no-
vě vytvořený překlad zákona Starého. Vlastní
biblický text je opatřen překladatelskými i
výkladovými poznámkami, jejichž kvalitu
oceňují služebníci Slova i po více než čtyřech
staletích. Celé velké dílo mohlo vzniknout jen
díky přízni kralické vrchnosti, Jana st. ze Žero-
tína, který finanční podporou a hmotným
zabezpečením umožnil překladatelské skupi-
ně nerušenou práci. Bratří stihli před Bílou
Horou vydat ještě několik revidovaných verzí
kralického překladu, poslední z nich spadá do
roku 1613. Ta se stala základem exulantských
bi-blických tisků i moderních dotisků Bible
kralické ve 20. století.
Po bitvě na Bílé hoře se díky náměšťské vrch-
nosti, jíž nebyl nikdo jiný než Karel st. ze Žero-
tína, podařilo udržet život kralické bratrské
obce o několik let déle než v případě českých
sborů. V době pohnutých událostí se pod
ochranu zdejší tvrze uchýlila řada kněží, v ro-
ce 1626 zde zemřel poslední přerovský biskup
Jednoty Jan Lanecius.
Do dnešního dne se v Kralicích na rozdíl od
výše uvedených Ivančic dochovalo několik
významných památek, které byly zásluhou
odborníků i četných laických spolupracovní-
ků uchovány dalším generacím. Stará tvrz,
kde byla umístěna tiskárna Jednoty bratrské,
sice během událostí třicetileté války propadla
zkáze, ale od té doby, kdy byl v roce 1957 pod
vedením PhDr. Vlasty Fialové zahájen její sou-
stavný archeologický průzkum, se podařilo
odkrýt alespoň základy a části zdí některých
budov až do výše jednoho patra. Během
záchranných prací došlo k závažným obje-
vům, které výrazně obohatily zejména studi-
um knihtisku. Mezi nalezenými předměty
vyniká několik tisíc literek tiskařských typů
různých velikostí a řada dalších předmětů 
z vybavení tiskařské dílny, jež představují svě-
tový unikát.
Kostel sv. Martina přešel po Bílé Hoře pod
správu katolické církve a jako filiální byl přifa-
řen k Mohelnu, později k Jinošovu a biblické
nápisy na stěnách byly zabíleny. Mezi lety
1898–1901 došlo při úpravách  interiéru 
k jejich částečnému objevení a s výjimkou jed-
noho (Dt 27,15), který jinošovský farář nechal
záměrně vysekat, byly obnoveny. Další vý-
zkum kostela následoval v roce 1956, kdy res-
taurátoři na čelní zdi románské tribuny nad
středním obloukem odkryli údaj o době vzni-
ku bratrských nápisů: letopočet 1580. Všechny
zjištěné nápisy, jichž bylo celkem 16, citlivě
opravili. Během archeologického průzkumu
kostela a zabezpečovacích prací byly nalezeny

i tři vyzděné hrobky, z nichž jedna obsahova-
la ostatky Jindřicha Kralického z Kralic; opra-
veny a nově zasazeny byly i náhrobky bratr-
ských kněží Bartoloměje Justina, Martina
Dádana, Jana Tejnského a Samuele Sylvestra.
Kostel, který stále slouží katolickým boho-
službám, je přístupný veřejnosti.
Na konci šedesátých let byl v obci úsilím
Moravského muzea v Brně, MNV Kralice a
kralického Muzejního spolku vybudován
Památník Bible kralické, ve kterém jsou ulože-
ny nálezy z výzkumu kralické tvrze a sbírky
Muzejního spolku, vztahující se k dějinám
Jednoty bratrské. Návštěvník Památníku
může zhlédnout dvě stálé expozice: „Dílo tis-
kařů Jednoty bratrské" (přibližuje nejrůznější
oblasti života tiskárny, komentované v širším
historicko-kulturním pohledu, zvláštní důraz
je položen na pedagogickou činnost Jednoty,
vystavena je řada nalezených předmětů z vý-
bavy tiskárny a rekonstruovaný funkční tis-
kařský lis, na kterém jsou zhotovována ukáz-
ková faksimile několika stran starých bratr-
ských tisků) a „Labyrint života Jana Amose"
(interaktivní průvodce životem a dílem J. A.
Komenského, zasazený do kulis počátečního
tvůrčího období: vzniku Labyrintu světa a ráje
srdce; důraz byl položen na význam Komen-
ského v celoevropském měřítku). V Památ-
níku Bible kralické je možné zakoupit celou
řadu publikací vydaných Muzejním spolkem,
k dispozici je velký výběr propagačních mate-
riálů, například pohlednic.
Další informace: http://www.mzm.cz/mzm/expozi-
ce/bible_kralicka.html (stránka Moravského zem-
ského muzea věnovaná Památníku Bible kralické)
http://www.kralicenosl.cz (oficiální stránky obce
Kralice nad Oslavou)

