
VYSLANÁ CÍRKEV
Mt 28,16-20

Ježíš zamýšlí setkání s učedníky v
Galileji. Plánuje ho již v Getsemane
ještě před ukřižováním Mt 26,32.

Učedníci však v tom čase nebyli
schopni přijmout smrt Mistra, na-
tož jeho vzkříšení a už vůbec nemě-
li víru odcházet do Galileje v době,
když jim ženy již zvěstovaly jeho
zmrtvýchvstání. Ježíš musel vstou-
pit do jejich zmatků, a proto se po
vzkříšení setkává s nimi přímo v
Jeruzalémě.
Přesto ale neupouští od Galileje, od
toho místa, kde se odehrávala pře-
vážná část jeho služby a svědectví.
Galilea byla tedy pravděpodobně i
tím místem, kde se vzkříšený Ježíš
setkává nejen s apoštoly, ale také se
zástupem 500 bratří, které uvádí
apoštol Pavel ve svém listu do
Korintu 1K 15,5. 
A Galilea je také těmi tehdy pravo-
věrnými židy opovrhované místo,
kde však zazní to hlavní Ježíšovo
povolání k budování církve. 
Toto povolání obsahuje důležitou

zprávu, která je nám pomocí v roz-
suzování všeho, co se kolem nás
děje: "Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi." V Kristu jsme
mocní, ale potřebujeme také Kris-
tovu mysl, abychom v jeho moci
mohli chodit.
Povolání obsahuje i Ježíšův záva-
zek, že svou církev neopouští, že
nebude nestranným pozorovate-
lem, ale je s námi. Samozřejmě,
když my jsme s ním. 
A co zbývá na nás? Jděte zvěstovat
a nikoho nevynechávejte, Ježíš je
spása pro všechny národy. 
A nejde jen o to, aby lidé uslyšeli,
ale aby měli možnost se rozhod-
nout Krista následovat a vyznat ho
před světem, protože k těm se
Kristus přizná před nebeskými
zástupy.

Zdeněk Brož, 
kazatel ECM Litoměřice

Evangelický
týdeník
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Poselství k 6. neděli po sv. Trojici

Shodou různých okolností máme
tyto dva státní svátky těsně za
sebou. Myslím, že je to tak dobře,
neboť duchovně navazují na sebe i
když od skutečných událostí je dělí
stovky let. Je škoda, že my protes-
tanté si svátek slovanských věroz-
věstů moc nepřipomínáme i když
ovoce této misie sklízíme i my. 
Trochu chronologie: Roku 846 sta-
nul v čele Velkomoravské říše kníže
Rostislav, muž energický a velkého
rozhledu. Kriticky sledoval a hod-
notil činnost franckých misionářů,
kteří spíše sloužili velmocenským
zájmům francké říše a postupovali
ruku v ruce s mocí vojenskou. V
převážné většině neovládali jazyk

obyvatel a tak křesťanství bylo přijí-
máno spíše z donucení. Není divu,
že Rostislav chtěl doplnit dosaže-
nou politickou nezávislost i nezá-
vislostí v duchovní oblasti vlastním
arcibiskupstvím a přitom christiani-
zaci urychlit a prohloubit. U řím-
ského papeže s tímto přáním neu-
spěl. Rostislav bez váhání požádal
přímo byzantského císaře Michaila
III o zřízení samostatného biskup-
ství, ale ani on nevyhověl plně, ale
poslal misii v čele s s profesorem
konstantinopolské univerzity Kon-
stantinem a jeho starším bratrem
Metodějem.
Mimořádně pečlivá a na vysoké
úrovni již byla příprava cyrilometo-

dějské mise. Konstantin (pozdější
Cyril) formuloval první slovanské
písmo – hlaholici a byl používán
první literární i bohoslužebný jazyk
- staroslověnština. Na Moravu již
přinesli překlad evangelií a některé
texty liturgické.
Obyvatelstvo, které doposud ve své
většině odmítalo křesťanství prosa-
zované silou a hlásané cizím jazy-
kem, začalo po příchodu věrozvěs-
tů naslouchat více slovanským kně-
žím, kterým nescházela trpělivost i
úcta k lidem. Cyrilometodějská
misie se tak zásadně lišila od dřívěj-
ších misií latinských především
metodou působení. Lidé začali při-

