
„VIDĚL JSEM TENTO LID, JE TO LID
TVRDÉ ŠÍJE" 

EX 32,7-14
Jako by Hospodin nevěděl, co je v li-
dech. Jako by se neustále divil. Jako
by své zklamání potřeboval nahlas
vyřknout před někým, kdo jej po-

chopí. Mojžíš moc dobře ví, co
všechno člověk dokáže. Vždyť izra-
elský lid vede již pěknou řádku dní.
Ví, jak je tento lid vrtkavý ve svém
rozhodování i ve své víře v Hos-
podina. A přesto a možná právě
proto se odvažuje za tento lid prosit.
Jeho prosba neomlouvá lid. Ne-
poukazuje na kladné stránky člově-
ka, které by se možná daly někde
najít. Mojžíšova prosba vlastně útočí
na Hospodina tam, kde bychom to
nečekali. Možná, že bychom neměli
takovou odvahu takto se modlit,
protože bychom hledali možnost,
jak tento lid ospravedlnit. Některé
naše skutky však nejdou ospravedl-
nit ani zrelativizovat. Nejde zrela-
tivizovat to, co patří Hospodinu.
Hospodinu patří naše důvěra, že
nás ani v těžkých chvílích neopustí,
že i na pustině vztahů může s námi
být Bůh. 

Mojžíš prosí: „Upusť od svého pla-
noucího hněvu. Dej se pohnout k lí-
tosti nad zlem, jež proti svému lidu
zamýšlíš." Mojžíš tluče na jediné
dveře, které mohou být otevřeny.
Jsou to dveře vztahu Boha k člově-
ku. Tento vztah je založen na zvlášt-
ním paradoxu. Paradoxu lásky,
která si dělá nárok na člověka. Proto
se Hospodin na lid izraelský hněvá,
proto jej chce zničit, protože si jej
žárlivě zamiloval. Tato žárlivě milu-
jící láska však není majetnická, ale
přeje si to nejlepší pro člověka. Přeje
si, aby člověk byl svoboden a za-
chráněn od svého starého já. Aproto
se Hospodin slitovává.
Proto nám Hospodin znovu a zno-
vu dává novou šanci. Ne pro naše
skutky, ale pro přímluvy našeho Pá-
na Ježíše Krista.

Eva Šormová, farářka
Ochranovského sboru v Praze

Evangelický
týdeník
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Mojžíš pohotový modlitebník

Tuto větu známe aspoň ze dvou
výroků. Ježíš přišel do Galileje a
kázal Boží evangelium slovy: "Na-
plnil se čas a přiblížilo se království
Boží." (Mk 1,15) Apoštol Pavel 
v listu Galatským 4,4 píše: "Když se
však naplnil stanovený čas, poslal
Bůh svého Syna." Co je to vůbec čas
a kde se tu vzal? Velcí filosofové
minulí i nynější se tou otázkou za-
bývají neúnavně, jako by chtěli
doplnit starozákonního Kazatele,
který popsal proměnlivost času, jak
ji vnímáme očima: "Je čas rození i
čas umírání - je čas boje i čas poko-
je." (Kaz 3,1-8) Bible nám dovoluje
přistoupit blíž k tajemství času: ve
čtvrtém stvořitelském dni nás činí
svědky Božího rozkazu: "Buďte
světla na nebeské klenbě, aby oddě-
lovala den od noci. Budou na zna-
mení časů, dnů i let." (Gn 1,14) Tak
jako ta světla (slunce a měsíc) i čas je
darem od Boha, je stvořením, má
počátek a konec. Bůh je jeho Pánem,
stvořil jej. Čas není věčný, jen Bůh je
věčný.
Je potřebné několikrát to opakovat,
neboť stvoření (příroda a svět) a čas
hrozí vyrůst v našich očích a mys-
lích do tak obludných rozměrů, že
za nimi už jejich stvořitele a Pána
nepoznáváme. Vládne nám klamná
představa, že svět a čas jsou neko-
nečné, věčné skutečnosti, skoro
božské, hodné nejen obdivu, ale i
uctívání. Právě proti tomuto poku-
šení směřuje 1. kapitola Genese tím,
že přírodu i čas sesazuje z jejich
pomyslného trůnu a zařazuje je
mezi poddané, sloužící. 
Hledal jsem ve své mysli, k čemu
bych přirovnal čas, až můj zrak spo-
činul na naší kuchyňské lince, kde
leží malý budíček, na němž lze sta-
novit čas od jedné minuty do šede-

sáti. Potřebují jej při pečení a vaření
zejména muži. Hle, řekl jsem si,
tento budíček je čas, jak vyšel z Bo-
žích rukou. Už je natažený tak, aby
zazvonil a podle nastavení ukončil
čas. Komu jej Bůh daroval? Nám,
lidem, když nám řekl, že všechno,
co stvořil, včetně toho budíčku, svě-
řil do našich rukou: "Podmaňte (si
to) a panujte (nad tím)." (Gn 1,28)
Jako by řekl: Teď je to vaše dílo. Já
vám do toho nebudu moc mluvit. A
vskutku: Mluví nám do toho zříd-
ka, tak zřídka, že jej někdy voláme,
aby nemlčel k tomu, co se tu na

zemi děje, jako bychom to nedělali
my, ale jen nějaký nepřítel. Dějiny
lidstva zaznamenaly, čím jsme na-
plňovali uplynulý čas: je to tak
bědná bilance, že Bůh už litoval, že
stvořil člověka, a důrazně mu po-
hrozil potopou. Potom budíček
času dál pravidelně tikal a odpočí-
tával čas a jeho děje, do jejichž smě-
řování Bůh aspoň třikrát zasáhl,
aby je přivedl k svému dobrému
skončení. Matoušovo evangelium o
těch zásazích ví. Označuje je jmény
Abrahama, Davida a babylonského

Českým a moravským věřícím všeho druhu se píše do paragrafovaného
znění zákon, který provede narovnání vztahů státu a církve, trůnu a oltá-
ře, víry a nevíry. Není to žádná restituce a nebude to žádná odluka. 
Restituce to nebude proto, že se zdaleka nevrátí všechno. Kdo drží v osob-
ním vlastnictví zem či nemovitosti, které získal od státu ze druhé ruky,
nebude je vracet do první ruky církví. Pouze část majetku se vrátí řádům.
Tedy žádná restituce. Jen částečná náprava křivd.
Také žádná odluka, protože už záhy po revoluci přestal stát ovlivňovat
náš církevní svět přímo tím, že by zasahoval do jmenování duchovních.
To povýtce dělal před tím celá léta a tvářil se jako šlechta s patronátním
právem. Jenže o kostely a duchovní život patronátně nepečoval. Nemo-
vitosti chátraly a faráři dostávali jeden z nejnižších platů za socialismu.
Největší problém není v tom, co a jak se bude vracet. Dá se vysvětlit i pře-
chodné období, kdy budou klesat po pěti procentech dolů dosavad vyplá-
cené peníze na platy duchovních. Dá se pochopit, že stát nemá miliardy
na hromádce a je spíše přístupný splácení. Dá se dopočítat, jak mu naros-
te cena půdy, kterou okamžitě dostane do vlastnictví, když se srovnají
ceny s Evropou. To vše lze pochopit. Jen nejde lidem na rozum, jak bude
s penězi hospodařit církev a náboženské společnosti. A ptají se po tom
nejenom ekonomové, ale i věřící sami.
Je pravda, že hospodařit církve už trochu umí, ale tady půjde o investiční
finančnictví. Podle podmínek v zavedených demokraciích by jim mohl
stát ještě trochu pomoci. Zákonné úpravy dotování dobročinných záleži-
tostí sahají dále. Dovolují totiž spotřebovávat jen úroky, stanovují audity
a další nástroje důvěry. To vše vytváří důvěryhodné prostředí pro dárce.
Po léta jsme si stěžovali, že neroste generace donátorů. Někteří jednotliv-
ci narostli, ale plošně mentalita bezpečné obětavosti spíše klesá. Po-
známky o nehospodárné a nekontrolovatelné občanské společnosti bylo
slýchat dost zřetelně. Ale byly to pro stát góly do vlastní branky. 
Narovnání některých křivd způsobených státem církvím a náboženským
společnostem v době nesvobody pomůže rozhýbat diskusi o dobročin-
nosti vůbec. Doufejme, že pomůže i k návratu zemědělské půdy sedlá-
kům, kteří byli okradeni jinak. Nešlo totiž jen o křivdy pro víru. 

Daniel Kvasnička

Narovnání

Naplnil se čas

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Tento nápis nedávno obnovil evan-
gelický farář na českobratrském
kostele v Lounech. Na první po-
hled prázdná fráze. Možná však
přijde doba, kdy opět nabude na
aktuálnosti. Čím dál častěji totiž
vnímám, jak je to těžké obhajovat
křesťanské názory.
Na kurzu pracovníků v sociálních
službách mi nedávno jedna žena
řekla: "Když jsem tam viděla ty
mentálně postižený děti, tak to
bych šla radši na potrat, než poro-
dit tohle!" Namítl jsem: "Víš, ale to
by byla vražda nevinného nenaro-
zeného života." V tu chvíli se mezi
pečovatelkami strhla lavina námi-
tek: "Jak tohle vůbec můžeš tvrdit!
Žena má právo..." S obdobnou
reakcí bych se nejspíše setkal i 
v diskusi ohledně rozvodů. Mezi
lidmi koluje fáma o psychologovi,
který prý nedávno prohlásil, že

chlapi jsou geneticky nakódovaní 
k nevěře, a proto není možné celý
život vydržet jen s jednou ženskou.
Dodávám, že severočeská pánev
patří mezi bašty nesezdaných párů
a rozvrácených rodin, což značně
přispívá k oblíbenosti podobných
lidových teorií.
Někteří věřící si možná myslí, že
kázat evangelium znamená přede-
vším stát za kazatelnou. Často se
však lze ocitnout v situaci, která
nabádá křesťana nezapřít Ježíše a
stát si za Pravdou Božího Slova.
Může to být například doma, na
pracovišti nebo na společenské
akci. Za své vyznání se není třeba
stydět. "Proto se nestyď za svědec-
tví našeho Pána, ani za mě, jeho
vězně, ale snášej spolu se mnou
útrapy pro evangelium podle Boží
moci." (2 Tm 1,9)

