
CO S DĚDICTVÍM?
L 15,11-32

Všichni žijeme z dědictví od Boha.
Jíme, pijeme, dýcháme, ohříváme
se, zaštiťuje nás bytí s lidmi. K naší

škodě je, že chceme mít dědictví
jako své vlastnictví, včetně lidí,
bereme dědictví pod svou kontro-
lu, zpeněžujeme, spotřebovává-
me, lásku také. Každý to dělá, jen
někdo má dojem, že té kontroly si
vzal méně, ale vnímá to jako svou
ztrátu, oběť a těm ostatním to nej-
spíše ze závisti vyčítá, odsuzuje je
a nepřeje jim to. 
Ale to dědictví Boží je jako beze-
dné, hranice má však to, co bereme
pod svou kontrolu, to se ztrácí před
očima. Je dobré, dokud zbývá ještě
trochu zdravého úsudku a sil, vrá-
tit se k tomu, od koho jsme dědictví
vzali. On už každého stejně vyhlíží
a jde vstříc, aby objímal, líbal, už
chystá slavnostní roucho a prsten a
nechává prostírat stůl na hostinu.
Přeje nám, abychom navždy užíva-

li všeho ve společném domě a vese-
lili se. Naše blaho je jenom z dědic-
tví, které neomezíme svou kontro-
lou. Nechme si život dávat, jako
lásku, jako nalezení ztracených,
jako vzkříšení mrtvých.
A že nechceme svazovaný život,
copak to není slyšet, jak veselý
zpěv se nese z domu dědictví?
Nebere konce. Kdo by myslel na
nějaké malé kůzlátko a trochu
radosti, když Bůh vychází zvát na
hostinu s vykrmeným teletem? A
přijme všechny, ty neklidných
povah, odvážnější i hýřivější, a také
ty pracovitější, střídmější a zbožněj-
ší. Všechny. Vně toho dědictví
nejde být, byla by nouze a žádné
veselení.

Miroslav Hamari, 
farář ČCE, Plzeň
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Poselství k 3. neděli po sv. Trojici

Před časem proběhla v naší republi-
ce anketa o největšího Čecha. Bylo
pro mne překvapující, ale i povzbu-
divé, že po prezidentovi TGM, císaři
Karlu IV byl na třetím místě Mistr
Jan Hus. Vypovídá to o tom, že česká
společnost dovede ocenit naše veli-
kány, dovede si klást před sebe ná-
sledováníhodné vzory. Vypovídá to
o tom, že Husův odkaz, i po téměř
600 letech žije a je stále inspirující.
Není mnoho postav vynikající české
myšlenkové minulosti, do jejichž
způsobu myšlení by nám bylo do-
přáno tak důvěrně nahlédnout, pro-
tože se uchovaly početné osobní a i
nejosobnější Husovy dopisové pro-
jevy.
Profesor Jan Jakubec napsal v Laich-
terových Dějinách literatury české:

Bohaté zkušenosti z koncilu a nálada blí-
žícího se konce, vědomí, že svou smrtí
slouží pravdě – to vše se ozývá zejména
z posledních Husových dopisů přáte-
lům. Hus vykreslil v četných listech
latinských i českých jak sněm (koncil),
tak zejména svou duši. Je to obraz věrný,
obraz dojímající svou intimitou a upřím-
ností, vroucím křesťanským zanícením,
odevzdaností se do vůle Boží, odhodla-
ností za pravdu zemřít, obraz duše citli-
vé, pokorné, vznešené a ušlechtilé…
Ve svém listu přátelům v Kostnici z
25. června 1415, tedy několik dnů
před smrtí, píše ojedinělý text, mi-
mořádně hlubokou a prožitou zku-
šenost v níž vyslovuje základní
pravdu o člověku:
Jeden doktor mi řekl, nechť učiním coko-
li, jen když se podrobím koncilu, všechno

je pro mne dobré a dovoleno a dodal:
kdyby koncil řekl – ty máš pouze jedno
oko, ačkoliv máš dvě, musel bys vyznati
s koncilem, že tomu tak je. Řekl jsem mu:
„ I kdyby mi to tvrdil celý svět, já, maje
rozum, jehož nyní užívám, nemohl bych
to říci bez odporu svědomí."
Mistr Jan obhajuje jednotu rozumu a
svědomí, odmítá ďábelskou a rafi-
novanou nabídku jako falešnou al-
ternativu, odolává pokušení podří-
dit se tak deformující panující auto-
ritě. Snad by si i zachránil život, ale
on ví, že vyznat s koncilem, že má
toliko jedno oko, třebaže ví, že má
oči dvě, nezíská nic, nýbrž by ztratil
všechno, protože by ztratil rozum i
svědomí a to by znamenalo ztratit
základ svého lidství, a i kdyby žil,

„Husiti, fašismus a slušní lidé", tak nazval svůj článek v mf Dnes (29.5.),
Karel Steigerwald. Bagatelizuje v něm předvolební házení vajec po před-
stavitelích sociální demokracie. Činí to tak, že tuto „celkem marginální
recesi divoké mládeže" či počínání „zlatých vajíčkovníků", staví před peč-
livě načerněné pozadí.
To vyrobil z husitů. Úvodem nadhodí, že se dnes už málo ví, kdo husiti
vlastně byli, takže nám je v kostce představí: „Vypalovali, vraždili, ať to
zemi stojí cokoliv, aby se vyjevila pravda … rozdmychávali u důvěřivců
bludy … zastrašovali skvělými ideály … loupili a vraždili a očekávali zato
království Boží na zemi."
Aby se snad přece jen někdo neopovážil Husových příznivců zastat, pro-
pojí je Steigerwald s fašisty a sytost nanesené černě ještě pojistí konsta-
továním: „K husitům se s obdivem a láskou hlásili komunisti. A právem.
Sami praktikovali podobné postupy: násilí, loupeže a mordy ve jménu
ideálů."
Pak autor zapláče nad úpadkem, který u nás husitství způsobilo: „Zatím-
co v cizině vznikaly banky, kvetl obchod i věda, zvětšovaly se svobody
lidí, ochabovala středověká náboženská bigotnost, Češi se bili za kalich a
nekalich." Je kouzlem nechtěného, že co Steigerwald oceňuje, začalo prá-
vě v zemích, kde reformace zvítězila.
Češi podle Steigerwalda sice už nevědí, kdo husiti byli, přesto však k je-
jich bludům stále tíhnou. A tak čtenáře poučí, jak to vlastně s těmi život-
ními hodnotami je: „Ožralý prelát s holkama v posteli je pro život člově-
ka stokrát méně nebezpečný než náboženský fanatik s pravdami a s hra-
nicí, na níž za hříchy hoří lidé."
Této větě nerozumím. Předpokládám, že se nemůže týkat jiné hranice než
té, na které skončil svůj život mistr Jan Hus. Ale toho přece neupálili husi-
ti. Toho mají na svědomí ti „ožralí preláti", kteří si v Kostnici čas od času
odskočili z postele od holek na koncil. Jistě, ono se už o tom dnes málo ví
a ani Steigerwald není v tom směru výjimkou.
Závěrečné fekální chrstnutí je už jen zajíkavou křečí: „Husiti nenáviděli
peníze, majetek, krádeže i zloděje. Sami ale kradli nejvíc. Ukradli všech-
no, na co se dostali. Nakradené ničili v ohni, rozbili stavby, rozdupali
obrazy, zlato lili do potoka." Černé pozadí je domalováno. Povedlo se.
„Vajíčkovníci" se na něm opravdu jeví jako „zlatí"!

Emanuel Vejnar

Vajíčka naměkko, 
husiti načerno

Rozum a svědomí i víra

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

„Jak jednat s povahově obtížnými lidmi." – Takto brutál-
ně zněl název dávné celoseniorátní přednášky. Mezitím
čas oponou trhnul… Festival Mezi ploty, který se každo-
ročně koná přímo v areálech českých psychiatrických
léčeben, vychází z postoje přesně opačného: vyzývá k
odstranění sociálních bariér. 
Právě ostrakizací (třebas veřejným označováním za
„obtížné lidi") se utrpení při duševní nemoci umocňuje.
Aresocializace jako jeden z cílů léčby záleží na obou stra-
nách, tj. i na majoritní společnosti! Moment vzájemné
solidarity a relativity pojmu duševní nemoci při letoš-
ním (již osmnáctém) ročníku festivalu podtrhoval snad
nejnázorněji organizační detail: V sobotu 30. května
odpoledne jeden z hlavních tématických bloků spolu se
současným pacientem bohnické léčebny uváděla paci-
entka bývalá, nyní jedna z nejobsazovanějších českých
hereček. 
Kromě zmíněného detailu nebylo možno ono sobotní
odpoledne nezaznamenat intenzivní přítomnost „smí-

chové kultury" (termín pochází od medievalisty
Bachtina) jako přirozeného a tradičního spojence všech
ostrakizovaných. Obzvlášť výrazně působili v tomto
směru Jiří Schmitzer („Kdo to prase postaví,/ když je
prase špinavý?/ Postaví je zase / ňáké jiné prase…") a
slovenská skupina Horkýže slíže, jejíž příznivci změnili,
jak poznamenal moderátor Jaroslav Anděl, v jednu chví-
li trávník před pódiem v „malý český Woodstock" (kul-
tovní festival šedesátých let). „Viem, neopakuj mi to
stále./ Veď som vyrástol na Death Metále," zanotoval si
s davem i dopisovatel Kostnických jisker… 
Uprostřed všeho mumraje, jančení a křepčení jako by tu
a tam rezonovaly otázky vážnější, zásadnější. Třeba při
parodii „Kája". Tu zpíval jakýsi mládenec na melodii
písně Včelka Mája, přičemž vlastně břitce glosoval smě-
řování středního proudu populární hudby. Jeho před-
stavitelé na festival nezavítali ani letos. Snad aby si neza-
dali s „povahově obtížnými lidmi"?