Již tradičně se 21.6.2009 konalo na Staroměstském náměstí v Praze vzpo-
mínkové shromáždění, připomínající popravu vůdců stavovského odbo-
je v roce 1621. První část, stejně jako v letech minulých, se konala ve sta-
roměstském chrámu sv.Mikuláše. Ten byl letos zaplněn do posledního
místa. Hudební část tvořila díla J.S.Bacha, L.van Beethovena, A.Dvořáka,
A.Brucknera, zpívala Jana Horáková Levicová, sólistka Státní opery Praha
za doprovodu prof. Bohumíra Rabase a pěvecký sbor pod vedením sbor-
mistryně Vlasty Jonczyové. 
Již samotná pozvánka na pietní shromáždění, obsahující stať "Od
Rudolfova Majestátu ke staroměstskému lešení" naznačovala, že letošní
projevy nebudou zaměřeny jen na připomínku samotné staroměstské
exekuce. Mgr. Eduard Havránek z Mnichova Hradiště ve svém projevu
chronologicky popsal situaci v zemích Koruny české od nástupu
Habsburků na český trůn, přes Českou konfesi k Majestátu. Hlavní pro-
jev přednesl prof.dr.ing. Jakub Trojan. Srovnal v něm Majestát Rudolfa II.
s rekatolizačním patentem Ferdinanda II z roku 1627 jako dodnes aktuál-
ní střet dvou ideových směrů. Zatímco rekatolizační patent pod heslem
zachování smíru a pokoje zdůvodňuje monopol moci totalitně ovládající
všechny sféry společenského života, Majestát, navazující na Kutnohorský
sněm z roku 1484, předjímá otevřenou společnost založenou na bohatství
tradic a svobodné seberealizaci občanských skupin. Kutnohorským sně-
mem i Majestátem předběhly české země Evropu o několik století. 
Po skončení programu v chrámu sv.Mikuláše byly položeny věnce a kyti-
ce u pamětní desky popravených vůdců stavovského oboje na
Staroměstské radnici. Poté promluvili místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, senátorka Daniela Filipiová,
poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, náměstkyně primátora
Marie Kousalíková a zástupce Konfederace politických vězňů. Proslov
senátorky Filipiové reflektující osobní vztah k připomínaným historic-
kým událostem velmi zaujal, u Jana Zahradila je třeba ocenit každoroční
účast na tomto shromáždění, ovšem jeho také každoroční euroskeptický
proslov již působil poněkud vyčpěle. 
Závěrem se sluší poděkovat organizátorům shromáždění, které jak něko-
likrát v projevech zaznělo, přispívá k zachování paměti národa. Vždyť,
řečeno slovy Jakuba Trojana: "Duchovní statek svobody se udržuje jen
mravním a duchovním úsilím v každé generaci znovu." 

Jan Bistranin

Pietní shromáždění na
Staroměstském náměstí

Slovanští věrozvěstové a Mistr Jan Hus
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

V pátek 12. června se sešlo v kostele
u Martina ve zdi mnoho lidí, aby
bylo přítomno předávání ocenění
Zlaté srdce pro Evropu bratu ThDr.
Jiřímu J. Otterovi. V příjemné, přá-
telské atmosféře jsme mohli vyslech-
nout příspěvky, které připomínaly
důvody ocenění – pěstování přátel-
ský vztahů s našimi německými
sousedy, bohatá literární činnost,
která se dívá na toto dlouholeté sou-
žití z několika perspektiv, z nichž ta
nejpůsobivější je tvořena osobními
zážitky života v koncentračních
lágrech, ale i překonávání nenávisti
a podezíravosti po válečných do-
bách.
Slavnostní shromáždění mělo pestrý
program, ve kterém se svižně střída-
ly promluvy, které vyzdvihovaly
zásluhy J. Ožgera, jeho vlastní,

pokorný a vděčný proslov, ale i
lahodné hudební příspěvky Beth
Cooper (irská harfa) a Nina
Klesnilová (kytara), ve kterých
zazněly převážně lidové balady
skotské, ale např. i česká píseň.
Celým programem poučeně a se

zaujetím prováděl br. G. Frey-Rei-
ninghaus.
Cenu udílí Kruh přátel česko-ně-
meckého porozumění a bratr Jiří
Otter, evangelický farář, tajemník
synodní rady ČCE a dlouholetý
věrný příznivec a dopisovatel Evan-
gelického týdeníku Kostnických jis-
ker, obdržel tuto cenu nejen v sou-
vislosti s jeho životními postoji a
písemné tvorbě, ale i proto, že letos
slaví své 90. narozeniny. Jsme vděčni
za jeho celoživotní svědectví o křes-
ťanské víře, lásce a naději, a těšíme se
z toho, že mu Pán Bůh stále dopřává
neobyčejnou svěžest tělesnou i du-
chovní a těšíme se, že se s jeho přís-
pěvky budeme na stránkách našeho
týdeníku setkávat i nadále.