Ivo Kraus

Nestydím se za evangelium
Kristovo

Dokončení na str. 4

Katolický kostel v Bagdádu po bombardování - viz str. 2
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NĚMECKÝ ŘÁD SE CHCE POKUSIT O RESTITUCE ZMĚNOU
ZÁKONA O NAROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
ČTK (Praha). Německý řád, který se léta neúspěšně domáhá vrácení svého
majetku v ČR, požaduje zpřesnění navrhovaného zákona o majetkovém
vyrovnání státu s církvemi. Chybí mu definice majetkové křivdy, která má
být zákonem napravena. Podle řádu v dřívějším návrhu zákona byla. 
Právní zástupci řádu uvedli, že podle posledních jednání s ministerstvem
kultury by na majetek řádu měl zákon pamatovat. Obávají se však možné-
ho různého výkladu zákona, který by mohli uplatňovat soudci. Pro řád totiž
i po přijetí zákona bude pravděpodobně cestou k jeho majetku soud.
Ministerstvo upozornilo, že navrhovaná norma je obecný zákon, který sta-
noví podmínky vydávání, nejde o zákon výčtový. "Majetek se bude vydá-
vat každému, kdo prokáže, že splňuje obecně stanovené podmínky. Žádný
řeholní řád se zde nevylučuje, ale ani výslovně neuvádí," sdělil ČTK mluv-
čí ministerstva Jan Cieslar.
Všichni účastníci dohod si podle něj byli vědomi toho, že nepřekročitelné je
datum 25. února 1948. Co bylo zabaveno dříve, se vracet nebude. Řád se
domnívá, že tuto podmínku splňuje.
"Byli jsme ujištěni, že je nám dáno legislativní cestou se domáhat svého
majetku," řekl na tiskové konferenci sekretář velmistra řádu Robert Rác.
Podle řádu to znamená, že bude moci o majetek usilovat soudní cestou,
nikoli to, že by vydání majetku bylo přímo zmíněno v zákoně. Otevřeným
dopisem se řád v minulých dnech obrátil i na premiéra Mirka Topolánka -
žádá jej, aby "přispěl k odstranění křivdy spáchané na Německém řádu".
"Nebojíme se toho, že by zákon s námi nepočítal, ale toho, že tak, jak je při-
praven, dává obrovský prostor protihráčům, aby si ho vyložili tak, že s námi
nepočítá," uvedli právní zástupci řádu.
Řády se o majetek soudí na základě určovacích žalob u okresních soudů, jak
to doporučil Nejvyšší soud. Tyto soudy však nerozhodují vždy stejně, práv-
ní povědomí soudce Obvodního soudu v Praze 1 je podle právníků řádu ji-
né než u soudce stejné instance na Bruntálsku. Proto požadují, aby navrho-
vaný církevní zákon nedával žádnou možnost jakýchkoli vlastních výkladů.
Německý řád se prohlašuje za pokračovatele Řádu německých rytířů,
vzniklého jako špitální řád v roce 1190 za třetí křížové výpravy. Velmistr řá-
du sídlil až do roku 1939 v Bruntále. Majetek řádu, mezi nímž bylo několik
špitálů, hradů a zámků či lázně Karlova Studánka, zabavili v roce 1939 na-
cisté; řád rozpustili. Po válce zahájil československý stát navzdory rozhod-
nutí vlády proti řádu konfiskaci. Tehdy se začal řád soudit o svůj majetek.
Již v roce 1948 někdejší československý Nejvyšší správní soud zrušil roz-
hodnutí, jímž se majetek převáděl do rukou státu. Nikdy ale nebylo napl-
něno, verdikt soudu nebyl řádu ani úřadům doručen. Komunistická garni-
tura ho nedoručila záměrně, aby nenabyl právní moci, řekl právní zástupce
řádu Václav Zeman.
Řád nyní o doručení rozhodnutí usiluje a říká, že právě nedoručením mu
byla spáchána křivda, a to v době, na niž se připravovaný zákon vztahuje,
tedy na období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Správní soud vydal ver-
dikt 2. února 1948, nález byl ještě potvrzen 17. prosince 1948 - a tento verdikt
již spadá do období, které má řešit navrhovaný zákon.

POUTNÍKŮM, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ NA SDM, 
JE K DISPOZICI NOVÝ INTERNETOVÝ PORTÁL
(Austrálie). Poutníci, kteří se zúčastní Světových dní mládeže v Sydney, mají
k dispozici nový internetový portál. Na stránce www.faithtrip.net, kterou
spustili na doporučení Konference biskupů Austrálie, jsou k dispozici veš-
keré informace o SDM. Koncept portálu je podobný stránkám facebook
nebo myspace a cílem projektu je využít technologie na lepší službu víry. 
K dispozici jsou na stránce též blogy, fóra, videa, hudba, svědectví a zprávy
- vše s podtónem víry. Stránku spravuje 20letý profesionální animátor Jo-
seph Davies, který řekl, že stránka je koncipována tak, aby nabídla cestu k
rozvoji vnímání víry a hodnot prostřednictvím příležitosti k dialogu, infor-
muje TKKBS. 

(ath)
ÚSTAVNÍ SOUD: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NEMAJÍ PRÁVO
ZACHOVÁVAT ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ
ČTK (Brno). Svědkové Jehovovi s konečnou platností prohráli boj o přizná-
ní zvláštního práva zachovávat zpovědní tajemství. Ústavní soud (ÚS)
odmítl jejich stížnost, a potvrdil tak názor českého ministerstva kultury,
Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Důvodem je to, že
v náboženské společnosti Svědků Jehovových není na rozdíl od většiny círk-
ví a společností jasně vymezeno postavení duchovních. ÚS rozhodoval 
v březnu bez veřejného jednání, nyní usnesení zpřístupnil v internetové
databázi. "Pokud nejsou osoby, o nichž stěžovatelka (náboženská společ-
nost) tvrdí, že vykonávají duchovní činnost, transparentně uvedeny a nadá-
ny tímto právem v jejích oficiálních dokumentech, nemohou být duchovní-
mi ve smyslu zákona," uvedl v usnesení senát ÚS se zpravodajem Stanisla-
vem Balíkem. Podle zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností musí církev při registraci předložit tak-
zvaný základní dokument, který mimo jiné popisuje způsob jmenování a
odvolávání duchovních. Svědkové Jehovovi však do dokumentu napsali, že
společnost třídu duchovních nemá.
"V každém sboru je rada starších, která se ujímá vedení ve sborové činnosti
a vykonává pastýřskou práci. Křesťanskou duchovenskou činnost jsou
oprávněni vykonávat všichni Svědkové Jehovovi," stojí v dokumentu. Svým
předákům věřící říkají starší nebo dozorci. V ústavní stížnosti společnost
napsala, že právě starší vykonávají činnost, která v podstatě odpovídá
postavení duchovního v jiných církvích a společnostech. Proto by prý i oni
měli mít právo zachovávat zpovědní tajemství. Podle českých úřadů a
soudů by však nejasné vymezení mohlo působit potíže. I pro osoby a insti-
tuce zvenčí, například policii, musí být zřejmé, kdo je v náboženské společ-
nosti duchovním, a proto má právo zachovat tajemství.

„Pokud se situace v Iráku rychle
nezmění (čemuž nic moc nenasvěd-
čuje), hrozí ukončení téměř dvouti-
sícileté historie křesťanů na území
dnešního Iráku," varuje poslanec
německého parlamentu Hermann
Gröhe.
V letošním čtvrtém čísle německé-
ho evangelického měsíčníku Chris-
mon popisuje Gröhe jako jeden 
z jeho vydavatelů vskutku mezní
okolnosti, za nichž v současnosti 
z někdejšího půldruha milionu
iráckých křesťanů přežívá doposud
v Iráku šest set tisíc, a přimlouvá se
za to, aby Německo poskytlo části
uprchlíků azyl. (Ačkoli irácká ústa-
va, přijatá v referendu v roce 2005,
výslovně uznává křesťany za své-
bytnou náboženskou skupinu, po-
dle autora článku zůstávají tato
slova pohříchu nenaplněna, toliko
„na papíru".) 
Gröheho burcující článek s názvem
Pronásledování křesťanů v Iráku
však v žádném případě nezname-
ná, že by toto číslo časopisu bylo
zaměřeno protimuslimsky. Zákaz
braní Božího jména nadarmo je zde
dokonce ilustrován literárním tex-
tem věřícího muslima.
Obecně vysoko nasazenou laťku 
z předchozích čísel udržují jinak 
v Chrismonu č. 4/2008 zejména
kmenoví autoři – teoložka Susanne
Breit-Kesslerová, jež z nejrůznějších
hledisek rozebírá problém utajová-

ní některých rodinných záležitostí 
v rámci rodiny a navenek, a šéfre-
daktor Arnd Brummer (srovnáním
Fidela Castra, jehož plakát si kdysi
v pubertě k rozčarování rodičů
vylepil na stěnu pokoje, a zápasní-
ka jménem Batista, jehož plakátem
k Brummerovu podivu a pohoršení
přizdobil nedávno svůj pokoj šéfre-
daktorův syn). 
Nezklamou ani další pravidelné
rubriky. Nový průzkum zadaný
specializované agentuře měl zjistit,
čeho by lidé chtěli v životě za kaž-
dou cenu dosáhnout (návodné
možnosti zněly: „postavit dům, za-
sadit strom, zplodit děti"). Ze 1003
dotázaných, kteří mohli upřednost-
nit více životních cílů najednou,
vyjádřilo překvapivě plných 25 %
přání napsat knihu! Z lidí s vyšším
vzděláním vyjádřilo totéž přání
pouhých 20 %. Jako by tak anketa
Chrismonu potvrzovala sarkastic-
kou glosu z Teorie spolehlivosti čes-
kého básníka Ivana Diviše: zatímco
dříve skupina lidí nejprve určitým
způsobem žila, něco prožila, načež
to celé pak jeden sepsal, dnes sice
nikdo pořádně nežije, avšak sepiso-
vat by to chtěli všichni. I v českých
knihkupectvích tvoří část nabídky
plytké autobiografie různých tzv.
celebrit. (V nadsázce až cynické
charakterizoval kdosi tento druh
literatury jako „hřbitovní kvítí".)
Také čtvrté číslo Chrismonu je oži-

veno několika rozhovory. Obzvláš-
tě s povděkem kvituji třístránkový
rozhovor s kabaretiérem Georgem
Schrammem a bývalým ministrem
vnitra Gerhartem Baumem v pravi-
delné rubrice Setkání. Baum, dnes
advokát, úspěšnými podáními ke
Spolkovému ústavnímu soudu
zápasí s hrozivým procesem „eroze
základních práv", kdy v rámci boje
proti terorismu „jsou občané stále
více sledováni" – především v éteru
a na internetu. (Ke Schrammovu
okázalému znepokojení nad tím, že
uvedený zápas se zatím převážně
neodehrává na půdě parlamentu,
doplňme nicméně až anekdoticky
znějící zprávu z Rumunska, kde
parlament přijal v roce 2007 novelu
trestněprávních ustanovení, podle
níž budou v Rumunsku policejní
odposlechy napříště možné pouze 
s předchozím souhlasem osoby, je-
jíž telefonáty mají být odposlouchá-
vány.)
Chrismon č. 4/2008 potvrzuje, že
německý evangelický měsíčník pat-
ří k tomu nejlepšímu, co lze najít na
německém novinovém a časopisec-
kém trhu. I u těch nejprestižnějších
novin tvoří – coby jejich samostatná
příloha – příslovečnou třešničku na
dortu. 