František Schilla

Nemocné uzdravujte

Dokončení na str. 3

AKTUALITA

Pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze

(K 18. ročníku festivalu Mezi ploty)



2 ET-KJ

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou poněkud zvláštní číslo – je s přílohou, věnovanou
bohatým církevním památkám v naší vlasti. Věříme, že vás i kusý před-
ložený „průvodce" povzbudí nejen v době prázdnin a dovolených k
cestám na nová místa, která stojí za to osobně navštívit. Publikovaný
materiál nám dodal CzechTourism, agentura pro podporu cestovního
ruchu. Navíc nám tato organizace umožnila, abychom toto číslo vy-
tiskli ve větším nákladu – a tak jej můžeme poskytnout po dvou výtis-
cích i všem sborům mnoha církví. Prosíme, abyste je nechali kolovat
mezi vašimi členy ve sborech i kazatelských stanicích, i když na někte-
rá místa dorazí tyto výtisky s určitým zpožděním...
Přáli bychom si, aby nové čtenáře Evangelický týdeník – Kostnické jis-
kry zaujal a chtěli jej dostávat pravidelně. V takovém případě je možné
si ET-KJ objednat jednotlivě u firmy Media-servis s.r.o., Zákaznické
centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno písemně, nebo e-mailem zazaknic-
kecentrum@mediaservis.cz. Způsob platby pololetně složenkou.
Výhodnější jsou objednávky hromadné (2 a více kusů) přes místní sbo-
ry. Objednávky od sborů přijímáme v redakci a zásilky jsou doručová-
ny zásilkovou firmou All Production. Cena ročního předplatného je 440
Kč. V jednotlivých sborech předplatné vybere pokladník. Fakturu posí-
láme sborům 1x ročně.
Stránky našich novin mohou posloužit také k placené inzerci, ale uví-
táme i pozvánky na nejrůznější církevní akce, zprávy o zajímavých
projektech, ale i ostatní příspěvky, které by odpovídaly zaměření naše-
ho týdeníku.
S přáním klidného léta a Hospodinovy přítomnosti ve všech vašich
dnech

Kostnická jednota – Sdružení evangelických křesťanů o.s.
a redakce Evangelického týdeníku – Kostnických jisker

RUSKÁ PRAVOSLÁVNA CIRKEV SA CHCE PRIBLÍŽIŤ MLADÝM
New York – ENI. Ruskí pravoslávni kresťania musia odolať pokušeniu
žiť len sami pre seba vo svojej subkultúre. Musia byť schopní osloviť aj
ďalšie skupiny, a zvlášť mladých. – povedal moskovský patriarcha Cyril
I. na tradičnom stretnutí so žurnalistami v predvečer pravoslávnych
osláv Veľkej noci, ktoré tento rok pripadli na 19. apríla.  Reverend Vse-
volod Čaplin, ktorý bol v minulosti zástupcom Cyrila na Oddelení pre
vonkajšie cirkevné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi a nedávno bol
vymenovaný do pozície riaditeľa novovytvoreného Oddelenia pre vzá-
jomné vzťahy cirkvi a spoločnosti, vyvolal pozornosť ruských médií a
internetových blogov, keď povedal: „Podľa môjho názoru, nočné kluby
nemusia byť nevyhnutne o hýrení, opitosti, drogách a striptíze. .. Medzi
mladými je vlastne celkom dobrý zvyk rozprávať sa dlho do noci.
Spomínam si na časy, keď som mal 14-15 rokov. Stretávali sme sa malá
skupinka kresťanov v baroch alebo na ulici a rozprávali sme sa o Bohu
a osude Ruska."

CIRKVI REAGUJÚ NA FINANČNÚ KRÍZU
Eurodiakonia – WCC. V priebehu posledného mesiaca medzinárodné
kresťanské organizácie pri rozličných príležitostiach apelovali na poli-
tických vodcov, autority vo svete obchodu, a spoločnosť v súvislosti s
globálnou finančnou krízou.  
Eurodiakonia – ekumenické spoločenstvo združujúce európske diako-
nické a charitatívne organizácie, adresovala list stretnutiu najvyšších
predstaviteľov štátov Európskej únie v Bruseli, v ktorom vyzvala k väč-
ším investíciám do sociálnych služieb. Tie vytvárajú pracovné príleži-
tosti a zmierňujú dopad ekonomického poklesu na ľudí.  
Svetová rada cirkví oslovila zasadnutie G20 v Londýne. Generálny ta-
jomník rady, reverend Samuel Kobia, v liste zasadnutiu napísal: „Čest-
nosť, sociálna spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých" musia byť v
centre novej finančnej architektúry. K nim sa musia pridať mechanizmy
potlačujúce „nenásytnosť ako základ ekonomického rastu. ... Cirkvi sú
presvedčené, že boju so svetovou chudobou, potravinovej kríze a kli-
matickej zmene musí byť venovaná rovnaká pozornosť" ako záchrane
bankových inštitúcií pred finančným krachom.

Ekuména vo svete 16/2009

Synod Českobratrské církve evan-
gelické jednal letos opět v kostel-
ních lavicích farního sboru na praž-
ských Vinohradech. 2. mimořádné
zasedání proběhlo ve čtvrtek 14. 5. a
pokračovalo 3. řádným zasedáním
32. synodu od pátku 16. 5. do nedě-
le 17.5. 2009, kdy tradičně končilo
bohoslužbami s vysluhováním ve-
čeře Páně, při kterých sloužil vzác-
ný host, generální tajemník Luter-
ského světového svazu Ishmael
Noko.
Čtvrteční zasedání mělo na progra-
mu především nešťastnou událost,
případ zpronevěry finančních pro-
středků v Ústřední církevní kance-
láři. „Jako zkoušku lze vzít co nás pot-
kalo," řekl na začátku jednání děkan
UK ETF Martin Prudký. Synodní
senior Joel Ruml seznámil synodály
s faktem, že 85 procent ztracené
částky se podařilo získat zpět. „15
procent ztráty nemusí zůstat pouze
ztrátou,“ řekl. 
Po rozpravě synod přijal zprávu
auditorské skupiny zřízené synod-
ní radou a předsednictvem synodu
a očekává, že synodní rada do kon-
ce svého řádného funkčního období
bude uskutečňovat opatření navr-
žená auditory a dále pak postupně
rekonstruovat práci v ÚCK- to je
závěr mimořádného jednání syno-
du k defraudaci v Ústřední církevní
kanceláři.
Synodní shromáždění, jako každý
rok, pozdravili zahraniční hosté. V
pátek to byli István Hamar z Refor-
mované církve v Maďarsku, který
ve svém pozdravu vzpomněl J.A.
Komenského a připomněl studia
maďarských studentů na ETF UK,
Jon T. Chapman, koordinátor pro
Evropu z dvoumilionové Presbyt-
erní církve USA poděkoval za silné
a dynamické partnerství trvající již
35 let, Marek Izdebski, biskup z
Evangelické reformované církve v
Polsku vyslovil vděčnost za práci
kazatele pro sbory východní Evro-
py, Petra Brodského, a připomněl

letošní Kalvínovo výročí, Gerrit de
Fijter, moderátor Protestantské círk-
ve v Nizozemí řekl, že žijí ve spo-
lečnosti, kde většina lidí neprožívá
křesťanskou víru a proto se snaží
zformulovat křesťanské vyznání,
text oslovující dnešního člověka,
László Fazekas, biskup Reformova-
né křesťanské církve na Slovensku,
vzpomněl na studia v Čechách a
odevzdal předsednictvu synodu
maďarskou Bibli. 
V sobotu synod pozdravili generál-
ní tajemník Světové Aliance Refor-
movaných církví Setri Nyomi, který
vzpomněl výročí Kalvína a vyzdvi-
hl téma letošního synodu - Misie,
generální tajemník Luterského svě-
tového svazu Ishmael Noko, jenž
mimo jiné připomněl ekumenický
charakter přetvářející se Evropy,
farář Valdenské církve Davide
Ollearo upozornil na společnou his-
torii a připomněl podobnou nábo-
ženskou neznalost lidí v obou
zemích a Julian Templeton, farář ze
Sjednocené reformované církve v
Británii, který velmi ocenil spojení
své církve s Českobratrskou církví.
Letos skončilo šestileté volební
období synodní radě a tak byla
pozornost synodálů obrácena v
pátek dopoledne k volbě nového
šestičlenného nejvyššího správního
orgánu církve.
Synod potvrdil silným mandátem
ve funkci synodního seniora opět
Joele Rumla, jeho náměstky byli
zvoleni faráři Daniel Ženatý a Pavel
Kašpar. Novou synodní kurátor-
kou se stala Lia Valková, jejími
náměstky Pavel Stolař a Eva Zadra-
žilová. Slavnostní instalace synodní
rady se uskuteční v sobotu 21. 11.
2009 při bohoslužebném shromáž-
dění v kostele u Salvátora na Sta-
rém Městě. 
V letošním roce, v červnu, je tomu
rovných dvacet let co byla znovu-
obnovena práce Diakonie ČCE. A
tak novinkou na synodu bylo před-
stavení ředitelů jednotlivých diako-

nických středisek. Po obligatorních
úkolech synodu předstoupili před
přítomné ti, kteří jménem církve a
pro církev vykonávají sociální práci
za níž je třeba děkovat. Alespoň
potleskem jsme mohli ocenit práci
cca 45 ředitelů této nedílné součásti
církve.
Synodálové pracovali již tradičně
ve čtyřech komisích – teologické,
výchovné, právní a hospodářské.
Posuzovali návrhy vzešlé z kon-
ventů, synodní rady a rozprav.
Letošní téma synodu bylo „Křes-
ťanské svědectví a misie v naší spo-
lečnosti". 
Povzbudivou, již tradiční událostí,
je představení nově ordinovaných
kazatelů a presbyterů. Za zvuků
fanfár pozounérů z příhraničních
regionů na česko-saském pomezí,
sdružení CONSONARE, představil
synodní senior 13 z 15 ordinova-
ných kazatelů a presbyterů a 2 nové
diakony.
Nejvyšší orgán Českobratrské círk-
ve vydal toto prohlášení: Poslanci
32. synodu ČCE vyslovují své po-
bouření nad projevy rasismu, neo-
nacismu a antisemitismu v České
republice. Po historických zkuše-
nostech naší země považujeme za
nepřípustné, aby se pod záminkou
svobody projevu a shromažďování
pasivně přihlíželo šíření nacistické
ideologie a symboliky. Vyzýváme
státní orgány, aby účinně čelily
těmto nebezpečným jevům. Banali-
zace zla ohrožuje základy svobod-
né společnosti. Vyjadřujeme soli-
daritu všem Romům v naší zemi,
kteří se stali terčem zvěrských úto-
ků. Vyzýváme křesťany v této zemi,
aby nebyli lhostejní k ohrožení
našich ži-ovských sester a bratří a
projevovali účinnou solidaritu se
všemi oběťmi rasově motivované-
ho násilí.