Bohumil Kejř

Ocenění pro Jiřího Ottera

Dokončení na str. 3
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Z púietního shromáždění u pamětní desky popravených
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MINISTERSTVO KULTURY NEKONTROLOVALO HOSPODAŘENÍ CÍRKVÍ, VLONI
STÁT VYDAL 1,3 MLD KČ
(ČCE). NKÚ. Ministerstvo kultury podle Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ) nekontrolovalo, jak nakládají církve s penězi ze státního rozpočtu,
které jim přiděluje. Ministerstvo podle kontrolorů také sestavovalo rozpočty
pro církve, aniž by si od nich vyžádalo podklady. Podle NKÚ ale za to může
zákon, kterým se financování církví řídí a který je zastaralý. ČTK to dnes
sdělila mluvčí NKÚ Radka Burketová. 
Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
pochází z roku 1949. Ministerstvo kultury loni předložilo dlouho očekáva-
ný zákon o majetkovém vyrovnání státu a církví, o které se pokusilo již
několik vlád a které není ani 20 let od pádu komunismu dořešené. Od počát-
ku vládní návrh zákona kritizovala opozice i někteří poslanci ODS, kterým
se nelíbila zejména výše a délka vyplácení za majetek, který se církvím
nevrátí. Zástupci církví byli s vládním návrhem spokojeni. 
Zmíněný zákon z roku 1949 není podle NKÚ terminologicky a věcně pro-
vázaný se zákony o státním rozpočtu. Nestanoví ani bližší podmínky pro
poskytování peněz ze státního rozpočtu. V zákoně není jednoznačně vyme-
zeno, jaké věcné náklady lze ze státního rozpočtu hradit. Pravidla poskyto-
vání peněz církvím ze státního rozpočtu nebyla pro církve právně závazná. 
NKÚ v případě financování církví loni od května do listopadu prověřoval
údaje za léta 2006 a 2007. V roce 2006 šlo ze státního rozpočtu na církve 1,1
miliardy korun korun a v roce 2007 přes 1,2 miliardy korun, uvádí NKÚ.
Loni to pak bylo 1,3 miliardy a podle ministerstva tyto výdaje, pokud nebu-
de přijat nový zákon, porostou. Zejména po roce 2012, uplyne totiž desetile-
tá lhůta, po kterou musí být na základě zákona z roku 2002 náboženské spo-
lečenství registrováno. V současné době financuje stát 17 církví, z nových by
nárok na státní peníze nyní mělo dalších devět. 