František Schilla
Z německého evangelického měsíčníku

Chrismon 4/2008

Z církví u nás i ve světě Vbrzku konec křesťanství v Iráku?

Vážená redakce,
přečetl jsem si v ET č.10 článek
"Korban, aneb 105 % alibi" a mám
takový pocit, že není úplně spra-
vedlivý k oficiálnímu sociálnímu
systému. Jako by šlo spíš o levnou
populistickou podbízivost, než o
reálnou informaci o skutečném sta-
vu věci. Ale potřebuje se nábožen-
ský časopis podbízet? Nebylo by
spravedlivější k sociálnímu klimatu
popsat realitu než kverulantsky
naříkat? Pokusím se popsat vlastní
zkušenosti .Jako motto bych chtěl
použít citát z Goetheho: "Kdo ne-
touží v létě po sáňkování a o Váno-
cích po jahodách, nejspíš nikdy
nebude mít důvody cítit se nešťast-
ný." (nespokojený).
Máme 93letou babičku, která si naši
péči o její stáří zasloužila tím, jak se
celý život neúnavně angažovala 
v péči o svá vnoučata, naše děti.
Bylo by nejhorším nevděkem od-
mítnout jí naši pozornost, když to
teď ve stáří potřebuje. Naši dobrou
vůli však komplikuje okolnost, že
čas nestojí ani pro nás - její děti. 

S manželkou jsme rovněž důchodci
a i když dosud soběstační, přesto
zdravotně postižení tak, že máme
co dělat sami se sebou. Babička
několik let pro své bezpečí bydlela 
s námi. Protože péče o ni vyžadova-
la značné osobní nasazení, využili
jsme nového zákona o sociálních
podporách a zažádali o finanční vý-
pomoc. Nebylo pro nás jednoduché
absolvovat projednávání žádosti a
překonávat různé komplikace a
nedorozumění mezi námi a úřady.
To si nezaslouží vyčítání, ale pocho-
pení, že úřady mají právo naši
žádost prověřit, protože mají sou-
časně povinnost eliminovat vychyt-
ralce. Po zdlouhavém jednání byl
babiččin nárok uznán a nejvyšší
částka podpory přiznána poctivě
dokonce se zpětnou platností. V do-
bě přiznání podpory byla babička
dlouhou dobu v nemocniční LDN. I
když jsme o to nebyli žádáni, pova-
žovali jsme za svou povinnost větší
část této podpory předávat nemoc-
nici jako sponzorský dar. Jejich péče
o babičku neměla chyby. Když

babička LDN opouštěla, přijali ji na
přechodné ošetřování do odlehčo-
vacího oddělení domova seniorů a
po delší době ji převzali do trvalé
péče. U nás by na rozdíl od ústavu
musela žít izolovaná od lidí, a ona
měla lidi vždy ráda. Bylo by nad
naše možnosti zajistit jí trvalý do-
hled, osobní hygienu a rozptýlení
úměrné jejím dnešním potřebám,
jaké jí ústav zajišťuje automaticky.
Personál je ohleduplný, laskavý,
prostě empatický. - Modlí se tak, jak
byla zvyklá, a pro personál to je "ta
naše zpívající babička". Nejméně
třikrát týdně ji navštěvujeme, ně-
kdy i s vnoučaty a nikdo pravnu-
kům nebrání, aby jí předvedli, co se
už naučili na hudební nástroje.
Jsme sociálním úřadům vděčni za
to, že babičku tak finančně zajistily,
že může ústavu ze svého příjmu
odevzdávat 600 Kč za každý den
pobytu. Poctivě jim to patří. Ve
světle naší popisované zkušenosti
soudím, že nastavení sociálního kli-
matu si nezaslouží tolik kritiky,
které se mu dostává. Pokud někde
selhává porozumění, soucit, vstříc-
nost, komunikace, tedy potřeby
neplacené a k nezaplacení, není to
vina sociálních zařízení, ale sobec-
kosti, nezájmu, lakoty, lhostejnosti,
otrlosti, a teprve tohle by měla být
samozřejmá doména učitelů i kaza-
telů.
V mých školních letech jsme měli v
Čítance báseň "Dědova mísa". Učili
jsme se ji nazpaměť a dodnes si z ní
pamatuji verš :."..až se tobě třásti
bude ruka, koryto ti synek udělá."
Zná tu báseň někdo z dnešních ško-
láků? Mám obavy, že není dost
"moderní".

Miroslav Šlechta
Pardubice

Ad „Korban aneb 105 % alibi“

"Ústavní soud nám v podstatě vysvětlil, že právo na zpovědní tajemství
nepatří k základním právům. Nicméně naznačil, že vhodným řešením by
byla úprava základního dokumentu," řekl ČTK právní zástupce Svědků
Jehovových Lubomír Müller. Dříve společnost změny odmítala. "Teď bude
nejspíš potřeba to znovu zvážit," podotkl Müller.
Boj o přiznání práva na zpovědní tajemství trval asi šest let. V roce 2002 se
Svědkové Jehovovi obrátili na ministerstvo kultury. Poté neúspěšně podali
žalobu a kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ústavní soud
jejich stížnost řešil bezmála dva roky.
V Česku se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo ke Svědkům Jehovovým
23.162 lidí. Právo na zpovědní tajemství patří k takzvaným zvláštním prá-
vům církví a náboženských společností, dalšími jsou například duchoven-
ská služba v ozbrojených silách a věznicích, uzavírání sňatků, zřizování cír-
kevních škol a vyučování náboženství na státních školách. Většině církví a
náboženských společností ministerstvo kultury právo na uchování tajem-
ství zpovědi přiznalo.

(juml)

POLEMIKA



Dr. Jiří Beneš, vedoucí katedry
biblistiky na HTF UK a učitel SZ
na Teologickém semináři v Sáza-
vě, nabízí po své čtenářsky pře-
svědčivé Dvanáctce (Úvod do stu-
dia Malých proroků – Praha 2006)
dosti náročnou Desítku čili vylože-
ní (spíše než výklad) tzv. Desa-
tera (Ex 20 : Dt 5). Knížka formátu
A5, již vydal Návrat domů 2008,
má 218 stran včetně rejstříků; tam
jsou též zařazena hebrejská slove-
sa (str. 210-218). V Literatuře (str.
205-207) najdeme kromě Biblí,
konkordancí , slovníků a talmudů
jména známých biblických bada-
telů – zahraničních (Buber, Jirku,
Deurloo, Schmidt aj.) i domácích
(Balabán, Bič, Keller, Kubáč, No-
sek aj.). Seznam zahrnuje i práce
popularizační či „lidové" (Noha-
vica, Sicher aj.). V Benešově spise,
podkladu pro habilitaci, je silně
patrný vliv holandských protes-
tantských mistrů exegeze (Miskot-
te, Deurloo). Přepis hebrejského
textu, zvláště signifikantních heb-
rejských pojmů, volí simplifikaci,
kvůli laikům či nehebraistům, což
je ovšem někde trochu matoucí. 
Jak rýsuje celková osnova (na
začátku spisu), jde dosti duchapl-
nému autorovi o kontext Dese-
tisloví (můj název – mb) jak v Exo-
du, tak v Deuteronomiu. Beneš
spojuje s „desaterem" i tzv. kultic-
ký dialog (Ex 34,27n) a zabývá se
obsahovou interakcí mezi Dekalo-
gem a Kultickým dialogem. Tato
vzájemná vztažnost a funkčnost
této souvztažnosti je nepřehléd-
nutelným přínosem Benešova ba-
datelského úsilí. Desatero je Be-
nešovi textem etické povahy,
ohniskem však není antropolo-
gie, nýbrž teologie čili výpověď o
Bohu (str. 7n). Desatero je ve své
preambuli (tak Prudký, Duo loci,
s.103) izraelského zákonodárství
proklamace Boží vůle a jejích uni-
verzálních hodnot. Smysl této Bo-
ží sebeproklamace je náboženský
(nikoli obecně etický), původně
kultický. Podle Mowinckela bylo
Desatero při průchodu pouští pře-
nášeno jako národní paládium).
Nábožensko-kultický ráz, ne-li
charakter Desatera vykazuje ži-
dovská svátková praxe (šavuót).
Při synagogální bohoslužbě je
doplňkovým čtením k Ezechielovi
(1,28: prorokovo vidění Hospodi-
novy slávy). Kde je tady nějaká
etika v konvenčně historickém
smyslu? Beneš se zabývá kontex-
tem Desatera, jak v Ex, tak v Dt
(str. 28-33). Struktura Desatera je
stejná jako v Dt 6,4-9 – výzva
„Slyš, Izraeli" prolamující jedinost
a jedinečnost Boží, což je ohraniče-
ní a ohražení od jakéhokoli ne-
monoteismu. K opatrné, ale i vý-
hodné dispozici máme i Samari-
tánský Pentateuch, patrně z pole-
mických důvodů v roztříštěné
podobě (str. 48n). 
Prvním slovem Dekalogu je Hos-
podinovo JÁ. Subjektem dekalo-
gického korpu je JHVH – Hos-
podin, Pán (formule sebezjevení),
který sám sebe vyhlašuje za Vyvo-
ditele z domu otroků (formule
vysvobození). Kontextuálním uži-
tím tohoto JÁ se Bůh představuje
člověku jako „velmi blízký (…),
bližší než může sám sobě být člo-
věk", je to „Bůh, který je v našem
nitru" (str. 55n); to je formulace