Ivana Benešová

(upraveno, psáno původně 
pro časopis Český Bratr)

Slovo redakce

Z církví doma i ve světě

Jednání mimořádné i řádné

Tak lakonicky ukončila svou knihu
o Jana Husovi Eva Kantůrková.
Napsala ji jako příspěvek k naší
národní identitě. K četbě této knihy
o 446 stranách, kterou vydal Me-
lantrich v roce 1991, chci povzbudit
dvoje čtenáře, nejprve ty, kdo "zá-
sadně nebudou číst Husa", aby tu
zásadu přehodnotili, a pak ty, kdo ji
začali číst a nevytrvali (466 stran!),
aby ji znovu otevřeli a vděčně zjisti-
li, že autorka nepsala román s histo-
rickým jadérkem, naopak nejprve
se obrátila o odbornou radu a po-
moc k filosofům, historikům a teo-
logům, k dr. Janě Nechutové, dr. Ja-
roslavu Mezníkovi, dr. Josefu Zvě-
řinovi, Janu Šimsovi, Miloši Rejchr-
tovi a dr. Petru Čornejovi, kteří
téměř zaručují, že její dílo bude na
hony vzdáleno románové fabulaci a
což je důležité, nebude poplatné
římskému ani evangelickému po-
hledu. Postava Mistra Jana Husa je
tak opravdová a výmluvná, že kdo-
koli k ní zblízka přistoupí, neodejde
nezaujat otázkou, kterou nám Hus
svým životem a smrtí přeložil:
Koho následuješ, kdo je tvůj učitel a
Pán?
Nedejte se pomýlit citátem, který
osamoceně trůní na předsazeném
listě a vyzývavě mluví o pravdě,
kterou máme hledat, milovat a brá-

nit až do smrti, jako by šlo o nezná-
mou pravdu. Pravda je Kristus,
živý milující Pán. Hus ho hledal,
miloval a bránil až do smrti.
Hledače jiné pravdy opomíjel, jako
by neexistovali.
Ctižádostí každého badatele, mezi
něž bezesporu Eva Kantůrková
patří, je psát na základě zachova-
ných dokladů, což naše autorka činí
a uvádí na světlo i dosud neznámé
traktáty, jimiž na sebe protivníci v
Praze stříleli. Očekávali byste asi, že
tento způsob vám přinese pravdu -
skutečnost jako na talíři. Sama auto-
rka varuje čtenáře, aby si nedělal
iluze, že by se z historie mohl dově-
dět, jak to skutečně bylo (str. 324).
Nakonec čtenář není ušetřen zau-
jmout k věci stanovisko. Pro nás,
lidi rozbitého světa, je velmi obtížné
postihnout mimořádnost Husova
vrcholného činu, když připoután ke
kůlu dal svůj život plamenům, aby
potvrdil, že pravda (Kristus) je mu
milejší než život.
Bylo mu souzeno narodit se do
doby, kdy se v Praze král Václav a
arcibiskup Zbyněk představují jako
pradávní spojenci trůnu s oltářem.
Autorka je vylíčila přesvědčivě,
krále Václava, jenž se upil k smrti a
arcibiskupa Zbyňka oba stejně jako
nenasytné milovníky peněz. Na

vyšší úrovni, v Kostnici král
Zikmund a papež Jan XXIII. hrají
podobnou roli, i jim jde jen o moc a
o peníze. Hus a jeho několik stou-
penců nemohli otřást tímto ohav-
ným spolčením, které chtělo světu
vsugerovat myšlenku, že je to tak
na věčné časy. Otřáslo jím teprve
husitské hnutí a jeho obranné váleč-
né úspěchy. Do pražského církevní-
ho a občanského soužití čtenář
nahlédne jakoby pootevřenými
dveřmi a pak je pozván, aby vešel a
podíval se Štěpánu Pálčovi a
Stanislavovi ze Znojma hlavním
Husovým protivníkům přes rame-
na do jejich nepřátelských i nená-
vistných traktátů a pak aby spolu s
Husovými přáteli Janem z Jesenice,
Václavem z Dubé a Janem z Chlu-
mu a ovšem Petrem z Mladoňovic
by svědkem rozhovorů, které se
točily tak jako v psaných traktátech
kolem dvou témat: co se děje s chle-
bem a vínem ve svaté Večeři, a pak
zvláště úporně se diskutovalo o
pojetí církve. Hus zastával Viklefův
názor, že chléb a víno ve svaté
Večeři zůstává, nemění svou pod-
statu. Církev viděl spíše jako du-
chovní společenství kolem Krista
než jako instituci s papežem v čele.
Naše autorka, skrytá za "vypravě-

Bylo mu toho roku teprve 44 nebo 45 let

Dokončení na str. 4

Volební tajemství
Byla věrnou sdruženkou žižkovského sboru. Upřímnou, horlivou, jen o něco starší
než my. A stala se známou, uznávanou a milovanou paní učitelkou kdesi na Vysoči-
ně. Před posledními nebo snad předposledními volbami za minulého režimu se v ní
vzepřel nátlak volit manifestačně,- a rozhodla se, že půjde za plentu. Aby však niko-
ho nezaskočila a neublížila, oznámila to předem volební komisi.
Tam vznikl poprask,- který se prý donesl až do Prahy. (Protože pitomci se poznají za
každého režimu.) Nakonec ale bylo rozhodnuto, že v den voleb otevřou volební míst-
nost jen pro paní učitelku o hodinu dříve,- a až ona odvolí, místnost se zase zavře až
do úředního času.
Ráno, po probděné noci plné úzkostí, nalezla paní učitelka před volební místností již
dvě jiné ženy. Předsedkyni KSČ a předsedkyni ROH. A „neboj se Jaruško, my půjde-
me s tebou".
A tak v onen den, v onom městečku na Vysočině, v sedm ráno, volily tajně tři ženy.
První předsedkyně KSČ, druhá paní učitelka, a třetí předsedkyně ROH. Jedna z nich
volební lístek celý začmárala. Ale nikdy se nezjistilo, která z nich to byla. 

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz



Pokračování z minulého čísla
Ve sklepě se Pavla sotva dočkali.
Když konečně rozdělali nové svět-
lo, rozepjal exulant plášť a rozvá-
zav plachetku sňal mohutný ob-
klad z těla. Před zraky obou Peři-
nů objevilo se tak ke dvaceti kníž-
kám malých i velkých, mezi nimi
Komenského Veyhost světu, Kšaft
a Manuálník. Starý Peřina se na
slibný obsah knih jenjen třásl. Sot-
va že ho staré nohy udržely. A což
teprve, když mladý Hermon sáhl
do zaňadří a vyňal odtud neveli-
kou knížku s psaným obsahem i
titulem.
„Tuhle knížku" vysvětloval, „není
možno dostati. Proto jsem ji opsal
a nesu vám ji na památku."
„Pán Bůh ti to oplať," děkoval
Peřina tiskna mu ruku a prohlíže-
je titulní list. Nahlédnul i dovnitř
a pak teprv četl titul od začátku.
Ná-pis exulantova dárku okras-
ným písmem dovedně provedený
zněl: „Smutný hlas zaplašeného
hněvem Božím pastýře k rozpla-
šenému, hynoucímu stádu." A
pod tím hned bylo jméno slavné-
ho biskupa Jana Amosa Komen-
ského. Peřina dlouho prohlížel
milostnou tu knížku, a již plány
dělal, kdy ji nejdříve sám, a pak
domácím i bratřím přečte. Schoval
si dárek svůj za ňadra, načež ulo-
žili knihy exulantem jim oddě-
lené.
Zabednivše truhlici spustili ji opět
v místo její do vyzděné jamky, za-
rovnali kamením a zasypali hlí-
nou. Ostatní knížky, samé drobné,
zabalil exulant opět do plachetky
a přivázal si je na tělo. Mínil je roz-
dati bratřím, jež na cestě své nav-
štíví. Před odchodem ze sklepa se

všichni Pánu Bohu na poděkování
pomodlili.
Ve světnici očekávala je chutně
připravená večeře. Nežli však ke
stolu zasednouti mohli, přišla
pobýt stará Jandlice, baba ošemet-
ností svou pověstná. Již při Pav-
lově příjezdu belhajíc kolem
mrkla do dvora a uzřevši kněze,
pocivěla. Teď přišla vyzvědět, co u
nich ten cizí kněz chtěl, a netajila
se překvapením, když zastala jej
ještě v hodinu tak pozdní. Toť
jakoby u nich nocovati chtěl! Ježto
ve světnici nikdo si jí nevšímal,
chytila si na síni Peřinovou.
„Je to z pantátovy strany nějaký
příbuzný," vysvětlovala jí hospo-
dyně polohlasně. „Slyšel prý až v
Praze, jak jsme tvrdí kacíři a tak s
dovolením slavné konsistoře pou-
žil práva příbuzenství a přišel
napomínati. Zvisitýroval celý dům,
nemáme-li jakých knih kacířských.
Jářku, Jandlová, ty byl velebný pán
z fary dávno odnesl a spálil - jako
vašim mladým tehdá." Jandlice jen
plesnivou hlavou několikráte zaký-
vala. Bylať nerada, když jí tohle
někdo připomenul.
„Velebný pán z naší fary je s námi
teď spokojen", pokračovala Peřino-
vá rukama živě rozkládajíc. „Ten
nepotřebuje věru pomocníků z Pra-
hy. Člověka to dopálí. Tady máme
pokoj a tu mi přijde kněz z Prahy a
začne visitýrovat. A k tomu ke
všemu má ho jeden ještě uctívati!"
„Nu mlčte, mlčte, hospodyně,"
chlácholila rozkohoutěnou ženu
babina. „Nevíte, k čemu je dobré
mít v Praze mezi velebnými pány
přítele. Ale - tu přitlačila se až k
samé Peřinové - musí to býti, be-
ruško, nějaký velký pán. Ani si

mne nevšimnul. Sotva že mi na
křesťanské pozdravení poděko-
val. A místo ruky mi k políbení jen
loket nastrčil. Hm, hm, velký pán!
Ale jářku, Peřinová, važte si ho.
Nevíte, k čemu vám nebo dětem
vašim může býti dobrý. Nu tak
dej vám Pán Bůh šťastnou dobrou
noc, hospodyně. Musím zas jít."
Peřinová za ní přirazila dvířka a
zastrčila na závoru. Vrátivši se
pak do světnice, pochlubila se, jak
Jandlici dostala.
„Přišla zvídat," pravila. „Ráno by
s teplou jela k jezovitovi, a než by
se den rozednil, měli bychom je
tu. Oh, to je plemeno! Na lžíci
vody by nás tu utopili. Kroky naše
střehou, a ti černí vědí o každém
hnutí u nás. Však jsem ji čekala, že
přijde."
„Dnes jsme v bezpečí, a proto
můžeme v bázni Boží a v pokoji
povečeřeti," děl hospodář a kynul
hosti, aby přisedl. Za večeře i po
ní host vypravoval o české emi-
graci a bídě její.
Druhého dne navštívil exulant
rodinu Hermona v tržišti, Kettne-
rovu i Francovu a vyšel z města
vzav s sebou skrovnou sbírku pro
Bratří v exilium. Modlitby posil-
něných bratří rodáků provázely
jej. Navštívil také v Litoli Floriána,
Práchenského tesaře, Tržického
Víta. Pak zamířil do Kostomlat po-
zdravit Brynycha, bratra kovářky
exulantky, a pak dále obcházel
skrývající se bylinky z udupané
setby bratrské. Roucho jeho činilo
mu cestu pohodlnou.