www.christnet.cz 

VÝZNAMNÉ VÝROČIE V EKUMENICKEJ KOMUNITE V GNADENTHALE
Gnadenthale, Německo(Rádio 7). Ekumenická komunita „Ježišovo brat-
stvo" bola založená v severnom Nemecku v roku 1961. V roku 1964 vznikla
sekcia sestier, ktoré žijú v celibáte a v roku 1969 bola založená vetva pre rodi-
ny. Úlohou bratstva je združovať a povzbudzovať mužov a ženy z rôznych
vrstiev spoločnosti, aby žili svoj život podľa evanjelia.
Život komunity je ovplynený myšlienkami rôznych náboženských rádov a
duchovných komunít. Členovia pochádzajú z rôznych cirkví a denominácií
a finančne sú sebestační. Projekty sú financované z majetku bratstva, rôzny-
mi darcami jednotlivcami, či cirkvami, ale aj štátnou podporou.
Rozvoj dediny Gnadenthal (v štáte Essensko) inšpiroval podobné rozvojové
iniciatívy v Sasku a na iných miestach Nemecka, ale aj v štáte Izrael – Latrun
a v Kamerune – Makak. Ježišovo bratstvo je registrované ako nezisková
organizácia. Hlavnou budovou Gnadenthalu je bývalý kláštor cisterciánok,
ktorý bol založený v roku 1235, ale v roku 1634 bol skoro úplne zničený. V
roku 1969 získala celú usadlosť Gnadenthal komunita „Ježišovo bratstvo",
ktorá v roku 1984 zrekonštruovala celý kláštor s kaplnkou, dvorom, opát-
stvom a farmou Nehemia. V roku 1993 komunita získala štátnu cenu za
rekonštruovanie historických pamiatok a oživenie dediny a kláštora v
Gnadenthale. Celá komunita má približne 30 mužov a žien, ktorí žijú v celi-
báte a okolo 20 rodín, teda spolu je to okolo 80 osôb. Komunita sa hlási k
myšlienkam pietistického hnutia a tvrdí o sebe, že je tiež nasledovníkom
grófa Zinzendorfa, ktorý v Hernhute založil známy Bratský zbor.
Ježišovo bratstvo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu bio – potravín a
má vlastné vydavateľstvo, kníhkupectvo, galériu a dva hosťovské domy
„Dom Ticha" a „Nehemiáš", kde usporadúvajú konferencie, semináre,
kurzy, biblické štúdia, dni zastavenia a ticha a pod.
Každý deň slávia Večeru Pánovu a rovnako každý deň sa venujú spoločným
modlitbám. Priorom bratov komunity Ježišovo bratstvo a ich spirituálom je
evanjelický farár Franziskus Joest, ktorý sa 15. 2009 apríla dožil 60 rokov..
Ženskú vetvu vedie sestra Michaela Klodmann. Prior Joest vydal svoju dok-
torskú prácu s názvom „Spiritualita evanjelických komunít". Angažuje sa aj
v ekumenickej medzinárodnej iniciatíve „Spolu v Európe", kde spolupracu-
je 180 kresťanských hnutí. So sestrou Klodmann vydali dve knihy: „Ticho" a
„Pohostinstvo".

www.radio7.sk

„Hollywoodští přisluhovači Sata-
na" – tak znělo kdysi oblíbené slov-
ní spojení katechety ze školy v ir-
ském Limericku. 
Podobně jako katolický katecheta z
autobiografického románu Andělin
popel od Franka McCourta zavrhu-
jí filmovou branži i mnozí členové
tzv. svobodných církví. K hlasům
zatracujícím daný obor se veřejně
připojil Milan Kundera, když u pří-
ležitosti oslav stého výročí filmu v
roce 1995 nediplomaticky prohlásil:
„Tohle není můj svátek." Film jako
umění totiž podle něj definitivně
podlehl filmu komercializova-
nému.

HOLLYWOOD A
EVANGELICKÁ CÍRKEV V NĚMECKU
Petra Bahrová, současná pověřen-
kyně Evangelické církve v Němec-
ku (EKD) pro kulturu, film do kul-
tury plně počítá. Problémy začínají
ve chvíli, kdy milá pověřenkyně
začne objevovat údajné hodnoty
tam, kde žádné nejsou.
Jako bezuzdnou komerci jsme v
dubnu vyhodnotili poslední film
Clinta Eastwooda Gran Torino
(srov. Oběť, pivo, nenávist, ET-KJ
12/2009). Připomeňme obecně nej-
citovanější výrok z filmu (kdy hlav-
ní hrdina puškou ohrožuje partičku
Asijců): „Udělám ti díru do hlavy,
pak se vrátím domů a usnu jako
nemluvně!" O hlubokém spánku po
avizované vraždě nemůže být po-
chyby – pohrůžka je pronesena po
sedmi pivech. (Brutálními moment-
kami, jež by v řádném reklamním
spotu nemohly projít, je ve filmu
propagována určitá značka piva
nejméně čtyřikrát.)
Petra Bahrová prohlašuje nicméně

v letošním květnovém čísle filmo-
vého měsíčníku epd FILM (v jehož
tiráži figurují samí evangelíci a
evangelické instituce) Gran Torino
za „moderní podobenství o milo-
srdném Samaritánu"! S vysvětlením
strukturálních rozdílů se příliš ne-
namáhá. Podle Bahrové (jejíž člá-
nek tvořil základ pro biblickou prá-
ci na květnovém Kirchentagu, celo-
německém sjezdu evangelíků v Bré-
mách) patří zkrátka Gran Torino do
„cinematéky biblických výkladů". 