velmi odvážná, na hranici panteis-
mu nebo subjektivizujícího pietis-
mu. Formule vysvobození (j-c-‘)
ukazuje na Hospodina jako na
původce a působce vysvobození.
Místo perfekta (K: „kterýž jsem tě
vyvedl") navrhuje Beneš přítom-
ný čas, což je účinným zátarasem
„historizujícího pojetí" (str. 59).
Egypt, z něhož JHVH svůj lid
vyvádí, „nelze chápat jako pouhé
geografikum", je to spíše obecné
označení stavu (spíše než místa);
nejde patrně především o to, že je
to „země Ptahová", spíše tu sedí
výměr sociálně-politický. Hebrej-
ské označení Micrajim je místo
útisku a zničujícího sevření. Vyve-
dení vyvěrá v sakrálním izrael-
ském písemnictví už z Hospodi-
nova slibu Abramovi (Gn 15,7). Je
to něco, co bylo dávno přítomno
před písemnou fixací a brilantní
redukcí obou podob Desatera.
Beneš poučen judaistickou tradicí
a zkušeností konstatuje liturgický
kontext: jde v podstatě o zásadní
instrukce ke svátkům (str. 75). Slo-
vo o vyvedení chápané jako kon-
krétní instrukce k aktuálnímu vy-
cházení z různých „egyptských
domů" se vkresluje i mimo Tóru u
Izraelců i Neizraelců. Je tu reflexe
takových svědeckých vůdčích po-
stav jako byli Mojžíš nebo Sa-
muel. Formulaci jednotlivých při-
kázání gramaticky slouží záporná
imperfekta (str. 103): nečiníš, ne-
klaníš se, nesloužíš; nejsou tu tedy
podle Beneše především nároky
nebo požadavky: "Hospodinův
vyznavač je určitých aktivit…
zcela prost" (s.103). Cizí bozi de
facto neexistují, není tedy důvod
pro vytváření rytin. Toto (víc než
gramatikální) pojetí je nejvelkory-
sejší ze všech, s nimiž se můžeme
setkat. Ještě i Heller rozlišuje mezi
„nekraď" a „nepokradeš", přičemž
„nepokradeš" je mu víc než etická
instrukce, je to spíše zaslíbení:
jdeš vstříc době, kdy už vskutku
krást nebudeš (jde tedy o skryté
eschatologické nasvícení). Sám
Buber (Die Schrift, Heidelberg
1981) má: gedenke, ehre, morde
nicht etc. 
Druhé slovo Dekalogu je namíře-
no proti zviditelňování a tím ze-
služebnění, Hospodin je nedefino-
vatelný a nedisponovatelný. Bůh
je žárlivý (K: horlivý), chrání sebe
i své, ale milosrdenství strmě pře-
važuje nad objektivně pojatou
Boží spravedlností (teologicko-
zvěstná asymetrie). „Nést Boží
jméno" neznamená jen Jméno
vyslovovat, nýbrž je pronášet
svým životem nebo i životem ji-
ných. „Nesení" či „vynášení" Jmé-
na pro svůj vlastní účel, to by zna-
menalo zlehčování, nebo dokonce
proklínání. (Zde mohl Beneš ještě
víc rozvinout magické zneužití
Hospodinova jména (šem), tj.
Hospodina k nadracionálním a
mimocitovým cílům; je to protest
proti magické manipulaci mocný-
mi virtuálními mocemi, jež je
možno uvolnit ze sféry Boží nad-
vlády. Čtvrté slovo vybízí k pama-
tování na šabat. Aktivita, byť ná-
boženská a teologicky pointova-
ná, může být bez-božná; sedmi-
denní rytmus (práce a odpočinku)
nemá být porušen, jeden den
zůstane mimo pracovní rozmach
a elán. Jinak se ztrácí „rezonance 

s Bohem" (str.125). „Pamatovat"
(z-k-r) znamená respektovat, zpří-
tomnit si, vzít radostně za své. Jde
o respekt vůči tomu, co je q-d-š =
svaté, jen pro Boha oddělené…
Beneš připomíná i ekologické
důsledky tohoto svatého nečině-
ní: je to solidarita s mimolidským
stvořením, jež má rovněž právo
na oddech. Čtvrté přikázání se
ozývá i mimo Tóru, u některých
proroků, ale i v NZ. Podle Janov-
ského Ježíše není stvoření totožné
s vysvobozením ještě u konce,
proto Ježíšův „Otec" stále pokra-
čuje ve své spásné tvorbě (J 5,17).
Rodiče mají u Hospodinova vy-
znavače nesrovnatelnou váhu (ctít
– tak K i ČEP, ale i Buber: Ehre,
znamená „vzít vážně" – respekto-
vat tíhu (q-b-d) toho, kdo stál při
mém zrodu a vstupu do světa.
Beneš mohl místo „vážit si" říci
„vážit" (uvážit, rozvážit etc.). Být
těžký v něčích očích znamená
autoritu, kterou nelze zviklat
okolnostmi, případnostmi, osudo-
vostmi etc Respektovat nutno
ovšem i ptačí matku (Dt 22, 6n)
Podle NZ není autorita rodičů
bezmezná, rodiče nemohou blo-
kovat cestu za Ježíšem (Mt 10,
36n) Dále má být jasno: Hospodi-
nův vyznavač nezabíjí (lo’tir-
cách).Obsah a rozsah nezabíjení je
hodně široký, spadá sem i vražda
sirotka (Ž 94,6). V blízkosti vyve-
dence z Micrájim může kdokoli
druhý bezpečně žít. Instituční po-
mocí jsou útočištná města (v Nu,
Dt i Joz). Beneš tu opět konstatuje
ekologický dosah. NZ problema-
tiku (ne) zabíjení zjemňuje, pro-
hlubuje, inspirace k vraždě vy-
chází ze srdce. Ježíš i Pavel inter-
pretují onu negativní činnost jako
neoplácení zlého zlým, ano do-
konce superpozitivně: milovat.
Hospodinův osvobozenec nesmil-
ní (lo’tin’áf). Regule řídící sexuální
(ne) styky jsou rigorózní. Pro pro-
roky je smilnění modloslužba,
ohavný synkretismus. Podle NZ
jde už i o (pouhý) úmysl, který
třeba ani nedojde realizace. Vy-
znavači Hospodinovi nekradou
(lo’ tignov). Nejde tu ovšem jen o
vlastnění předmětů patřících jiné-
mu, je možné krást čest, devasto-
vat přírodu etc. Paběrkování na
poli krádeží není, Ráchelina krá-
dež Lábanových terafů je vypra-
věčem konstatována s pozitivním
porozuměním. Beneš mohl ještě
víc podtrhnout kultickou krádež
(zločin Akánův – Joz 7,11). Jedná
se však i o krádež lidí (Josef,
obranná loupež Šekemců, pelištej-
ské loupení dvorů, loupení kojen-
ců, loupení chudých etc.). Možná,
jak se domnívám proti Benešovi,
jde v nekradení o eticko-nábožen-
skou hráz (či protest, nebo profy-
laxi) proti únosům, zneužívání
zajatců a vykořisťování „proletari-
átu". Kdo byl vyveden z Egypta,
„neodpovídá" (lo’-ta’ané), ve smy-
slu: neodpovídat křivě; sloveso 
‘-n-h zahrnuje i významy: proble-
matizovat, poškozovat, znehod-
nocovat. Tedy: mlčet – neodpoví-
dat klamně, zdržet se zrádných
řečí. Buber: Aussage nicht als Lü-
genzeuge. Být křivým svědkem
mohlo být společensky atraktivní
- to však vysvobozenec nebere,
mlčí, aby nehodil stín na spraved-
livého.Výrazy jako šeqer nebo šav
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DESÍTKA 
čili přítomnostní výklad Dekalogu

Poslanec Evropského parlamentu 
Hynek Fajmon

ve spolupráci s frakcí 
Evropské lidové strany – Evropských demokratů,

Centrem pro studium demokracie a kultury
a Centrem pro ekonomiku a politiku

si vás dovoluje
pozvat na setkání s názvem

Evropská unie a my

Datum konání: 30. dubna 2008
Místo konání: Husův dům, Kmochova (křižovatka ulic Václavská
a Politických vězňů), Kolín

Program

9.00 Úvodní slovo
Hynek Fajmon

9.10 Evropské peníze: kdy, kde, jak a nač žádat (1. část)
Přehled možností v období 2007–2013
Petr Kopecký

9.40 Diskuse

9.50 Regionální operační programy
Petr Kopecký

10.20 Diskuse

10.30 Přestávka

10.45 Evropské peníze: kdy, kde, jak a nač žádat (2. část)
Program rozvoje venkova
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková

11.15 Diskuse

11.25 Operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost
a Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková

11.55 Diskuse

11.55 Současné dění v Evropské unii (diskuse)
Hynek Fajmon, Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková

13.00 Oběd

14.20 Projekce dokumentu 
„Velký podvod s globálním oteplováním"

15.35 Diskuse

15.50 Závěrečné slovo
Hynek Fajmon

Z organizačních důvodů vás žádáme o potvrzení účasti 
do 23. dubna 2008 na tel. čísla: 
602 611 976 - pí Habalová; 
728 316 053 - p. Šalda, 
nebo e-mailem na: 
hynek.fajmon@ods.cz

označují podvod, podfuk, podraz,
pokus falešnou zprávou zničit
svého blízkého. To je stále „egypt-
ské zajetí", šíření téhož nedýcha-
telného plynu. V závěrečném
slovu hospodinovec „nedychtí"
(lo’tachmod), „netouží" (lo’- tit’avvé -
Dt 5,21), vyznavač je osvobozen od
jakoby přirozené touhy po ženě
(zde je poprvé v Desateru žena jme-
nována), majetku druhého, „od
biologických mechanismů, které
řídí jeho život" (str. 173n). Beneš po-
tom uvádí novozákonní implikace
(i komplikace) pohlavního i jiného
dychtění. NZ však ještě dotahuje:

jde o nezávislost následovníků Ježí-
šových i o svobodu od všech pou-
tajících entit (str. 176).
Skoro závěrem připomíná Beneš
„Desateru podobné texty" (str.
178nn), např. „deset stvořitel-
ských výroků" (Gn 1 - 2,4). Přede-
vším tuto „desítku" mohl autor
uvést „tučněji", poněvadž se tu
naskytuje teologická souvislost,
ba souvztažnost mezi stvořením a
Desaterem. Zpráva o stvoření, jež
je původně patrně protignostic-
kou polemikou (srov. Beat Zuber:
Bibel und Gnosi oder ein Vorschlag,
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Bohoslužby

zajetí. (Mt 1,17) Bůh používá i
pohanů s jejich zájmy k tomu, aby
se dějiny v té chvíli a na tom místě
staly Božími. K tomu "Hospodin
vzbudil ducha perského krále
Kýra". (2Pa 22,23)
Činit Boha odpovědným za všech-
no, co se v dějinách událo, by
ovšem bylo hrubým neporozumě-
ním: Boží vůle se v dějinách proje-
vuje jen zřídka a začasté tak zahale-
ně, že ji stěží objevíme. Zjevila se
však v plnosti vyvoleným v době,
kdy budíček času ukazoval posled-

ní minuty, poslední čas, který si
Bůh reservuje pro sebe a pro své
dějiny spásy: poslal svého Syna.
Tento poslední čas je tak výjimečný,
že jej začínáme počítat znovu od
nuly jako čas po Kristu.
Pochopili jsme, že všechno, co se
událo před ním, je čas, kdy se
někdy zřetelně a jindy zahaleně při-
pravoval slíbený příchod zachránce
a Pána lidstva a všeho stvoření. Bez
tohoto slíbeného Božího zásahu by
lidské dějiny mohly skončit jen
katastrofou. 
Kristova církev tu však není k to-

mu, aby vyhrožovala novou
katastrofou. Naopak posílá Kristo-
vy svědky, aby překvapovali kázá-
ním o dobré Boží vůli, jenž poslal
svého Syna v posledním čase, aby
nás zachránil a postavil na novou
cestu. My na ní klopýtáme i padá-
me, ale evangelium, zvěstující od-
puštění, znovu od nás padlých oče-
kává věrnost. Naplnil se čas a při-
blížilo se království Boží.
Věrnost je minimum i maximum
křesťanova života.