Napsal Antonín L. Berger

Pokračování příště
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MÍSTO VEČEŘE PÁNĚ
V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Večeře Páně je nedílnou součástí ži-
vota křesťana i života církve. Tam,
kde se z večeře Páně stane cosi izo-
lovaného a vzdáleného běžnému
životu, tam jakoby váznul přísun
čerstvého vzduchu. Večeře Páně je
jednou ze svátostí. Ani jedna z nich
však není životaschopná sama o so-
bě, ale pouze když se stane děním
osobního života a děním života
církve. Samozřejmě v tuto chvíli ne-
mám na mysli ten samotný obřad,
jako spíš to, co Pán Ježíš do církve
touto svátostí vložil. Večeře Páně je
slavností, při které můžeme hmata-
telně přijímat od samotného Ježíše
odpuštění, obnovení naděje a odva-
hy, můžeme přijímat požehnání
plynoucí ze společenství Božího
lidu, je to chvíle, kdy z hloubi duše
až do konečků prstů z nás může
tryskat radost ze spasení a z Boží
přítomnosti v Pánu Ježíši. 
Chtěl bych ovšem uzavřít toto stu-
dium rozměrem, který k Večeři při-
rozeně patří, ač zřejmě není tak vý-
razně zdůrazňován. U večeře Páně
dochází k občerstvení naší víry a k
obnově našeho zůstávání v Kristu.
Ale pozor! Zůstávat v Kristu zna-
mená mj. zůstávat s ním v tomto
světě. Večeře Páně se ve velké míře
stala slavností určenou uzavřené a
pečlivě vybrané skupiny lidí. Dom-
nívám se, že Pavlovo slovo z 1 Kor
11,26 „Kdykoli tedy jíte tento chléb
a pijete tento kalich, smrt páně

ZVĚSTUJETE, dokud nepřijde" je
slovem vyslání – co tedy máme
dělat, když jdeme od večeře Páně.
Zvěstovat smrt Páně je nejhlubším
významem a posláním církve. Nic
důležitějšího za úkol nemáme. A do
tohoto úkolu zvěstovat Krista, toho
ukřižovaného, patří i slavení večeře
Páně. Otázkou je, zda se právě ten-
to rozměr z našeho slavení večeře
Páně nevytratil. Tuto myšlenku je
třeba trochu rozvinout, aby nedošlo
ke špatnému pochopení, protože
tak, jako církvi hrozí naprostá uza-
vřenost vůči lidem okolo, tak jí na
druhé straně hrozí bezbřehá otevře-
nost, takže se večeře Páně stává ně-
čím laciným a málo významným.
Už první církev, jak to můžeme
vyčíst např. ze spisu Učení dvanác-
ti apoštolů, stanovila jasná pravi-
dla, kdo smí přistupovat k večeři
Páně: „Nikdo ať nejí a nepije z vaše-
ho díkuvzdání, jedině pokřtění ve
jméno Páně, neboť o tomto řekl Pán:
Nedejte svatého psům." Podobné
pravidlo má většina církví a není
důvod na něm nic měnit. To, co je
ale nutné měnit, jsou naše motivy, s
jakými toto omezení říkáme. Před-
ně si musíme stále opakovat, že je
to večeře PÁNĚ. Je to tedy Pán, kte-
rý nás zve ke stolu, není to nic, co
vytvořila církev. A tak i zde musíme
brát vážně Ježíšův postoj k lidem.
Jestliže je večeře Páně pečetí ztvrzu-
jící novou smlouvu mezi Bohem a
člověkem, která zaručuje člověku
odpuštění hříchu a věčný život, a

jestliže Boží vůlí je, aby nikdo neza-
hynul, potom příkaz zvěstovat
Kristovu smrt ve večeři Páně může-
me chápat jako impuls k ještě inten-
zivnější misii, tedy vydávání svě-
dectví o Kristu. Právě proto, aby
všichni ostatní, kteří přistupovat
nemohou, co nejrychleji přistupo-
vat mohli, tedy aby uvěřili tomuto
svědectví. Jestliže rozumíme tomu-
to příkazu takto, potom nám
Pavlova slova zaznívají velice dů-
razně. „Kdykoli tedy jíte tento chléb
a pijete tento kalich, smrt páně
ZVĚSTUJETE, dokud nepřijde"
Kdykoli slavíme večeři Páně, připo-
mínejme si zároveň příkaz Pána Je-
žíše, se kterým se loučil s učedníky,
aby šli do celého světa a získávali
mu učedníky. Večeře Páně má být
odrazovým můstkem pro naši misii
a zároveň občerstvovací stanicí na
této misijní cestě.
Jestliže přijímáme účast na večeři
Páně tak, jak je myšlena, potom bu-
deme vidět v našich životech ros-
toucí lásku k Bohu i klidem, záro-
veň sílící nechuť k hříchu a stále
hlubší zakotvení v Boží milosti, ve
které nás svým Duchem sám Pán
Ježíš posvěcuje, posiluje a posílá do
světa za těmi, kteří ještě k večeři
Páně přistupovat nemohou.

Ať se na každém z nás bohatě a
mocně zjevuje Otcova sláva a mi-
lost. Amen

Roman Toušek
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Historický obrázek z konce 17. století

List Mistra Jana Husa 
všem věrným Čechům, 

psán v žaláři kostnickém 10. června 1415
Dle F. M. Bartoše nepochybně list nejproslulejší a nejkrásnější a velmi
brzy se stal součástí bohoslužeb svátku 6. července.
Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechům, jenž Pána Boha
milují a budou milovat, svou žádost vzkazuje, aby Pán Bůh dal jim v své
milosti přebývati i skonati a v radosti nebeské na věky přebývati. Amen.
Věrní a Pánu Bohu milí páni a paní,
Chudí a bohatí!
Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slovo vele-
bili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, aby pravdu Boží, kterouž jsem z
Božího zákona psal a z řečí svatých kázal a psal, abyste se té drželi. Prosím
také, pokud by kdo ode mne slyšel na kázání nebo v soukromí něco proti
pravdě Boží, nebo bych kde psal, jak doufám Pánu Bohu, že toho není, abys-
te toho nedrželi. Prosím také, pokud kdo viděl mé lehké obyčeje v mluvení
nebo ve skutcích, aby se jich nedržel, ale aby za mě Pána prosil, aby mi ráčil
odpustit. Prosím, abyste kněží dobrých obyčejů milovali a velebili a je ctili,
a zvláště, kteří pracují v slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých
lidí a zvláště nehodných kněží, o nichž dí Spasitel, že jsou v rouše beránčím
a uvnitř vlci hltaví.
Prosím pány, aby se o své poddané milostivě starali a byli k nim spraved-
liví. Prosím měšťany, aby poctivě své obchody vedli. Prosím řemeslníky,
aby věrně své dílo vedli a užívali. Prosím sluhy, aby svým pánům a paním
věrně sloužili. Prosím učitele, aby jsouce dobře živi, své žáky věrně učili,
nejprve aby Pána Boha milovali a pro jeho chválu učili i pro prospěch obce
a pro své spasení, ale ne pro vlastní prospěch, ani světské zvelebení. Prosím
studenty i jiné žáky, aby své učitele v dobrém poslouchali i následovali a
aby pilně pro Boží chválu a pro spasení své i jiných lidí se učili.
Prosím všechny, aby panu Václavovi z Dubé a z Leštna a panu Janovi z
Chlumu, panu Jindřichovi z Plumlova, panu Vilému Zajícovi, panu
Myškovi i jiným pánům z Čech a Moravy i věrným pánům Polského krá-
lovství děkovali a za jejich obětavost byli vděčni, že oni jakožto Boží sta-
teční ochránci a pomocníci pravdy postavili se častokrát proti celému kon-
cilu a usilovali
o mé vysvobození a zvláště pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu, jím
věřte co budou praviti, neboť oni byli na koncilu, když jsem já odpovídal po
několik dní. Oni ví, kteří Čechové ohavně a křivě proti mně svědčili a jak
veškerý koncil proti mně křičel, když jsem odpovídal na jejich dotazy.
Prosím vás také, aby za Královskou Milost, římského a českého krále,
(Václav IV) Pána Boha prosili a za královnu (Žofie) svou i za pány, aby
milý Pán Bůh s nimi i s vámi přebýval v milosti nyní a potom ve věčné
radosti, amen.
Psal jsem list tento vám v žaláři, v okovech, čekaje nazítří odsouzení na
smrt, maje plnou naději v Bohu, abych z pravdy Boží neustupoval a bludy,
které o mně křiví svědkové svědčili, abych je neodpřisáhl. Jak se mnou Pán
Bůh milostivě nakládá a je se mnou v těžkých pokušeních a tak víme, že se
u Boha v radosti a s jeho pomocí shledáme.
O mistrovi Jeronýmovi, mém druhu, nic neslyším, než že jest v těžkém věze-
ní, čekaje na smrt jako i já, a to pro svoji víru jak ji statečně před Čechy pro-
jevoval. A Čechové, nejukrutnější naši nepřátelé, vydali nás jiným nepřáte-
lům v moc a do vězení. Prosím, abyste za ně Boha prosili.
Také prosím vás zvláště, Pražané, abyste na Betlém byli laskaví, dokud
Pán Bůh popřeje, aby v něm Boží slovo kázali. Pro toto místo ďábel se roz-
hněval a proti němu faráře a kanovníky popudil, spatřiv, že jeho království
se v tomto místě zhroutilo. Doufám, že Pán Bůh toto místo zachová dle své
vůle a učiní v něm prospěch větší skrze jiné, než skrze mne, nestatečného,
učinil.
Také prosím, abyste se milovali, dobrým násilí tlačiti nedali a pravdy kaž-
dému přáli.