HOLLYWOOD A TROJICE MORAVANŮ
Jak bylo zevrubně vysvětleno v
článku Jana Šimsy Jdi a jednej také
tak! (ET-KJ 17/2009), lze neotřelé,
objevné komentáře k Písmu nachá-
zet nejenom u starých malířských
mistrů, ale i u malířů novějších
(např. Františka Tichého). Objevo-
vat je však jaksi programově (pod
tlakem funkce církevní pověřenky-
ně a v rámci sestavování „cinematé-
ky biblických výkladů") i v oboru,
kde, jak s nemalou lítostí konstatuje
Kundera, vítězí a vládne – na rozdíl
od malířství – „ohlupování", lze,
obávám se, ponejvíce jen za cenu
interpretačního násilí. 
Mně samotnému se vedle Šimsy a
Kundery vybavuje u filmu Gran To-
rino ještě jeden výrazný Moravan, a
sice Ludvík Vaculík. Ten druhdy
reagoval na hollywoodské propoje-
ní komerce a násilí počínáním don-
kichotským – podáváním trestních
oznámení (jež byla příslušnými
orgány pokaždé odložena). Právě u
nejnovějšího filmu veterána všech
hollywoodských nectností konsta-
tuji – kromě věcí zarmucujících – s
nemalým překvapením též věc
povzbudivou. Jakoupak? Příslove-

čný „efekt motýlích křídel" – dale-
kosáhlý dopad akce původně nepa-
trné!

PŘEVELICE KOREKTNÍ
HOLLYWOODSKÝ NEKOREKTNÍK
Kromě (konkrétního) piva a (kon-
krétního) automobilového průmys-
lu (ve formě výčitky se ve filmu
objevuje výzva „Buy American. /
Kupuj americké zboží!") propaguje
Eastwoodův hrdina též (obecně)
kouření. Jinak vyjádřeno: hulí jak
tovární komín. Samozřejmě. Nebla-
hé spojení obrazu „hrdinství" s kou-
řením provází celé dějiny filmu,
Eastwood je v Gran Torinu dovádí
k dokonalosti (i do závěrečného
rozuzlení jsou zapleteny cigareta a
zapalovač). Avšak pozor! Zároveň
se důkladně kryje: Hned dvě posta-
vy naléhavě a polopaticky varují
hlavního hrdinu, že by měl ze zdra-
votních důvodů s kouřením pře-
stat!
A v tom (vedle ryze americké příči-
ny: žalob poškozených proti ta-
bákovým společnostem) spatřuji
„efekt motýlích křídel" někdejšího
Vaculíkova donkichotského počíná-
ní: vrchní hollywoodský nekorekt-
ník (Eastwood) v těchto hyperko-
rektních, polopatických upozorně-
ních volky nevolky odhaluje trapně
komerční charakter a účel celé své
veleslavné tvorby… Lze si jen přát,
aby celoněmecká evangelická pově-
řenkyně pro kulturu přestala před
komerčním charakterem současné
filmové tvorby přivírat obě oči.

František Schilla

Odkaz:
Bahr, P.: Der Barmherzige, epd Film
5/2009, s. 14-15

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Ohlupování a efekt motýlích křídel

Beru do ruky knihu z nejmilovaněj-
ších – „Babičku" Boženy Němcové.
Čas je život a život přebývá v srdci a
tato kniha s jímavými ilustracemi
Adolfa Kašpara tvoří geniální jedno-
tu krásy.V knize je vepsáno na pod-
zim 1962 – v mých sedmi letech –
věnování – „milované dcerušce pro
radost i poučení rodiče". Jakou cenu
měl a stále věřím, že i z věčnosti má
můj život a charakter pro mého otce
svědčí úvaha Bohuslava Balbína,
kterou mi do vzácné, zlaté knihy
vepsal. Podělím se o ni se čtenáři
těchto řádků :
„Těžký a před potomstvem neomlu-
vitelný zločin na sebe uvalují ti, kdo
buď nadějíce se vítaných hodností,
buď strachujíce se nějakého tyran-
ského ducha, buď toužíce dosíci mi-
losti neb jakoukoli jinou ctižádostí
dohnáni, rady své propůjčují na
zradu a zmar vlasti, společné matky,
nepřátelům, a kdo cizí lakotě a
pomstě mlčením aneb, což horší jest,
pochlebováním plachty rozestírají.
Ať se honosíš jakýmkoli jménem, ať
proslavený jsi byl titulem buď rady,
buď komisaře, buď aktuára, písaře,
tajemníka, buď visitačního neb revi-
sitačního legáta neb legátova ná-
městka, jestliže jsi radou a pomocí
přispíval, aby chudí byli utiskováni,
aby z nešťastných sedláků sáli a
srkali krev a pot, aby některým bylo
ulehčeno, jiným pak přitíženo a
mlčel-lis pro uvarování hněvu pa-
novníkova neb z pochlebenství, stra-