Josef Veselý

FARNÍ SBOR ČCE V TEPLÉ hledá
kazatele/kazatelku (nově rekon-
struovaný byt 4+1, zahrada, lá-
zeňský trojúhelník). Nástup léto
2008. Více na http://tepla.evang-
net.cz. 
Kontakt: 353 220 932, 
e-mail: msatke@seznam.cz

č. 6
ŽENA 56/168 HLEDÁ VĚŘ. MUŽE,
nek. k sezn.  Tel: 721 859 188. 
Zn.: Společně se radovat a pomá-
hat si. 

č. 11

Inzerce
SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f Ulrich Biskamp 
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f Eva Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f Josef D. Beneš 
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f Martin T. Zikmund 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f Elen Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216;f Christof Lange 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f Jaromír Strádal
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f Luděk Rejchrt
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Zvonimír Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f Irena Škeříko-
vá + f Marta Zemánková 
PRAHA 4 – SPOŘILOV; Ne 9.30
Donovalská 1862; f Tomáš Bísek  
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f Lýdia Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f Ivo Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z.Wintra 15/746; f Petr Hudec +
f Abigail Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; f Pavel Po-
korný + f Marta Zemánková 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f Miro-
slav Erdinger + f Miloš Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f Roman Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.00
Třebešovská 2101/46; f Petr Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f Pavel Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378; f Vladimír Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f Jiří Ort 
Ochranovský seniorát - Praha 4, Mi-
chelská I/7, Ne 9.30; f Eva Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, Grulich a Plchot
PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Ne 9:30
Římská 43, Mošner
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9:45
Koněvova 23, Kaleta
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17:00
Cílkova 639, Robert Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10:00
V Ladech 10, Robert Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B.Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, Heczko
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, Ne 10.00
Stoliňská 2502/41b, Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, Kloubek
PRAHA 13 – Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M.Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, Waldrop

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3, Ne 10 .00
Vinohradská 68
PRAHA 3 (rusky mluvící), Ne 17.00
Vinohradská 68, Genadij Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, Gareth Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, Jáchym Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, Keith Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Ječná 19, f.A.Procházková
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.30
Křovinovo nám. 12, f.P.Hradský
PRAHA 10 – STRAŠNICE, Ne 10.00
Vilová 26,f.P.Kuchynka

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum,
Kounicova 2b, 659 51 Brno. Příjem objed-
návek tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160,
e-mail: zakaznickecentrum@mediaser-
vis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
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Pozvánky

den Gaul vom Kopf her anzuzäumen,
Communio viatorum 2007/2, str.
254-265) je „dekalogem svého dru-
hu", i když pořadí témat je jiné a
není úplné. A Dekalog (Ex 20: Dt 5)
je vysvoboditelskou zvěstí o stvo-
ření: člověk je (s)tvořen tehdy, když
je vyveden z (egyptské) smrti a žije
podle zákonů nového věku.
Benešova práce je pečlivá, pro-
myšlená, dosti podrobná a ilus-
tračně zdařile prokreslená. Před-
ložené pojetí, jež není imperativní
ani futurální (eschatologické),
nýbrž prezentní, je originální – i
když se vluzují určité pochybnosti
a zdá se, že nárokovost (budeš,

máš, musíš etc.) této izraelské a
židovské duchovně-politické ústa-
vy je možné odsunout. 
Práci, jakkoli vynikající, schází
možná širší dějinné zarámování.
Neboť spojení, ba skloubení ná-
boženství a práva nebylo v široké
geograficko-politické (a ideologic-
ké) oblasti, v níž se starý Izrael i
pozdější Židovstvo prostíraly,
něčím neznámým. Právě naopak,
izraelský dekalog je zvnějšku vi-
děno dítětem Chammurapiho zá-
koníku (18. st. ante). Také tento
zákoník, jenž zpracovává (nebo
zapracovává) předchozí právní
celky a úpravy, není chápán jako
dílo lidí: babylonský král přijímá

tuto právní ústavu v pokorné póze
od boha Šamaše (nebo Marduka?).
(Srov. Klíma, Josef: Lidé Mezopotá-
mie, Praha – Orbis, 1976; zastavme
se zvl. u oddílu IX: Aby silný ne-
škodil slabému, str. 197nn.) Srov-
náním s Chammurapiho zákoní-
kem by více vynikly i rozdíly, na-
příklad třídní charakter babylon-
ské koncepce, ten v izraelském
sepsání nenajdeme. Beneš však
měl asi (dobré?) důvody, proč se
do mezináboženského srovnávání
nepustil. K tomu bude mít příleži-
tost při sepisování svých dalších
děl, jež, jak doufám, budou ná-
sledovat.

Milan Balabán

Naplnil se čas

DESÍTKA 
čili přítomnostní výklad Dekalogu

PŘEDSEDNICTVO KOSTNICKÉ JEDNO-
TY - SDRUŽENÍ EVANGELICKÝCH KŘES-
ŤANŮ, O.S. oznamuje a srdečně zve
členy, přátele a zájemce na Sjezd
Kostnické jednoty, který se bude
konat v sobotu 8. listopadu od
13.00 h v prostorách sboru ECM 
v Ječné 19. Praha 2. Na programu
bude biblický úvod, přednáška a
po ní bude následovat obvyklý
program sjezdu. Bližší informace
ještě po prázdninách zveřejníme. 

* * *
TA LIDSKÁ SVOBODA
Letošní rok nám připomíná 90. výročí
osvobození naší vlasti po 300 letech
poroby v rakousko-uherském soustá-
tí. A nejen to. Osmička v datu letošní-
ho roku vyvolává vzpomínky na
doby, kdy jsme svobodu nejen získá-
vali, ale i ztráceli a znovu dobývali.
Co však je ta lidská svoboda, že stojí
za to vést o ni nové a nové společen-
ské, národní, ale i zcela osobní zápa-
sy? Do úvah o tom nás uvede Mgr.
Dalibor Molnár, emer. farář ČCE,
přednáškou v sobotu 24. května ve
14,30 h ve sborovém domě ČCE v Ly-
sé n/L. Zve Kostnická jednota, o.s.,
místní sdružení v Lysé n/L.

* * *
5. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE A ROCHA
2008 se koná ve dnech 8. - 11. května
2008 v České Skalici v Domě Církve
bratrské, Tyršova 258.
Cíle konference:
* Posilovat povědomí vzájemnosti v
hnutí A Rocha, radosti i odpovědnos-
ti za stvoření.
* Seznámení s projekty A Rocha ve
světě 
* Povzbuzení k aktivitám v ochraně
přírody, posílení křesťansko ekologic-
kého myšlení 
* Poznání nových lokalit a přírodních
společenství podhůří Orlických hor +
Policko a Broumovsko
Cena konference s ubytováním je
1420 Kč, bez ubytování je 820 Kč, s
provizor. noclehem 940 Kč. Platbu je
nutné provést do 1. května 2008.
Kontaktní osoby:
Pavel a Radka Světlíkovi, tel. 775 042
221, 491 420 616; Filip Laštovic, tel.
603 959 813 
Havlíčkova 65, 552 03 Česká Skalice
e-mail: psvetlik@arocha.cz
Informace o ekologicko-křesťanském
hnutí A Rocha najdete na 
www.arocha.org

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Dobříši pořádá 
(v rámci Májových slavností měs-
ta) ve svém kostele výstavu obra-
zů Miroslava, Ondřeje a Vojtěcha
Radových: "Ejhle obraz". 
Srdečně zveme veřejnost na ver-
nisáž této výstavy, která se usku-
teční v pátek 23. 5. od 18.00.

Program: 
Uvítání - Samuel Hejzlar; farář;
Slovo k výstavě - autoři,
Varhanní doprovod - Lukáš Vendl. 
Zvláště pak zveme rodiny s dět-
mi, pro něž bude na farní zahradě
připraven program již od 17.00.  
Dále bude výstava veřejnosti pří-
stupná dne 24. 5. od 10.00 do 12.00
a dále o nedělích 25.5.; 1.6. a 8.6.
vždy po bohoslužbách do 13.00.
V případě zájmu (např. škol) i bě-
hem týdne - dle dohody. 

Dne 8. 6. v 15.00 bude výstava
zakončena projekcí ze sakrálního
díla Miroslava Rady "Svědectví

obrazu" s následným rozhovorem
- opět v kostele ČCE v Dobříši.      

Samuel Hejzlar, farář

Pozvání do Dobříše

Baptisté na Kubě zahájili 50 dní modliteb
Čtyři samostatné skupiny baptistů na Kubě se zapojily do společné ini-
ciativy modliteb a evangelizace, která bude trvat 50 dní. Všecky čtyři
jednoty baptistů jsou členy Světové baptistické aliance. 
Od velikonoční neděle do Letnic „budeme sjednoceni v modlitbě za
svou zemi a její evangelizaci," řekl kubánský pastor Elmer Lavastida.
„Do programu nepřetržitých modliteb po dobu 50 dní se zapojí děti,
mládež i dospělí. Očekáváme velké věci od Boha!" dodal. 
Čtyři skupiny baptistů zintenzivnily v poslední době vzájemnou spolu-
práci. V únoru při příležitosti neděle Světové baptistické aliance připra-
vily společné dramatické představení s názvem „Jsme jedno". 
Znázornily v něm příchod prvních baptistů na ostrov Kuba v roce 1879.
Baptisté na Kubě považují existenci čtyř baptistických jednot za příklad
„rozmanitosti Těla Kristova". Součástí jejich přesvědčení je, že „žádný 
z údů těla si o sobě nemyslí, že je nenahraditelný, každý však přispívá
k obohacení ostatních".