Tento list je napsán v pondělí před svatým Vítem 
a poslán po dobrém andělu Božím.

stal by se nicotným člověkem, vyko-
řeněným člověkem, nihilistou.
Možná, že máme představu, že
mistr Jan už měl vše vybojováno, že
mu na životě už nezáleží, že se chtěl
stát mučedníkem a vstoupit do dě-
jin.
Opak je pravdou, toužil žít. Na ji-
ném místě téhož listu píše:
Spasitel náš Lazara navrátil životu,
Daniele z jámy lvové vytáhl, tři mláden-
ce v peci ohnivé zachránil od plamenů,
Petra vyvedl ze žaláře, když již měl být
v Jeruzalémě veden na smrt, proč by
ještě nemohl vysvobodit ze žaláře a
smrti mne ubožáka, bylo-li by to k jeho
slávě, ku prospěchu věrných a k mému
lepšímu? Ale nechť se děje vůle Jeho a
nechť se naplní, prosím, na mně pro Jeho
slávu i pro moje hříchy.
Cítíme jakým zápasem musel Mistr
Jan procházet. Možná, že mu rozum
našeptával – vše mi bude dovoleno,

asi se po mně žádá něco prospěšné-
ho a užitečného, co je proti tomu
hlas svědomí?
Možná, že právě ve chvíli největšího
pokušení mu vytanula na mysli slo-
va apoštola Pavla Timoteovi (1 Tim
1,18-19): bojuj dobrý boj maje víru a
dobré svědomí, kteréž někteří potrativše
(jiný překlad pohrdli, ztratili), zhynuli u
víře. 
Cena za potlačené svědomí, cena za
zbavení se svědomí, cena za pohrd-
nutí svědomím je navíc i možný ko-
nec víry.
Mistr Jan vybojoval dobrý boj a jeho
volba byla radikální a jeho život se
tak stal stálou inspirací, proto zůstá-
vá jedním z největších Čechů.
Každý z nás se dostává do různých
situací volby. Někdy drobnější, ně-
kdy zásadní. Vzpomeňme na mistra
Jana Husa – rozum a svědomí i víra.

Jan Trnka

Rozum a svědomí i víra
Dokončení ze str. 1



100 let od narození výrazného Boží-
ho svědka bratra biskupa Jednoty
bratrské ThDr. Adolfa Ulricha uply-
nulo 4. června. Bratr Adolf Ulrich
byl už od dětství formován sborem
Jednoty bratrské v Nové Pace. Jako
přemýšlivý mladý muž uvažuje o
dopadu evangelia na společnost.
,,Evangelium může spustit změnu -
zrod nového člověka. Nový člověk
vytváří nové prostředí, nové vztahy
mezi lidmi bez ohledu na vnější
mocenskou skutečnost_." S tím sou-
visí i jeho intenzivní zájem o misii.
Začíná studovat na misijní škole St.
Chrischona ve Švýcarsku. Leč třicá-
tá léta v Evropě jsou plna zvratů.
,,Válka klepala na dveře". A mladý
absolvent nemohl ,,stát s rukama v
kapsách a dívat se." Bratr Adolf Ul-
rich vstupuje do zahraniční čs.
armády. V září 1939 do Francie, pak
do Andlie k dalšímu výcviku. Byl
velitelem tanku u Dunquerke -
,,Chci říci, že jsem v tom byl, že byli
padlí, ranění i zajatí..." Neustálé
napětí ,,Naše bytí je v rukou Bo-
žích". Snad odtud ta schopnost v
malém okamžiku vyhmátnout pod-
statu, jde o všechno. 
Vzpomeňme na jeho kázání. Jsou

úderná, krystalická, srozumitelná.
,,Křesťan je postaven do světa, aby v
něm vybojovával království Boží,
tedy aby vytvářel oblast, kde vládne
Kristus. S jeho zbraněmi, pokorou,
láskou, soucitem" Bratr Adolf Ulrich
- dobrovolný voják zahraniční čs.
armády - zároveň rytíř Ježíše Krista. 
Po válce mu uděluje generál Patton
vyznámenání Star medal, obdržel i
československý válečný kříž a me-
daili za zásluhy. Po roce 1989 byl A.
Ulrich postupně povýšen do hod-
nosti plukovníka v. v. Nebylo jed-
noduché ,,zvykat si po šestiletém
vojákování na civilní život" v pová-
lečném Československu. ,,Lidé byli
chtiví číst o zážitcích zahraničního
vojáka - ale nepsal jsem, těch zpráv
je příliš, náš úkol je jinde, před námi
a ne v minulosti." 
Úzká rada povolává bratra A. Ul-
richa do služeb. V červnu 1946 je
jmenován do Mladé Boleslavi. Do
tohoto sboru přivedl svoji manžel-
ku Marii - nadšenou a milou učitel-
ku Českého jazyka. Osobnost, která
mu byla plnou oporou po celý další
život. Za deset let jsou manželé
Ulrichovi posláni do Holešova. Zde
byl v r. 1967 zvolen br. Adolf Ulrich

biskupem, ordinován biskupem K.
Reichlem. V r. 1968 se stává i před-
sedou nové Úzké rady a s manžel-
kou se stěhuje do Prahy. 
K jeho pastýřskému pověření při-
bývá i funkce místopředsedy Kost-
nické jednoty. Ostatně vřelé ekume-
nické vztahy mu byly vlastní vždy.
Jako biskup České provincie Jedno-
ty bratrské zastupuje svoji církev na
synodech světové Jednoty bratrské.
Absolvuje četné cesty do zahranič-
ních sborů, promlouvá ke studen-
tům Moravian Theological Semina-
ry v Betlehemu. V r. 1977 udělila
Komenského fakulta bratru bisku-
povi Adolfu Ulrichovi čestný dok-
torát teologie. Bratr Adolf Ulrich -
energický a bohabojný křesťan. Ro-
zuměl lidem a jejich starostem.
uměl se radovat s radujícími a být
smutný s plačícími. Pomáhal a ne-
mluvil o tom. Na jeho pomoc vděč-
ně vzpomíná rovenský sbor a nejen
on. Kristův rytíř a náš bratr v rodi-
ně Božích dětí. 
Děkujeme Pánu Bohu za vše, co
jsme směli prostřednictvím br. bis-
kupa Adolfa Ulricha přijmout a
prožít. 

Hana Jalušková

HLEDÁME VEDOUCÍHO REKREAČNÍHO
STŘEDISKA
Českobratrská církev evangelická při-
jme vedoucího rekreačního střediska
v Herlíkovicích.
Požadavky:
Vzdělání ÚSO - ekonomické zaměře-
ní výhodou, znalost práce na PC na
dobré uživatelské úrovni, řidičský
průkaz skupiny B, dobrá fyzická kon-
dice, komunikativnost, organizační
schopnosti, zkušenost s řízením men-
šího kolektivu, schopnost oslovit a
získat novou klientelu, znalost AJ ne-
bo NJ a znalost církevního prostředí
výhodou. Zkušenosti z oblasti cestov-
ního ruchu nebo organizování poby-
tů jsou vítány. Přihlášky včetně struk-
turovaného životopisu, motivačního
dopisu s uvedením představy o řízení
střediska a jeho rozvoje posílejte do
30.6.2009 na adresu Českobratrská
církev evangelická, sekretariát, p.p.
466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9,
e-mail: sekretariat@srcce.cz 

č. 27
POTŠTEJN - SBOR OCHR. SEN. ČCE NA-
BÍZÍ UBYTOVÁNÍ NA FAŘE. Pokoj se 4
lůžky, možnost přistýlky. Kuchyň,
spol. místnost, soc. zařízení. Lůžko-
viny poskytujeme. U fary zahrada. V
místě konzum, 3 restaurace, cukrárna,
zámek, hrad, řeka, kopce a lesy. Kou-
paliště Vamberk 4 km. V okolí hrady
a zámky, Orlické hory. 
Ceny: 1. osoba 250 Kč/noc, další

100 let od narození Adolfa Ulricha Inzerce

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická
AŠ, 352 01; Ne 10.00 /něm. 8.30/
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e);
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Kostelní 93
HORNÍ SLAVKOV, 357 35 Nové Sedlo;
Ne 12.45
Karlovarská 140, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 8.45
ul. 26. dubna 5, f Lubomír Líbal
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, f František Pavlis
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 345 06; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC, 334 52; Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, j Renata Šilarová
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.00 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE, 334 01; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, j Ondřej Pellar
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
Petra Bezruče 501/7, j Pavel Knorek
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e)
Masarykovo nám. 15. a. Daniel Ma-
touš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, f Alfred M. Satke

Církev bratrská
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.00
Masarykova 367/III, Zdeněk Šplí-
chal 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická
HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
Náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů
AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; Ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

Bohoslužby

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY, při kte-
rých vzpomeneme památku Mistra
Jana Husa, se konají 6. července na
Kozím hrádku od 9.30 h. 
Kázáním poslouží profesor Evange-
lické teologické fakulty UK Dr. Jan
Štefan. 
Autobus pro účastníky odjíždí od
sborového domu ČCE v 9.00 h.

* * *
DIAKONIE ČCE STŘEDISKO VSETÍN
Diakonie Vsetín Vás vyzývá, zapoj-
te se do internetové DOBROČINNÉ
AUKCE na aukce.diakoniecce.cz, kte-
rá probíhá od 22. 6. do 30. 6. 12.00 h.
Vydražením originálu obrazů, foto-
grafií, keramiky a soch známých
umělců podpoříte: 
*stavbu - rekonstrukci Domova pro
seniory se zvláštním režimem Vse-
tín - Diakonie Vsetín (celkové ná-
klady 34,5 mil. ještě chybí 6,7 mil.) 
* sdružení PETR na zajištění ošetřo-
vatelské péče pro zdravotně těžce
postiženého Petra Čapáka (chybí 1
mil.).