Lipník nad Bečvou
Bratrský sbor v Lipníku vznikl zcela jistě již na
konci 15. století, neboť v Nekrologiu se nám
dochoval zápis o úmrtí prvního biskupa
Jednoty Matěje Kunvaldského během jeho
návštěvy města v roce 1500. Na úmrtním loži
tehdy napomenul přítomné členy úzké rady,
narychlo do Lipníka svolané: „Snažnou práci
o své i o bližních spasení vedouce, v jednomy-
slnosti a v svornosti skrze poslušenství v po-
koji se zachovejte, všech roztržek, i těch, jenž je
činí, se vystříhejte." Přesto o tomto sboru
máme pro první polovinu 16. století jen velmi
málo informací. Skutečným bratrským cent-
rem se stává teprve ve druhé polovině století,
jak svědčí i synody, které zde byly pořádány,
po prvé v roce 1558.
Po roce 1565 se stává správcem lipnického
sboru Adam Šturm z Hranic, významný lite-
rát, který byl spolu s Janem Černým a Janem
Blahoslavem pověřen redakcí kancionálu,
vydaného v roce 1561 v polských Šamotulech.
Je autorem několika duchovních písní. Roz-
květ sboru byl podmíněn přízní moravského
rodu Ludaniců, jehož členové se zčásti hlásili
právě k Jednotě. V roce 1579 se v Lipníku 
k stáru usadil Jiří Izrael († 1588), vynikající
organizátor a biskup polských bratrských
sborů. V této době se stává ochráncem bratří
jihočeský magnát Petr Vok z Rožmberka,
manžel Kateřiny z Ludanic, která mu lipnické
panství přinesla věnem. Uděluje nová privile-
gia sboru i škole a v září 1587 se se svou man-
želkou okázale účastní zdejšího bratrského
synodu. Zatímco stoloval s jeho účastníky,
Kateřina připravovala s jinými sestrami pokr-
my. Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský,
který právě projížděl Lipníkem po návštěvě
Polska, tím byl velmi zaskočen a stěžoval si na
lipnickou vrchnost u nejvyššího kancléře.
V poslední čtvrtině 16. století byl správcem

sboru Pavel Jessen, jeden z překladatelů Bible
kralické. Za jeho působení se začal stavět nový
bratrský dům, zatímco starý byl zbourán. Petr
Vok s manželkou Kateřinou finančně podpoři-
li stavbu nového chrámu, srovnatelného 
s mladoboleslavským. Patřil k nejhonosnějším
architektonickým památkám Jednoty na
Moravě. Představoval trojlodní renesanční
zaklenutou basiliku s emporami nad bočními
loďmi, s věžemi, strmou sedlovou střechou a
na západ zděným štítem. Jeho obraz se docho-
val na vedutě města v Paprockého vydání. 

O nákladech na stavbu poznamenal rožmber-
ský kronikář Václav Březan v letopise „Život
Petra Voka z Rožmberka", že do konce roku
1590 přišla na 1008 zlatých, 2 1/2 groše a 1 de-
nár. Tíživá ekonomická situace brzy přinutila
posledního Rožmberka, aby helfštejnské pan-
ství, jehož byl Lipník centrem, prodal Hyn-
kovi st. Bruntálskému z Vrbna, hejtmanovi
moravského markrabství, a tak v roce 1593
dostali bratří novou vrchnost. Ta přála více lu-
teránům a sbor v Lipníku od konce 16. století
a na počátku 17. spíše stagnuje a ztrácí své po-
stavení mezi moravskými bratrskými centry.
Po bělohorských událostech daroval Ferdi-
nand II. zkonfiskované panství kardinálovi
Františkovi z Dietrichštejna, který v červenci
1622 nařídil odevzdání bratrských privilegií i
budov. Do Lipníka a nedalekých Hranic vyslal
jezuitského kněze Jana Drachovia, aby zahájil
rekatolizaci. Poslední bratrský správce Václav
Roh musel z města odejít a výstavný bratrský
chrám obdrželi v roce 1634 od nové vrchnosti
piaristé. Od té doby je kostel znám pod jmé-
nem sv. Františka Serafinského. Piaristé jej
podle plánů vídeňského císařského architekta
v letech 1682–87 přestavěli a rozšířili o dvě
boční kaple. Na místě bratrského domu byla 
v letech 1660–70 vybudována nová řádová
kolej.
Návštěvník města bude překvapen, kolik pa-

mětihodností v Lipníku spatří: původně rene-
sanční, v 19. století přestavěný zámek, měš-
ťanské domy s gotickým a renesančním jád-
rem na náměstí T. G. Masaryka, renesanční
zvonici se slunečními hodinami z roku 1609,
synagogu a dva židovské hřbitovy, pozdně
středověké městské opevnění s několika hra-
debními věžemi a řadu dalších zajímavých
historických staveb. Návštěvu města lze spojit
s výletem na nedaleký hrad Helfštýn.
Další informace: www.lipniknadbecvou.eu 
(stránky s přehledem pamětihodností města)
www.mesto-lipnik.cz (oficiální stránky města)
www.lipnik.info/historie/ (historické obrázky města
Lipníka)

Jiří Just, Th. D
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Zbytky tvrze v Kralicích odkryté při archeolo-
gickém průzkumu

Viněta s emblémy vydavatelů Nového zákona 
z roku 1601 tištěného v Kralicích

Památník Bible kralické v Kralicích

Veduta Lipníka nad Bečvou zhotovená Janem Wil-
lenbergem pro Paprockého vydání spisu „Zrcadlo
slavného markrabství moravského" z roku 1593

Dnešní stav kostela sv. Františka Serafinského 

Tyto přílohy vycházejí díky laskavé podpoře
Ministerstva pro místní rozvoj ČR