Havana - BWA

Dokončení ze str. 3



KUNVALD
Kunvald, obec nedaleko Žamberka, nám
splývá s prvními kroky Jednoty bratrské, s
odvahou promítnout nároky Kristova evan-
gelia do všedního života. Z husitských koře-
nů tu vyrostla česká církev první reformace,
která se sama církví netroufá nazvat, ale jen
její částkou – jednotou. Zahraniční členové
tohoto křesťanského uskupení nazývají rádi
Kunvald „kolébkou" Jednoty bratrské. 

Sem přišli z Prahy i odjinud pod vedením
Bratra Řehoře r. 1457-8 do vypálené vsi
nespokojenci s duchovním stavem církve a s
vývojem její husitské obnovy - nedokonče-
ností reformace. Chtěli tu žít pod Boží autori-
tou, pod vedením Ducha svatého, chtěli tu
vážně přemýšlet ve venkovském ústraní o
ideálu apoštolské církve, chtěli se jí podobat.
Nalézali k tomu odvahu se vší pokorou a
sebezapřením. 
Do blízkosti Žamberka je také vábila osob-
nost „dobrého" kněze Michala ze Žamberka,
který proslul jako kněz vzorného života. To
bylo pro formující se společenství velice
důležité, a proto se chtěli odevzdat jeho
duchovnímu vedení. Kunvaldští vytvořili
spolu s ostatními podobnými skupinami
organizované a vnitřně spjaté společenství.
Rozhodli se opustit lidské autority a řídit se
samým Písmem svatým. „My jsme si zvolili
naším Pánem a králem Ježíše Krista," slyšel
od nich Rokycana. 
Dlouho však klid v Kunvaldě neměli. Mno-
žily se žaloby na ně, že se vymykají z církve
podobojí praxí večeře Páně a vysokými
mravními nároky. Již r. 1460 byl vězněn Mi-
chal a po propuštění musel opustit Kunvald,
kam se předtím přestěhoval. R.1461 došlo i
na Bratra Řehoře a mnoho dalších. 
Klidnější doba přišla za vlády Jagellovců. Po
odboji českých stavů 1547, po prohrané Šmal-
kaldské válce, Jaroslav z Pernštejna neúpro-
sně Bratry ze svého panství vypověděl listem
z 10.9.1547. Tehdy odešlo z Rychnovska asi
600 osob do vyhnanství. 
Podle pověsti tu v Kunvaldě vyrostla Bra-
trská lípa (u čp. 77) ze tří proutků zasazených
při loučení Bratří s vlastí. Tři srostlé kmeny
symbolizují podstatnou trojinu bratrského
bohosloví: víru, naději a lásku.
Za císaře Maxmiliána II. se někteří vyhnanci
sice vrátili, ale ani svoboda vyznání po Ru-
dolfově majestátu r. 1609 netrvala dlouho.
Pobělohorská protireformace byla tvrdá...
Na místě prvního sboru Jednoty bratrské 
v Kunvaldě je dnes domek „Na sboru". V r.
1929 jej zakoupila Českobratrská církev
evangelická a vytvořila v něm památník
Jednoty bratrské s výstavní expozicí o histo-
rii Jednoty.
U silnice nad domkem Na sboru byl na býva-
lém bratrském hřbitově 24.7.1910 postaven
pomník Jana Amose Komenského. Autorem
pomníku je sochař S.Fiedler, který ho vyho-
tovil podle návrhu J.Strachovského z hořic-
kého pískovce.
Nedaleko domku Na sboru je Modlivý důl -
údolí, kde se Bratří scházeli ke svým boho-
služebným shromážděním v dobách proná-
sledování.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově n.Kn.
vznikl v době prvního pronásledování
(1460), kdy Michal ze Žamberka musel opus-
tit Kunvald a po propuštění z vězení se usíd-
lil v Rychnově na panství katolického ochrán-
ce Jana Rychnovského ml. Bratří si v Rych-
nově postavili sbor na Solnickém předměstí,
Již v prvním desetiletí mladého společenství
se důležité události odehrály mimo Kunvald.
V r.1464 se někde „na horách Rychnovských"
konalo důležité setkání, na kterém se první
Bratří dohodli na společném řádu. Zavázali
se , aby se „spolu u víře v Pána Krista ostří-
hali a v spravedlnosti ustavovali, kteráž 
z Boha jest, a v lásce přebývajíce, naději měli
v Bohu živém. A toho aby skutky dobrými
dokazovali, jedni druhým posluhujíce skrze
ducha lásky, a ctnostný život vedli, pokojný,
tichý, zdrženlivý, trpělivý, čistý, aby skrze ty
věci poznávali, že v pravdě víru mají i lásku
neomylnou a tak naději jistou, odloženou 
v nebi..."
O tři roky později se Bratří rozhodli zvolit si
vlastní duchovní. Stalo se tak po dřívějších
vážných rozhovorech s Martinem Lupáčem,
který jejich odvážný počin schvaloval. Svůj
záměr uskutečnili ve Lhotce u Rychnova
n.Kněžnou, pravděpodobně na Zelený čtvr-
tek 26. 3. 1467. Losem byli zvoleni Matěj
Kunvaldský, Tůma Přeloučský a Eliáš z
Chřenovic. Přišlo ale kvůli tomu další proná-
sledování od krále Jiřího... - Tuto událost při-
pomíná Bratrská borovice nedaleko obce
Slemeno (mezi Častolovicemi a Rychnovem
n.Kn) – dnes už jen její torzo, když ji vichřice
10. 6. 1971 vyvrátila. 
Význam rychnovského sboru je dán i tím, že
tu sídlil první biskup Matěj Kunvaldský.
Tento sbor jako hostitel mnohých synodů
Jednoty byl svědkem velkých rozhodnutí pro
život mladé Jednoty (konečné rozhodnutí ve
sporu mezi Velkou a Malou stránkou 1494).
R. 1497 se stal majitelem Rychnova a také
ochráncem Bratří Vilém z Pernštejna spolu s
manželkou Johankou z Liblic. Na mnoha
jeho moravských i českých panstvích byl
také bratrský sbor (Lipník, Přerov, Hranice,
Drahotuš, Kralice... Pardubice, Potštejn,
Rychnov n.Kn., Nový Bydžov...) Přízeň
Pernštejnů končila r.1457: na rozkaz Jana 
z Pernštejna byl sbor zavřen a Bratřím byla
zakázána shromáždění. Protože v tom Bratří
příliš neposlouchali, další Pernštejn Jaroslav
vystupoval proti Jednotě ještě přísněji. Bratří,
kteří se nepřipojí k jednomu ze dvou povole-
ných vyznání, se musí vystěhovat! Z Rych-
nova odešlo 25 rodin, ze Solnice 18, spolu 
s dalšími z jiných obcí na 400 osob. Většina
Bratří však zůstala.
Když se majiteli Rychnova stali Trčkové 
z Lípy (1577), mohli se Bratří zase volněji
shromažďovat. Ještě lépe se jim vedlo pod
Kryštofem Betengelem z Neyenberka, který
Rychnov koupil 1587. V letech 1594-1602 po-
stavil pan Kryštof veliký chrám sv. Trojice. Je
možné, že jej postavil pro Jednotu, stejně tak,
že Bratří tento chrám používali společně 
s podobojími. Zavřen byl 1627, 1666 došlo 
k jeho úpravě pro katolickou bohoslužbu a 
v r. 1842 došlo k jeho velké přestavbě. 

BRANDÝS NAD ORLICÍ
Jednota bratrská v Brandýse n.O. získala
brzy své stoupence. Zpočátku o ně bylo
duchovně pečováno snad z Kunvaldu,
později z Rychnova n.Kn. Brandýs jistě nebyl
nevýznamným sborem. Jeho správcem byl
Prokop z Jindřichova Hradce. Chráněn ro-
dem Kostků z Postupic zde prožíval svá
poslední léta Bratr Řehoř do svého úmrtí
12.8.1474 a byl tu pohřben na bratrském hřbi-
tůvku. 

Jako i jiné bratrské sbory, měl tento sbor krycí
název „Pod Klopoty". Areál bratrského sboru
byl nejspíše v blízkosti dnešního zámku.
Podle pozdějšího popisu z r.1635 byl bratrský
dům uspořádán jako malý klášter obehnaný
dalšími budovami. U hlavních vrat do areálu
byl vysoký dům s krásnými nápisy – příby-
tek správce sboru. K němu na východní stra-
ně přiléhala krásnými květy zdobená bratr-
ská škola. Třetí stranu malého náměstí tvořil
dřevěný bratrský kostelík s malou věží. Čtvr-
tou stranu tvořila budova s obydlím pro
jáhny a studenty. Uprostřed prostranství byla
zeleninová zahrada, kašna a nádrž pro ryby.
Na jih za kostelíkem bývala štěpnice táhnou-
cí se snad až k řece.
Bratrská škola v Brandýse je patrně první
školou Jednoty. Založil ji movitý Bratr
Klenovský v součinnosti s Mistrem Havlem
ze Žatce, který byl mistrem pražské univerzi-
ty, ale přešel sem k Bratřím do Brandýsa a
učil zde nejen budoucí duchovní Jednoty.
V Brandýse Jednota bojovala na synodě r.
1490 vnitřní zápas o novou orientaci – vyjití z
ústraní vstříc duchovní službě ve veřejnosti.
Je to čtyřletý zápas Malé a Velké stránky
druhé bratrské generace.
V době pronásledování po Šmalkaldské vál-
ce musel být sbor zavřen, ale již r.1557 Bratří
opět sbor otevřeli. Brandýs přešel r.1599 do
vlastnictví bratrského Jana ze Žerotína a
jemu se tu narodil 14.9.1564 syn Karel (tehdy
ještě Brandýs patřil matce Janově, Libuši z
Lomnice). Karel ze Žerotína v Brandýse
postavil na Loukoti větší kostel, ale v r. 1629
jej nechal strhnout, aby nepřišel do rukou
pobělohorské katolické protireformace. Od r.
1621 v Brandýse pod Žerotínovou záštitou
přebývalo až 24 bratrských duchovních,
mezi nimi i biskup Matouš Konečný, který tu
zemřel 8.2.1622. Jeho náhrobní kámen se
zachoval ve venkovním zdivu budovy
čp.100, která se nachází na místě bývalého
žerotínského kostela. Císařské mandáty se
utužovaly podle úspěchů císařských vojsk a
ti, co se skrývali, připravovali se na exil. Na-
konec odešel i Žerotín.
Pod záštitu Žerotínovu přišel do Brandýsa
n.O. z Moravy také J.A.Komenský Psal zde
útěšné spisy. Vznikl tu také Labyrint světa a
ráj srdce, který Komenský dedikoval Karlu
ze Žerotína 13.12.1623. Podruhé se tu Ko-
menský oženil s Dorotkou, dcerou bratrské-
ho biskupa Jana Cyrilla. Svatba 3.9.1624 byla
velká za účasti četných svědků z řad rytířů i
kněží a primátora města. Napovídá to, že tu
Komenský nežil tajně. R.1625 odtud odešel
do Podkrkonoší, než opustil vlast.
Komenskému byl v údolí na jihovýchod od
města postaven pomník - vysoký jehlanec 
z tvrdého pískovce s kulatým reliéfem s tváří
Komenského. Je to vůbec první pomník
Komenskému. Odhalen byl 5.9.1865 při slav-
nosti, které se účastnilo na 6000 osob (pří-
tomni byli mj. Tyrš, Palacký, Purkyně...).