Oznámení

čem", věnuje tématu církve nejširší
a nejhlubší pozornost. Tvrdí, že v
Kostnici nešlo o Viklefa, ani o od-
pustkové buly, ale o pojetí církve.
Vložila do vyprávění svou úvahu o
církvi jako zhmotnění idey: člověk
má potřebu někam patřit. Proto
ideu (křesťanství) zhmotňuje v jis-
tých pravidlech, poslušenstvích a
obřadech. Hus chápe církev jako
prostor pro kritiku: je-li církev Boží,
potom kritický hlas, aby se ze
zbloudění vrátila ke Kristu, má v ní
plné právo. Zpět ke Kristu není nic
jiného než zpět k Písmu, k Bibli. Ta
je mu pramenem Boží pravdy. Na-
proti tomu Páleč se pokouší zdů-
vodnit teologicky mocensko-insti-
tuční podobu církve: je viditelná.
"Kdyby ji Kristus nezanechal jako
viditelné útočiště, mohlo by se říci,
že se o ni dost nepostaral." Církevní
praxi Páleč nezkoumá, nekritizuje -
posvěcuje ji. A Husa obviní: kdyby
církev poslechl, nebyl by se odchý-
lil od žádné pravdy. V té době bylo
ctností přijímat to, co je. Svoboda v
Kristu by rozvrátila jestvující, hie-
rarchicky budovanou církev. Prin-

cip svobody a princip autority jde
dějinami - tak zní poněkud šalo-
mounský, neutrální výrok Josefa
Pekaře.
Husovo odvolání ke Kristu bylo v
Kostnici hodnoceno jako zvlášť
kacířský čin - smáli se mu. Páleč mu
doporučuje přijmout církev jako
matku, která poskytne člověku jis-
totu, že nebude pro svou víru požá-
dán o život a bude moci s ní jít kam-
koli a bezpečně. Kdo s ní zachová
život, žije v pravdě. Dokázal to Pá-
leč, který se dal do žalobného spol-

ku s ničemou Michalem de Causis,
Němcem z Německého Brodu,
podlým sudičem, udavačem a def-
raudantem, jehož Jan XXIII. jmeno-
val prokurátorem ve věcech víry, in
causis fidei. Ten se stal Husovým
žalobcem v Kostnici.
Vypravování o Husových strašných
utrpeních tělesných i duševních v
kostnických vězeních končí Eva
Kantůrková zjištěním nebo vyzná-
ním: Fyzický život sice ztratil, za-
choval si ale život věčný.

Josef Veselý
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Bylo mu toho roku teprve 44 nebo 45 let
Dokončení ze str. 2

150 Kč/noc, děti 3-10 let 100 Kč/noc.
Sle-va při dlouhodobém pobytu. 
Kont. adresa: H. Vacovská, Českých
bratří 10, 517 43 Potštejn. 
e-mail: Vacovska.H@seznam.cz 

č. 28

Evangelikální teologický seminář
/Chvaly/ zve na: Letní školu ETS 2009
* Vedení chval a písní, vedení boho-
služby.
Jste obdarovaným služebníkem sboru,
který vede nedělní bohoslužby, moderuje
různé programy nebo vede chvály a přáli
byste si ve službě se trochu zdokonalit,
načerpat nové inspirace. Tak právě pro Vás
máme připravený kurz 
Lektoři: ThDr. Pavel Černý, Th.D. -
předseda RCB, liturg a učitel ETS Mgr.
Tomáš W. Pavlíček - vedoucí iniciativy
3C3B a učitel ETS

Termín: 6.- 9. srpna 2009 

* Teorie a praxe pastorace
Jste kazatelem, pastoračním pracovníkem
nebo obdarovaným služebníkem, který
pomáhá ve sborové práci v oblasti pastora-
ce? Zvažujete možnost věnovat se různý-
mi způsoby lidem? Pro Vás máme připra-
vený kurz
Lektor: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin.
Psy., M.A. Theol. - vedoucí katedry
pastorace na ETS
Termín: 10. - 14. srpna 2009

* Vícerychlostní studium hebrejštiny
Potřebujete si doplnit či prohloubit znalost
biblické hebrejštiny? Cyklus kurzů je pojat
jako vícerychlostní. Je zásadně otevřen jak
začátečníkům, tak mírně či středně pokro-
čilým.: Nabízíme studium
Lektor: Viktor Ber, Th.D. - učitel ETS a
vedoucí katedry Starého zákona, ka-
zatel při sboru Církve bratrské v
Poděbradech
Termín: přiměřená část v září 2009
(bude upřesněno)

* Řečtina pro písmáky
Nabízíme možnost ponořit se do novozá-
konní knihy osobním i společným čtením,
studiem a rozhovory. Budeme srovnávat
různé překlady Bible, cíleně studovat řecký
text Nového zákona a osvěžovat zapome-
nuté znalosti řečtiny nebo se učit práci s
textovou kritikou. Velký prostor bude
věnován modlitbám a společnému sdílení
Lektor: Mgr. Jan Valeš - ředitel ETS,
kazatel Církve bratrské
Termín: 21. - 26. srpna 2009
Cena všech kurzů je 1250 Kč + strava
a ubytování.
Uzávěrka přihlášek je 31. července:
nebude-li k tomuto datu alespoň 10
platících účastníků, kurz se nebude
konat. Doporučujeme tedy, abyste

Milé sestry, milí bratři,
Obracím se na vás s následující prosbou. 
Sháním přechodné ubytování na dobu letních prázdnin pro jednu dívku z
Konga, žadatelku o azyl. Jmenuje se Mamie Letema Mweshe, je jí 37 let a
studuje v Praze  na Vyšší odborné škole zdravotnické Suverénního řádu mal-
tézských rytířů, chce se stát zdravotní sestrou. Bydlí v Domově mládeže,
který je bohužel v červenci a srpnu uzavřen, ale od září  tam má opět zajiš-
těné bydlení. Mamie bude v červenci absolvovat praxi v některé pražské
nemocnici a tak ani nemůže bydlet v Kostelci nad Orlicí, kde je trvale hláše-
na.
S Mamií spolupracuji již delší dobu, o.p.s Kmotrovství spolu se sborem v
Horních Dubénkách jí hradí ubytování. Znám jí jako velice příjemnou, inte-
ligentní a nekonfliktní mladou ženu, která se všemožně snaží u nás v
Čechách začít nový, lepší život než by ji čekal v její rodné zemi.
Mamie mluví již docela dobře česky, výborně francouzsky, dokonce několik
lidí doučovala, domluví se anglicky. Je křesťanka.
Obracím se tedy na všechny pražské sbory s prosbou o pomoc. Pokud byste
měli na ty dva měsíce nějaký volný pokoj, dejte mi prosím vědět. Mamie
může za ubytování i zaplatit, bude mít příspěvek od Kmotrovství a sama chce
jít i na nějakou brigádu, nemůže však zaplatit tak vysokou částku, jaká se
obvykle v Praze vyžaduje.
Rozšiřte prosím tuto informaci i mezi členy vašeho sboru, možná by někdo
byl ochoten vzít Mamii i k sobě, je opravdu moc příjemná a její přítomnost
může být i velice přínosná. 
Předem děkuji , že se budete touto žádostí zabývat.Se srdečným pozdravem

Alena Fendrychová, 
koordinátorka pro práci s cizinci, Diakonie ČCE

přihlášky poslali do konce června.
Ostatní podrobnosti ohledně letní
školy, jakož i přihlášku, naleznete na
našich webových stránkách.
Jako zcela čerstvou novinku chystá-
me také dvoudenní kurzy během
podzimu (že by "podzimní" škola ETS
:)
* Být dobrým starším a presbyterem
(Jan Valeš)
* Vedení domácích skupinek studia
Bible (Fred Průdek)

www.etspraha.cz

Pozvánka



Vážení čtenáři,
Česká republika je oblíbenou destinací cestovního
ruchu mimo jiné díky tomu, že je místem, kde se
nachází velké množství světských a sakrálních
památek – hradů, zámků, kostelů, klášterů, bazi-
lik. Církevní památky jsou nedílnou součástí naší
kultury a mají nejen náboženskou hodnotu, ale
jsou zároveň i dokladem naší bohaté historie. 
Mnohé z těchto jedinečných památek přežily
během staletí několik válečných konfliktů, dobu
reformace v 15. století i totalitní režim ve století
dvacátém. 
Proto jsem velmi rád, že se daří nyní tyto objekty
rekonstruovat a uvádět do původního stavu. K
tomu dopomáhají i zahraniční turisté, kteří nav-
štěvují tato místa a svými finančními prostředky,
které zde utratí, nepřímo podporují modernizaci
těchto objektů. 
Agentura CzechTourism propaguje Českou re-
publiku prostřednictvím „rodinného stříbra", do
kterého také patří unikátní církevní památky ze
středověku, dob renesance, baroka či z období
Marie Terezie. Některé z nich jsou za-psány i v se-
znamu památek UNESCO a každým rokem je nav-
štěvují statisíce turistů z různých koutů světa.
Tímto bych Vám, čtenářům, rád popřál mnoho
inspirativních informací a příjemných zážitků při
poznávání zajímavých míst České republiky. 