chu neb pro zisk, když jsi mohl mlu-
viti a zastávati se vlasti tak zkor-
moucené, nebo dokonce potvrzoval-
lis to vše jazykem a perem prodej-
ným: krev nešťastných padne na
tebe i na syny tvé !"
„Na maličkostech záleží dokonalost,
a dokonalost není maličkost" (Mi-
chelangelo) – a proto ti, kdo se vy-
čerpávají obětavostí, ale i drobnými
činy úsluhy a pomoci pro své bližní,
jsou opravdovými syny a dcerami
Božími. Děkuji Ti, můj táto, žes mne
takto již jako malou holčičku vedl –
dosah Tvých slov jsem pochopila a
ocenila až později v těžkých život-
ních chvílích. – Jsem si vědoma toho,
že každý jsme schopni dostát jen
části dále uvedeného, ale lze se
aspoň pokusit : Nebát se, nelhat a
mít sílu promluvit v pravý čas, vy-
kročit tím obávaným prvním kro-
kem do neznáma – nenechávat lidi
bez odpovědi, být v práci poctivý a

odpovědný, usilovat o dobré, slušné
mezilidské vztahy, omluvu, smíření,
odpuštění, k těm nejbližším mít od-
povědný vztah, neubližovat jim
naším roztříštěním se na plno míst a
vůči „nepravým" lidem, na kompro-
misy ne vždy přistupovat, být zása-
doví, nerezignovat, a když už k
tomu dojde, tak s určitou noblesou
ducha a obhajobou, nezrazovat –
pak snad s milostí a ochranou Boží
zasazené vzejde, klas vydá své zrno
a bude z nás postupně při naší více
či méně bolestné proměně vyzařo-
vat určitý pokoj a vnitřní klid nebo si
aspoň pročistíme svoje svědomí. A
podaří-li se jen malá věc z toho, co
jsme si předsevzali, i tak se z této
malé věci konané s láskou stane
později v Božích očích věc závažná,
protože jsme dokázali nezahořknout
a zůstali jsme věrni především sami
sobě.

Anna Flieglová 

Běda mně, budu-li mlčeti .... 
(slyšíme nejen z kostnických plamenů od mistra Jana Husa)

(Co uniklo celoněmecké evangelické pověřenkyni pro kulturu)

Vážení bratři, vážené sestry, kolegové, přátelé a příznivci ETF,

chtěl bych Vás informovat, že Evangelická teologická fakulta UK v Pra
ze v těchto dnech vypsala několik volných pracovních míst (samostat-
ný referent oddělení pro vědu, technický redaktor vědeckých periodik a
pokladní) a také výběrové řízení na pozici správce budovy.
Podrobnější informace a dokumenty inzerátů ke stažení jsou na webu 
http://web.etf.cuni.cz/ETF-197.html 
http://web.etf.cuni.cz/ETF-199.html
Byli bychom rádi, kdyby se náš zájem získat dobré pracovníky setkal s
nadějemi těch, kdo v této nejisté době hledají vhodné uplatnění.