LITOMYŠL
Litomyšl má tu vzácnou výsadu, že se
dochovala zakládací listina, jíž český král
Přemysl Otakar II. povýšil klášterní osadu na
město r. 1259. 
V Litomyšli se Bratří usadili velmi brzy po
začátcích Jednoty, silný sbor tu byl již r.1475.
Pán města Zdeněk Kostka z Postupic byl
nakloněn k tuhému odporu proti Jednotě, ale
jeho nástupce Jan starší Kostka z Postupic 
k Jednotě přilnul a přistoupil k Jednotě jako
jeden z prvních šlechticů. Jednotu chránil a
podporoval a svého syna vychoval pro život
mezi Bratřími. V jeho přízni Bratří získali
několik sborových budov a horní město, kde
ponejvíce bydleli, nazvali „horou Olivet-
skou". 

Litomyšl byla vedle Mladé Boleslavi výraz-
ným střediskem Jednoty. Pobývali tu na čas
Bratr Řehoř i Matěj Kunvaldský, sídlil tu
Prokop z Jindřichova Hradce, přátelsky spo-
lupracující s Br. Lukášem. Důležitou osob-
ností Velké stránky v Jednotě byl Jan Kle-
novský, muž širokého rozhledu. 
1.3.1491 vyjelo z Litomyšle poselstvo, které
jelo hledat dokonalou církev. Bude na Bal-
káně, v Rusku, v Malé Asii, ve Svaté zemi, 
v Egyptě? S touto otázkou se sbor loučil 
s Bratřími Lukášem, Kašparem, Marešem
Kokovcem a Martinem Kabátníkem. Nenašli.
Po dvaceti měsících putování napsal Br.
Lukáš: „Protože jsme kraj světa nenalezli cír-
kev shodnou s našimi představami o církvi
apoštolské, jsme přesvědčeni, že její obnove-
ní se stalo v naší Jednotě. Proto budeme za ni
ještě více Pánu Bohu vděčni a více ji budeme
milovat."
V Litomyšli působil Jan Černý, bratr Lukáše
Pražského, věhlasný lékař a bohoslovec. R.
1493 se stal i osobním lékařem Johanky z Lib-
lic, manželky Viléma z Pernštejna. Polemicky
korespondoval s vášnivým odpůrcem Jed-
noty Augustinem Käsebrodem, členem krá-
lovské kanceláře Vladislava II. v Budíně.
Černý ho také léčil a Käsebrod se mu chtěl
odměnit „zachráněním" od Jednoty, nepo-
vedlo se mu to.
V r.1503 založil Bohuš Kostka pro Bratry tis-
kárnu, kterou svěřil do péče Pavlu Mezi-říč-
skému – své tisky podepisoval Pavel
Olivetský z Olivetu. To už tu působil velice
vzdělaný bohoslovec Vavřinec Krasonický,
veliký pomocník Bratra Lukáše v přerodu
Jednoty. Po jeho smrti 1533 přišel do Lito-
myšle Jan Augusta. To se bratrská Litomyšl
stala ohniskem Jednoty. Nastalo přejné pro-
lutherské období, doba intenzivních styků 
s Wittenbergem, sám Augusta dvakrát za
Lutherem zajel. Poselstva však vycházela i
do jiných středisek reformace, udržovala se
čilá korespondence s reformačním světem.
Litomyšl byla i místem porad se zástupci
domácí církve utrakvistické a Augusta po-
mýšlel na spojení Jednoty s luterskými utra-
kvisty. 
R.1546 v Litomyšli hořelo, shořel i bratrský
archiv. V následném roce však přišla rána
ještě horší, králova pomsta za odboj českých
stavů proti Ferdinandovi I, do kterého se
Kostkové zapojili. Město propadlo královské
konfiskaci. Stejně i majetek Jednoty, které byl
okamžitě zavřen sbor a členové postaveni
před rozhodnutí: zrušit své členství v Jednotě
nebo opustit zemi. Do vyhnanství vyjelo
15.6.1548 asi 150 osob, biskup Jan Augusta
byl lstí zatčen a vězněn 16 let na Křivoklátě.
Prostý památník, který byl odhalen v neděli
16.9.1956 v blízkosti Džbánova, připomíná,
že ve zdejších lesích byl 25.4.1548 zajat bis-

Jednota bratrská v Čechách a na Moravě 
dějiny a současnost

Sbory Jednoty bratrské v Čechách
V loňském roce jsme si připomínali 550. výročí vzniku Jednoty bratr-
ské při vzpomínkových slavnostech i v tisku. V různých pohledech
jsme nahlédali na to, jak vyznávala svou víru, jak žila a zápasila o exi-

stenci a čím obohatila nejen své současníky, ale i následné generace.
Podívejme se na tyto její projevy v některých českých sborech.

Kunvald - Domek na sboru

Jan Augusta



kup Jednoty bratrské. Za vlády Maxmiliána
II. se Bratří opět tiše scházeli, ale bratrský
sbor už nenabyl takového významu jako
před prvním vyhnanstvím. Zanikl v pobělo-
horské době.
Pověst uvádí, že se Bratří z Litomyšle a okolí
loučili s vlastí na Růžovém paloučku u Mo-
rašic. Roste tu zvláštní rudá stepní růže Rosa
gallica, které se údajně nikde jinde nedaří.
19.6.1921 tu byl odhalen památník bratrským
exulantům od Aloise Meteláka za přítomnos-
ti asi 70 000 lidí. Za vysokou ozdobnou mříží
4,5 m vysoký sloup nese kouli o průměru 50
cm, která je pokryta měděnými reliéfy. - Po r.
1990 byly na Růžovém paloučku obnoveny
slavnosti k Husovu dni. 
Ve stejný den 19.6.1921 byl předán městu 
v Litomyšli pomník J. A. Komenského od
Aloise Meteláka. Tvoří ho na podstavci stojí-
cí velká koule o průměru 2,5 m symbolizující
Zemi. Je složena z dílů měděného plechu, na
kterém jsou stylizované výjevy ze života Ko-
menského a jeho díla Orbis pictus. 
S Litomyšlí je spojena také řada významných
osobností české kultury, např. B.Smetana, B.
Němcová, A. Jirásek, T. Nováková, Z. Ne-
jedlý....

MLADÁ BOLESLAV

Již před rokem 1468 byli na Mladoboleslav-
sku Bratří. Soustřeďovali se ve sboru v neda-
lekých Vinařicích, snad po vzoru kunvald-
ském ve venkovském ústraní. Jeho vliv sahal
do širokého kraje od Turnova až k Brandýsu
n.Labem. Během třiceti let se však středisko
Jednoty přesunulo do Mladé Boleslavi, když
se Jednota přestala měst stranit. Po smrti
Tůmy Přeloučského 23.2.1518, jednoho ze tří
zvolených bratrských kněží v památném
roce 1467, byl zvolen do funkce sudího 
v Jednotě Bratr Lukáš Pražský, významný
bohoslovec, a s ním se sbor v Mladé Boleslavi
stal střediskem Jednoty, „bratrským Římem".
Bratří dosáhli takového vlivu, že pojmenová-
ní „Boleslavští Bratří" se stalo označením pro
celou Jednotu.
Pánem Boleslavska se stal r.1469 Jan Tova-
čovský z Cimburka a jeho manželka Johanka
Krajířová z Krajku. Vlastnili také paství 
v Brandýse n. L., na Hrubém Rohozci a v
Turnově – i tady vznikly důležité bratrské
sbory. Paní Johanka se synem Adamem daro-
vali Bratřím zbořeniště bývalého františkán-
ského kláštera s kostelem na ostrohu nad
Jizerou. Tuto čtvrť Bratří nazvali Karmel.
Vznikl tu bratrský špitál i bratrská škola.
Jednota brzy pochopila význam knihtisku
pro pohodlnější vzdělání, k rozšíření bratr-
ských nauk, pro pastorační pomoc, když se
musela stáhnout do ústraní... V Mladé
Boleslavi využila tiskárnu věhlasného lékaře
a tiskaře Mikuláše Klaudyána. Pracoval v ní i
Jan Štyrsa. 
Vliv bratrského bohosloví a křesťanského
způsobu života byl silný nejen na poddaný
lid, ale i na panstvo. V pátek 23.9.1530 se sjelo
na Karmel na 20 členů panského stavu, aby
se otevřeně přiznali k Bratřím, a dali se zno-
vu pokřtít na znamení, že v Jednotě poznali a
osvojili si dobrodiní Kristovy smrti. 
Mezi postiženými mstou Ferdinanda I. po