Ing. Rostislav Vondruška
Ředitel České centrály cestovního ruchu -

CzechTourism

Vydejte se s námi po stopách některých církevních památek v
České republice, kterými naše země přímo oplývá – což je
důsledkem jednak dlouhé historie křesťanství u nás, ale i jeho
poněkud složitého vývoje, který souvisí s tím, že také v té
duchovní oblasti se nalézáme na citlivém pomezí mezi výcho-
dem a západem, ale především proto, že naším územím
význačně procházely reformační proudy, které ovšem posléze
čelily silnému tlaku rekatolizace. To vše zanechalo pozoruhod-
né stopy, které stojí za to objevovat a připomínat si to, co utvá-
řelo i naší současnost. Česká církevní architektura je v zahrani-
čí proslulá. Navštivte ty nejznámější památky, památky zapsa-
né do seznamu světového dědictví UNESCO, ale i další, poně-
kud méně proslulá místa, která však mají také svůj půvab, a
připomeňte si jejich zajímavou historii.
Architektonické dědictví České republiky se z velké části sklá-
dá z církevních památek, velkolepých budov, ale i skromněj-
ších staveb, poutních míst, památníků nejrůznějšího provede-
ní.. Církevní architektura prošla v našich zemích velmi dlou-
hým vývojem, který trval více než tisíc let. Počátky christiani-
zace v českých zemích sahají do konce 9. století. Jsou spojeny s
příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a poté přije-
tím křesťanství knížetem Bořivojem i jeho ženou Ludmilou. V
té době nechávají panovníci stavět první kostely. Postupně
začínají přicházet na Moravu a do Čech první řeholní řády,
které zde zakládají kláštery jako nová střediska vzdělanosti a
kultury.
Uctívání svatých patřilo v katolické církvi k nejzávažnějším
projevům náboženského kultu. Tento kult byl na dlouho pře-
rušen husitstvím. K návratu kultu uctívání svatých došlo až po
více než dvou stoletích, a to v souvislosti s rekatolizací Čech, jež
vrcholila v 18. století. Čechy a Morava se přeměnily v přísně
katolickou zemi. Do obrovských rozměrů se rozrostl
Mariánský kult, který se projevoval ve stavbě velkých veřej-
ných chrámů, nebývalého počtu děkovných sloupů i poutních
míst (více než tři sta dochovaných) na celém území Čech a
Moravy.
K nejuctívanějším světcům patřil Jan Nepomucký, jehož socha
nesměla chybět na žádném z mostů, ani na žádné návsi.
Dodnes se však dochovala pouze část církevních památek.
Mohou za to nejen četné války a požáry, které po staletí posti-
hovaly české země, ale především vláda Josefa II. na konci 18.
století. Tento panovník zakázal poutě a masově rušil kostely,
kláštery i ostatní církevní památky.
Další ranou - nejen pro katolickou církev - bylo čtyřicet let
komunistického režimu. Díky jeho nezájmu a nepochopení
zchátraly, a někdy byly dokonce zcela zničeny stovky církev-
ních staveb. V současné době dochází k jejich obnově a oživo-
vání tradičních poutí i mariánských slavností. Nejvýznamnější
a historicky nejproslulejší církevní památky České republiky
byly zapsány do seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO - Kutná Hora, historické jádro Prahy,
Kroměřížské zahrady a Zelená Hora.
V následujícím přehledu vám chceme nabídnout několik tipů
na místa, která byste mohli při svých prázdninových cestách
navštívit. Můžete se jejich prostřednictvím nejen potěšit pohle-
dem na umělecká díla, ale seznámit se jejich prostřednictvím
také s odkazem těch, kteří zde byli před námi. 

PRAHA
Celá řada církevních památek nejrůznějších architektonických
stylů, odkazující k mnoha vyznáním, se nachází na území
hlavního města Prahy. Nejznámější pražská církevní památka,
která tvoří její charakteristickou dominantu, je katedrála sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Na místě dvou starších svatyní ji
nechal v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arci-
biskupství budovat jako hlavní chrám království císař Karel IV.
Hlavními architekty gotické katedrály francouzského typu byli
Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Na počátku 15. století se budo-
vání katedrály na staletí zastavilo. Byla dostavěna až Jednotou
pro dostavění chrámu svatého Víta téměř šest set let od počát-
ku stavby. Chrám byl slavnostně vysvěcen v den svátku sv.
Václava při tisíciletém výročí jeho zavraždění. Nejposvátněj-
ším prostorem katedrály je Svatováclavská kaple, kde se ucho-
vávají české korunovační klenoty. Chrám je nejen královskou
klenotnicí, ale také královskou hrobkou. Odpočívá v ní řada
významných postav národních i evropských dějin.
Nejslavnějším poutním místem Prahy a nejznámějším pout-
ním místem Čech v zahraničí je kostel Panny Marie Vítězné.
Tento raně barokní kostel se nachází v Karmelitské ulici na
Malé Straně. Pozornost poutníků zaujímá především milostná
soška Pražského Jezulátka, v celém světě známá jako Bambini
di Praga, která se od roku 1628 nachází na pravém bočním oltá-
ři a je umístěna ve stříbrné skříňce. Její „šatník" se skládá z cen-
ných vyšívaných a zdobených pláštíků všech barev. Nejcen-
nější z nich vlastnoručně vyšívala rakouská císařovna Marie
Terezie. Renesanční voskovou sošku, pocházející ze Španělska,
darovala karmelitánům paní Polyxena z Lobkovic.
Mezi nejstarší pražské kláštery patří břevnovský klášter bene-
diktinů, strahovský klášter premonstrátů a klášter kapucínů s
Loretou, proslavený barokní zvonkohrou i klenotnicí s loretán-
ským pokladem. Dalšími významnými církevními památkami
jsou chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, postavený v 18. stole-

tí otcem a synem Dienzenhoferovými ve stylu vrcholného
baroka, monumentální komplex barokního Klementina, býva-
lé jezuitské koleje, jejichž výstavba trvala téměř dvě stě let.
Na území hlavního města se můžeme setkat také s mnohými
památkami na široké a vlivné reformační hnutí, které usilova-
lo napravovat to, co bylo v církvi porušeno. Jistě ústředním
místem zůstává Betlémská kaple, založena 1391, symbol husit-
ského i protestantského hnutí v Čechách, kde od počátku 15.
století kázal univerzitní mistr Jan Hus. Vnitřní výzdoba repro-
dukuje malby z Jenského kodexu.
Místem, které je přeplněno mnoha připomínkami dávných
dějů, je prostor Staroměstského náměstí. Na boční stěně radni-
ce je připomínka popravení kněze Jana Želivského /1422/,
vůdce radikálního husitského křídla. Hned vedle je deska se
jmény 27 „českých pánů", popravených ze msty po bělohorské
porážce v r. 1621, jejich počet připomínají i kříže v dláždění. Na
Staroměstské radnici se také odehrálo přijetí Jiřího z Poděbrad,
obránce kalicha, za českého krále /1436/. Tomuto starobylému
náměstí vévodí Husův pomník od Ladislava Šalouna, vztyče-
ný v pohnutých dobách v r. 1915 k výročí Husova upálení.
Týnský chrám byl svědkem kázání Jana Milíče z Kroměříže,
Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra… Ve vrcholné době husitského
hnutí se stal „katedrálou" tohoto směru, od roku 1435 sídlem
husitského arcibiskupa Jana z Rokycan. Současné průčelí Týn-
ského chrámu postrádá odstraněný pozlacený kalich a sochu
Jiřího z Poděbrad.
Na Starém městě pražském, přímo v jeho opevnění, byl kostel
sv. Martina ve zdi, kde v roce 1414 bylo po dlouhých staletích
vysluhováno opět pod obojí způsobou – to znamená, že kalich
s vínem byl podáván také laikům, jak o tom informuje deska

na kostele.
Na Novém Městě pražském zmiňme alespoň novoměstskou
radnici na Karlově náměstí, kde se uskutečnila v r. 1419 tzv.
první pražská defenestrace, kdy vůdcem novoměstské chudi-
ny byl Jan Želivský, jehož socha od J. Lukešové je před radnicí. 

KUTNÁ HORA
Katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře, založená kolem roku
1380, patří k nejcennějším dílům vrcholně a pozdně gotické
architektury v Čechách. Stavbu prováděla do roku 1420 huť
Petra Parléře. Do začátku husitských válek byl postaven kated-
rální chór s věncem kaplí, poté byla stavba na několik let pře-
rušena. 1421/2 svedl Jan Žižka u Kutné hory dvě bitvy s voj-
sky císaře Zikmunda, město se přidalo na husitskou stranu. Na
Kaňku, na jehož úpatí se probil Žižka po obklíčení, je také při-
pomínka události, kdy byli 1419-21 shazováni husité do hlu-
bokých šachet… V roce 1485 se v Kutné Hoře poprvé sešli na
sněmu představitelé katolické církve a husitů a sjednali zde
náboženský smír, což bylo zcela první ekumenické ujednání
mezi katolickou církví a zástupce protestantského hnutí.
Teprve až po skončení náboženských nepokojů pokračovala
dostavba katedrály, na níž se mezi jinými podíleli Matyáš
Rejsek a Benedikt Rejt. V polovině 16. století se chudnoucí
město rozhodlo finančně stále více náročnou stavbu ukončit.
Roku 1626 přišli do Kutné Hory jezuité, kteří katedrálu pře-
vzali a začali ji opravovat. Provedli několik barokních zásahů
do interiéru a změnili i vnější vzhled chrámu. V interiéru se
dodnes zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a rene-
sančních maleb z 15. století. Nejstarší je výzdoba kaple mincířů
s živě podanými ikonograficky ojedinělými motivy práce míst-
ních pregéřů a mincířů.
Nejstarší klášter cisterciáků v Čechách byl založen roku 1142 v
Sedlci. Pozdější objev stříbrných rud, přičítaný mnichu
Antonínovi ze sedleckého kláštera, přinesl bohatství i slávu
nejen Kutné Hoře, která vyrostla roku 1276 nedaleko Sedlce,
ale poskytl také finanční prostředky na stavbu monumentální-
ho chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Tato pětilodní
bazilika byla první gotickou stavbou francouzského katedrál-
ního typu v Čechách. Roku 1421 podlehla katedrála spolu s
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Nezvyklý pohled na chrám sv. Víta

Betlémská kaple

Crám sv. Barbory v Kutné Hoře



klášterem útoku husitských vojsk a vyhořela. Obnovena do
dnešní podoby byla až na přelomu 17. a 18. století Janem
Blažejem Santinim. Objevený styl, který zde uplatnil - barokní
gotika - nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoru-
hodné jednotě. Roku 1783 byl cisterciácký klášter zrušen císa-
řem Josefem II.. Kostel byl odsvěcen a upraven na sklad
mouky. Roku 1812 se sem přesunula tabáková výroba a býva-
lé opatství je od té doby nepřístupné. Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie je od roku 1995 společně s Kutnou Horou zapsá-
na v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Nedaleko od Kutné Hory jsou zříceniny hradu Sion, odkud
vzdoroval po porážce u Lipan husitský hejtman Jan Roháč z
Dubé a Siona císaři Zikmundovi. Byl po dobytí hradu popra-
ven v Praze 1437.

TÁBOR
Hradiště, založené Přemyslem Otakarem II. v r. 1727 zničili
Vítkovci, kteří si zde začali budovat hrad Kotnov. V r. 1420 jej
však obsadili husité a založili zde nové město Tábor. Jan Žižka
sem převedl svůj lid, město důkladně opevnil na ostrohu nad
řekou Lužnicí a toto místo se stalo význačným centrem husit-
ského hnutí a nejzřetelnějším projevem snahy o novou podobu
církve a společnosti.
Po uzavření míru s císařem Zikmundem bylo roku 1467 pový-
šeno na město. Na radnici z let 1440 – 1515 je dnes muzeum
husitského hnutí. Zajímavá je prohlídka místních katakomb.
Ve městě jsou umístěny pomníky jak Jana Husa, tak Jana Žižky.

VELEHRAD
K nejvýznamnějším poutním místům na Moravě patří beze-
sporu Velehrad. Je spojován se sídlem moravských panovníků
i s místem, odkud se po vzoru věrozvěstů Cyrila a Metoděje
šířilo křesťanství. V okolí Velehradu stával Metodějův metro-
politní chrám, kde byl také pohřben.
Počátky současného Velehradu spadají do začátku 13. století,
kdy moravský markrabě Vladislav Jindřich spolu se svým bra-
trem, českým králem Přemyslem Otakarem I., založil první cis-
terciácký klášter na Moravě. Prvních dvanáct cisterciáků přišlo
na Velehrad v roce 1205 z českých Plas. V polovině 13. století
byla dokončena stavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie a
kláštera v přechodném románsko–gotickém stylu. Chrám byl
velkolepou bazilikou s pěti loděmi. Svou délkou 100 metrů byl
tehdy největším kostelem v českých zemích. Zbytky této
původní baziliky se dochovaly dodnes.
V 15. století byl klášter vypálen husity a v následujících stole-
tích byl několikrát přestavován. Nynější podobu získal na pře-
lomu 17. a 18. století. Architekt barokní přestavby není znám,
podle stylu bývá ale přisuzována Giovanni Pietro Tencallovi.
Nejsou známi ani umělci, kteří se podíleli na vnitřní výzdobě.
Mohutné barokní průčelí doplnila dvojice věží, podlaha chrá-
mu byla násypem zvýšena o dva metry. V době církevních
reforem císaře Josefa II. byl cisterciácký klášter zrušen. A slav-
ná bazilika se tak stala bezvýznamným venkovským kostelí-
kem. Chrám začal chátrat, kapitulní síň zdobená mramorový-
mi sloupy sloužila jako koňská stáj. V druhé polovině 19. stole-
tí došlo v souvislosti s miléniovými oslavami příchodu cyrilo-
metodějské misie na Moravu k obnově Velehradu. V roce 1890
přišli na Velehrad jezuité, kteří zde zůstali do současnosti, s
výjimkou čtyřiceti let období komunismu, kdy byl klášter zru-
šen. Cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu ocenil

roku 1927 papež Pius IX., jenž chrámu udělil titul a výsady
baziliky minor. V roce 1985, k jedenáctistému výročí úmrtí sv.
Metoděje, věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto
poctu obdrželo pouze několik chrámů na světě. V roce 1990
sem zavítal při své první návštěvě České republiky papež Jan
Pavel II.

TŘEBÍČ
Třebíč je městem mimořádných církevních památek. Za nej-
slavnější z nich bývá považována románsko – gotická bazilika
sv. Prokopa. Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii,
byl budován od první poloviny 13. století jako součást bene-
diktinského kláštera, založeného v Třebíči v roce 1101. Bazilika
značně utrpěla v roce 1468 při obléhání města uherskými voj-
sky Matyáše Korvína. Více než dvě století pak byla používána
ke světským účelům jako konírna, obilní sýpka či sklad piva.
Po obnově provedené architektem Kaňkou v letech 1725 - 1731
byla zasvěcena sv. Prokopu a opět využívána k sakrálním úče-
lům. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní,
více než sedm set let starou výdřevou stropu, zaklenutí kně-
žiště křížovou kamennou klenbou, rozeta (kruhové okno) ve
východní části apsidy a severní portál, považovaný za ukázku
vynikající kamenické práce. V roce 2003 byla bazilika zapsána
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNE-
SCO.

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI
Příbramská Svatá Hora je nejvýznamnějším a nejstarším mari-
ánským poutním místem v České republice. Kaple na Svaté
Hoře je doložena k počátku 16. století, kdy se jednalo o prostou
raně renesanční stavbu. Sošku zdejší Panny Marie s Ježíškem
vytvořil podle církevní tradice v polovině 14. století arcibiskup
Arnošt z Pardubic. Když byla v 16. století přenesena do kaple
na Svatou Horu, záhy k ní začala proudit procesí. Svatá Hora
byla roku 1647 dána do správy jezuitům, kteří zahájili velkole-
pou výstavbu nového chrámu. Roku 1673 byla novostavba

vysvěcena jako prvořadé poutní místo. Nejvyšším uctěním
Panny Marie svatohorské, Královny stříbrných hor, byla její
korunovace v roce 1732. Roku 1861 převzali správu Svaté hory
redemptoristé, kteří zde působili až do roku 1950 a po čtyřiceti
letech se sem opět vrátili. Velký význam Svaté Hory ještě více
posílilo udělení čestného papežského titulu basilica minor.

SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE
Monumentální chrám Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku patří k výrazným dominantám kraje. Vznik poutního
místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchod-
níka s vínem Jana Andrýska, který slíbil, že na kopci zvaném
Svatý Kopeček nechá postavit kapli v těch místech, kde se mu
ve snu zjevila Matka Boží. Výstavbou kaple, která byla vysvě-
cená roku 1633, na pozemku premonstrátského opatství
Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího
poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která
zde působila od roku 1151.
Poutní areál skládající se z chrámu, ambitů s kaplí, obytných a
účelových budov je cenným barokním dílem 17. a počátku 18.
století. Ke kostelu patří zimní kaple a svaté schody jako připo-
mínka dvaceti osmi schodů v jeruzalémském paláci Pilátově,
po nichž Kristus vystupoval před svým odsouzením. V roce
1995 poctil Svatý Kopeček svojí návštěvou papež Jan Pavel II.,
který se zde setkal s mládeží. V tomtéž roce byl chrám
Navštívení Panny Marie prohlášen za basilicu minor.

KRALICE NAD OSLAVOU
Jsou malou obcí se zbořenou tvrzí, která však připomíná trva-
lou hodnotu – byla zde od roku 1576 bratrská tiskárna, ve které
byla tištěna Česká bible – tzv. Kralická, první český překlad
bible z původních jazyků, jejíž vliv na českou kulturu byl
obrovský. Tvrz byla poničena v roce 1605 za Bočkajova vpádu,
po bitvě na Bílé hoře zpustla, když bratři museli odejít do exilu.

Tiskárna byla přenesena do Lešna. Původně románský koste-
lík sv. Martina byl bratrským sborem. V obci je výstavná expo-
zice k památce kralických tiskařů s mnoha zajímavými expo-
náty.

SVATÝ HOSTÝN
Nejpamátnějším a nejvíce navštěvovaným poutním místem
Moravy je Svatý Hostýn. Poutní chrám byl vybudován v
barokním slohu Františkem Antonínem z Rottálu v letech 1721
- 1748. Po slavnostním vysvěcení svatohostýnského chrámu
došlo z nařízení císaře Josefa II. k jeho zrušení a odsvěcení. Čin-
nost poutního místa byla obnovena v letech 1841 - 1845.
Významnou událostí se stala korunovace Panny Marie svato-
hostýnské v roce 1912. K sedmdesátému výročí její korunova-
ce získal poutní chrám vysoké vyznamenání - papež Jan Pavel
II. mu udělil titul basilica minor.

KLADRUBY
Jedním z nejstarších českých klášterů je klášter v
Kladrubech. Založil ho v roce 1114 kníže Vladislav.
Románská trojlodní bazilika, která byla ve své době největ-
ší v Čechách, byla dokončena v roce 1233. Svými rozměry
se řadí i dnes mezi tři největší české katedrály. Klášter
postupem doby nabýval na bohatství, moci a významu. V
době husitského revolučního hnutí v roce 1421 dobyl kláš-
ter Jan Žižka z Trocnova. Mniši včas uprchli alespoň s nej-
cennějším majetkem do Řezna. Na počátku 16. století byl
obnovený kostel znovu vysvěcen. Doba rozkvětu však netr-
vala dlouho, v roce 1590 stihl Kladruby vel-ký požár, při
němž lehly popelem všechny klášterní budovy.
Obnovy se dočkal již v roce 1653. Tehdy došlo k opravě
klášterního chrámu Panny Marie, byla postavena stará pre-
latura a dokončena rekonstrukce konventu. Dnešní podoba
areálu je z první třetiny 18. století, kdy byl klášterní kostel
přestavěn Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní goti-
ky. Santini nechal zbořit věže chrámu a nahradil je vysokou
kupolí zakončenou lucernou, kterou doplňuje zlatá knížecí
koruna. Ta symbolizuje, že je v chrámu pohřben zakladatel
kláštera – kníže Vladislav I. Chrám Panny Marie byl dosta-
věn v roce 1726. Roku 1785 byl klášter zrušen josefínskými
reformami. V jeho budovách byla nemocnice, kasárna,
invalidovna a pivovar.

MLADÁ BOLESLAV
Kolem knížecího hradu Boleslava II. vzniká osídlení, které
se stává 1334 městem. Přihlásilo se k husitství a za Krajířů
se stalo hlavním střediskem Jednoty bratrské v Čechách a
nebylo nadarmo označováno jako „bratrský Řím".
Zachoval se zde tzv. (letní) sbor Jednoty bratrské /arch.
Borgorelli – největší renesanční církevní stavba ve střední
Evropě/, byla zde škola, tiskárna… Působil zde např.
Lukáš Pražský, po biskupu Matěji Konečném byl nedávno
objeven poklad – písemnosti, které ukryl v době nebezpečí.
Tato truhlice je součástí exponátů v muzeu, umístěném v
boleslavském hradu. U kostela sv. Havla z let 1553-59 byl
bratrský hřbitov. Pozoruhodná je i budova Templu. Na
výstavišti je pomník J.A.Komenského. V těsné blízkosti
Mladé Boleslavi jsou Kosmonosy s piaristickým klášterem a
Loreta s kaplí sv. Martina.

* * *

Další zajímavé tipy na to, jak prožít něco zajímavého v kte-
roukoliv roční dobu a inspiraci na výlety po České republi-
ce nejen po církevních památkách, najdete na webových
stránkách Čes-ké centrály cestovního ruchu CzechTourism
na 

www.kudyznudy.cz 
nebo na 

www.czechtourism.comVelehrad

Památník Bible kralické v Kralicích

Svatá Hora u Příbrami