Šmalkaldské válce byl i boleslavský pán
Arnošt Krajíř. Byla mu odňata řada panství a
sám měl „domácí vězení" v prostorách
města. Sbor byl zavřen. Ale již r.1553 nebojác-
ně připustil Arnošt Krajíř otevření sboru k
veřejným bohoslužbám a navíc obnovil pří-
pravy ke stavbě velkého reprezentačního
sboru. Stavěl jej italský Matteo Borgorelli.
Přes výslovný králův zákaz jej pan Arnošt
otevřel na Velký pátek 23.3.1554 a oznámil
tento svůj krok s vysvětlením arciknížeti.
Příštího roku 18.3.1555 pan Arnošt zemřel a
mladí Krajířové byli králem přinuceni 11 dní
po otcově smrti sbor zavřít a Bratřím byla
povolena jen domácí shromáždění. 
Velká střediska Jednoty měla své bibliotéky, v
nichž byly soustřeďovány důležité píse-
mnosti Jednoty. Měla ji i Mladá Boleslav.
Správce sboru Jan Černý, po uvěznění
Augustově nejvyšší představitel Jednoty,
viděl potřebu shromáždit písemné materiály
o bouřlivé době kolem stavovského povstání
1547. R.1552 byl povolán pomocník na tuto
práci, mladý Jan Blahoslav. Začal přepisovat
písemné materiály k událostem 1547-1549.
Blahoslav dobrou myšlenku Černého rozko-
šatil – dal popud k sebrání písemných dokla-
dů od vzniku Jednoty. Tak začaly vznikat
bratrské folianty Akta Unitatis fratrum. Po

Blahoslavovi se zapojili do práce další pra-
covníci a vytvořili historický skvost o 14
svazcích. Blahoslav myšlenku Černého zhod-
notil v úvodu foliantů (dnes VII.svazek):
„Svatý milého otce br. Černého skutek býti
soudím, že jest se i v to dal, aby ty věci, kte-
réž se nyní dějí, poznamenával, ano i ta
psaní, kteráž se v těch pokušeních od bratří
činila a činí, pořádně v hromádku sbíral, a to
vše tak spolu v jednu knihu snášel..."
Na krátký čas byl velký sbor otevřen r.1567 a
pak v r.1575 na svatodušní svátky - to byl čas
jednání o Českou konfesi. Velké shromáždě-
ní vedli J.Kálef a O.Štefan. V červenci 1600
byla Mladá Boleslav povýšena na královské
město, 2.9.1602 došlo k provedení svatoja-
kubského mandátu proti Bratřím a na Váno-
ce byl zapečetěn veškerý bratrský majetek
včetně karmelské knihovny. Volná léta po
Rudolfově majestátu ukončila Bílá Hora a její
důsledky. Bratrský sbor byl zavřen 26.1.1623
a bylo poručeno bratrským kněžím, aby se 
z Karmele vystěhovali před slunce výcho-
dem 31. ledna. 
Posledním biskupem v Mladé Boleslavi byl
Matouš Konečný, který před rychlým odjez-
dem do ochrany Žerotínovy v Brandýse n.O.
ukryl svůj „archiv" v podlaze karmelského
příbytku. (Byl náhodně objeven při staveb-
ních pracech v létě 2006.) Velký sbor byl r.
1624 vysvěcen na katolický kostel sv. Václa-
va, 1878 byl zrušen a přeměněn na vojenské
skladiště. 19.6.1910 byl otevřen jako muze-
um. 20.7.1946 zde byl ordinován na prvního
českého biskupa obnovené Jednoty bratrské
Václav Vančura.
Bratrskou historii Mladé Boleslavi připomí-
ná i Komenského pomník v parku na Vý-
stavišti od Ladislava Šalouna, odhalený 
24. 6. 1928 a znovu 28. 3. 1946. Stejně tak i
četné ulice pojmenované po osobnostech
Jednoty.

BRANDÝS NAD LABEM.

Na skalnatém ostrohu nad Labem na místě
původní tvrze vystavěl Jan Tovačovský 
z Cimburka hrad (dnes zámek). S druhou
manželkou Johankou Krajířovou z Krajku
byli ochránci Jednoty bratrské, a tak do jejich
vsi přicházeli Bratří z míst, kde byli pronásle-
dováni. Městem se stal Brandýs až r. 1561. 
Po příchodu na boleslavský Karmel sem
zajížděl Lukáš Pražský, pokud nejezdil za
utajenými Bratřími přímo do Prahy. V r. 1512
tu byla přijata do Jednoty paní Johanka.
Brandýs se stal důležitým pro Prahu - správ-
cem tohoto sboru byl od r.1537 Jan Černý,
pozdější přední biskup a sudí Jednoty a
významný historik, s jehož jménem jsou spo-
jeny Akty Jednoty. Jan Černý často „vskako-
val" do Prahy a brandýský sbor často hostil
četné návštěvy z Prahy. Černý odtud rozšířil
svou misijní aktivitu i na Nymburk, Kolín,
Slaný, Beroun...
Na čas používali Bratří kostel sv. Vařince,
který patřil utrakvistům, kteří tu neměli
svého faráře. Na přání věřících měli společné
bohoslužby Bratří i podobojí. Krajířové se
odhodlali k odvážnému kroku – povolali
významného italského stavitele Mattea Bor-
gorelli, aby postavil pro bratrský sbor chrá-
movou budovu. Borgorelli se po četných roz-
mluvách s Bratřími a po prostudování staro-
křesťanských chrámů pokusil o nový typ cír-
kevního prostoru, který by nejlépe Bratřím
vyhovoval i vzhledem k podstatě jejich boho-
služby. „Sbor" byl dokončen v r. 1542. 
To se už blížil neblahý rok 1547... Král bran-
dýské panství zabavil, členy Jednoty vypově-
děl, pokud nepřestoupí k podobojím nebo
katolíkům. Asi 300 osob na 50 vozech odešlo
do vyhnanství. Bratrský sbor nyní patřil pod-
obojím. Ale bratrský svéráz tu zůstal v rámci
církve podobojí. Velký sbor byl po r. 1624
označen jako kostel obrácení svatého Pavla.
Měl vyzývat, aby se evangelíci podle jeho
způsobu obrátili k víře pravé...

PRAHA
Zakladatelé Jednoty bratrské pocházeli z
posluchačů Rokycanových, který je silně
ovlivnil svými stesky nad duchovní i mravní
úrovní křesťanství. V Praze však pro ně neby-
lo místa... ale vedení Jednoty na Prahu neza-
pomínalo. Bratří tu byli, scházeli se tajně, a
bylo jich tu patrně mnoho. Správcové poměr-
ně vzdálených sborů přicházeli do Prahy, aby
na tajných místech posloužili Bratřím slovem
i svátostmi.
Důležitým místem pro Prahu byl dost vzdá-
lený sbor v Lenešicích u Loun. Založil ho
Bratr Řehoř, který sem přišel po svém uvěz-
nění 1461. Brzy se stal velice důležitým bratr-
ským střediskem celého kraje. Od r.1467 se
stal jeho správcem Eliáš z Chřenovic. Sem
přicházeli ohrožení Bratří z východních Čech
při pronásledování 1468-1471. Počátkem 16.
stol. své prvenství Lenešice ztratily; přešlo na
Mladou Boleslav. 
Péči o Prahu převzaly Benátky nad Jizerou a
Mladá Boleslav. Po ustavení sboru v Bran-
dýse n.Labem měl Pražany na starost správ-
ce tohoto sboru, jímž byl od r. 1537 Jan Černý.
Dalším významným sborem byl pro Prahu
sbor v Tuchoměřicích. Byl obsazován zkuše-

nými správci, nejednou předními členy úzké
rady. Býval tu „bratrský seminář", který
vychovával budoucí duchovní Jednoty. Od
r.1584 tu sídlil biskup Jan Efraim, jeden ze
spolupracovníků na Bibli kralické. Majitelem
panství byl obětavý příznivec a věrný člen
Jednoty Ctibor Sluzský z Chlumu a na Tu-
choměřicích, který pro sbor vytvořil svobod-
né prostředí. Budovy a polnosti byly osvobo-
zeny od daní.
Po Majestátu Rudolfa II. mohla Jednota bez
obav vystoupit na veřejnost i v Praze.
Ukázalo se, jak mnoho tajných členů a příz-
nivců měla v hlavním městě, kde se doposud
mohli jen „koutkovat". Za krátký čas byla
svěřena Jednotě do správy Betlémská kaple.
Působili tu Matěj Cyrus a po něm Jan Cyrill.
Již v létě 1609 se stal Betlém opět přitažlivým
pro celou Prahu. Ke svaté večeři Páně přistu-
povalo přes 1000 osob vedle velkého množ-
ství „diváků". 
Jednota pomýšlela na stavbu vlastního koste-
la. Za podpory zejména pana Viléma z Rou-
pova přistoupili ke stavbě kostelů Šimona a
Judy, větší pro česká shromáždění, menší pro
německá. 14. 6. 1620 je biskup Matouš Ko-
nečný odevzdal svému účelu. Bratří tu však
nepobyli dlouho – na Štědrý den je dostali
Milosrdní bratři...
Na krátký čas před Bílou Horou dostali Bratří
jako útulek také opuštěné jezuitské Klemen-
tinum s kostelem sv. Salvatora, který stával
na místě staré kaple sv. Bartoloměje. Konal se
tu poslední synod Jednoty před 8. listopa-
dem 1620.
Kruté „theátrum" se odehrálo na Staroměst-
ském náměstí 21.6.1621. Císař Ferdinand II.
veden pomstou chtěl utopit krví stavovský
odboj na obranu náboženství. Nechal popra-
vit 27 českých pánů, rytířů a měšťanů. Sedm
z nich bylo z Jednoty bratrské, mezi nimi i
Václav Budovec z Budova, jeden z největších
politiků a diplomatů předbělohorských
Čech. Jeho dům je téměř v dohledu poprav-
ního místa - v Týnské uličce. (Dům zdobí
pamětní deska a bronzová postava Budov-
cova od Antonína Bílka.) Dvanáct hlav
popravených bylo vystaveno v železných
klecích na mosteckých věžích v Praze.

* * *

Protiferormace vyhnala Jednotu bratrskou
do exilu nebo do utajení „skrytého semene".
Obnovena byla r. 1727 v Ochranově (Herrn-
hut), který založili 1722 exulanti z Moravy na
panství M.L.Zinzendorfa. Misií od r.1732 se
rozšířila do Ameriky, Afriky, Asie i Austrálie.
Do „země otců" se vrátila po r. 1861, první
sbor v Potštejně vznikl v r.1870. Dnes má svě-
tová Jednota bratrská – Unitas fratrum - 19
tzv. samostatných provincií, které spojuje
společný řád určovaný synodem světové
Jednoty. 

Jiří Polma

Sbor v Mladé Boleslavi

Sbor v Brandýse nad Labem

Václav Budovec z Budova

Tyto přílohy vycházejí díky
laskavé podpoře 
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