S pozdravy
doc. ThDr. Martin Prudký, děkan ETF UK



Pokračování z minulého čísla
III. KUŘATA BEZ KVOČNY
Měsíc po odchodu exulantově z
Lysé byla deštivá, tmavá noc. Oby-
vatelé odebrali se brzy z večera k
odpočinku a život v městě utichl. I
šenkhauzy byly již zavřeny. Každý
držel se doma. Ulice byly pusty, jen
voda stékající přes kameny ze svaži-
tého náměstí do ulic, temně a jedno-
tvárně šuměla. Noční hlídka nebyla
k spatření, ba i ti psi jako by dnes
oněměli.
V pozdní hodinu noční objevila se
co chvíli na náměstí postava v plášť
zahalená a zamířivši „na Konec",
zmizela „ve Vokrsku" v Peřinově
domku. Také od Litole přišlo asi pět
mužů zadem skrze stodolu a dvůr.
Vcházeli tiše, bráníce každému šra-
motu. Byli to tajní Bratří, jež k dneš-
ní schůzce obešel a sezval kořenář
Horáček. Sešli se k pobožnosti po
způsobu dávném, bratrském. Zba-
veni jsouce kazatele, aby přisluho-
val slovu i stolu a nemajíce odnikud
naděje na pomoc, obstarávali si
služby Boží sami.
Na velkém oplísněném kameni při
boku Peřinova sklepa rozložena
byla slavná památka po Bratřích
Českých - Biblí kralická. K ní shro-
máždilo se asi ke dvacíti mu-žův a
ženy některé z města. Peřina jako
nejstarší zastupoval kazatele. Před-
čítal z Písma a modlil se.
Po skončené pobožnosti ukázal bra-
třím Manuálník. Všichni souhlasili v

tom, že Manuálník, jsa rozměrů
menších než Biblí, sloužiti bude vý-
borně k častějšímu slovem Božím se
pokochání. Když Biblí byla uložena,
pochlubil se Peřina dárkem bratra
Hermona exulanta. Přistoupil s
knížkou k velikému svícnu a ostatní
seskupili se kolem něho. Knížka šla
z ruky do ruky. Všichni těšili se na
obsah její. Rozložili se po zemi a
Peřina četl. Vzdech jeden druhého
hlubší dral se jim ze stísněných pr-
sou, a mezi svraskalýma víčkama
perlily se bohaté krůpěje slz. Byli to
mužové, kteří dovedli bez reptaní
snášeti krutá muka, tyrany refor-
mačními jim nachystaná, aniž slzu
uronili, a zde, sotva že první slova
Komenského uslyšeli, změkli jako
děti. Komenský z hlubin duše pro-
mluvil a v hlubinách těch duší ozva-
la se zlatá struna odpovídající. Mno-
há místa bylo Peřinoví opakovati.
„Od končin země volám na vás, roz-
ptýlené stádce oveček Božích, já k
končinám země zahnaný, smutný,
osamělý a osiřelý pastýř váš. Ach,
uslyšíte-li ještě hlas můj? Hasnou
lampy naše, upadá svícen náš.
Mějtež se dobře, přátelé milí, a po
mně se již nejinak než jako byste
mne do hrobu položili, ohledejte."
Hlasitý pláč ozývati se začal ze
všech koutů. Teprve po chvíli mohl
Peřina opět pokračovati. Staré hlavy
pod tíží myšlenek sklonily se k
prsoum, a co chvíli slyšeti bylo
dlouhý, hluboký povzdech. A když

poslední slova Smutného pastýře
pod vlhkým klenutím temně dozně-
la, panovalo hrobové ticho.
„Bratří!" přerušil mlčení starý Pe-
řina. Všichni rázem probrali se z
myšlenek a vstali. „Tak co tomu
říkáte?"
„Aby nám ho Pán Bůh ještě dlouho
zachovati ráčil," promluvil všem ze
srdce Tržický Vít.
„Ba už mu dlouhého věku přáti
marno vychází," smutně hlavou
pokyvuje, sdílel Peřina. „Už je
mrtvo to zlaté srdce jeho a jeho
Jednota sirá. Ach Pane Bože!"
Tu stařec na kolena padl a ruce
sepjav modlil se vroucně: „Vzbuď
tomu lidu svému opět muže, kterýž
by zas uvedl jej do země otců jeho, a
nedej mu hynouti v zemi cizí. Nedej
také, aby nohou vetřelců pošlapáno
bylo to tvé drahé símě v zahrádce
tvé české. Ó vzbuď nám, prosíme,
pastýře věrného za služebníka
svého Amosa. A bude-li Tvá svatá
vůle, aby ovečky opuštěné zůsta-
veny byly bez pastýře, pak posiluj
nás, kteří jsme v této zemi zůstali,
aby v nás rostlo símě Tvého svaté-
ho slova, aby v nás a v dětech
našich neuvadla drahá památka
rozptýlené církve až ke dnům lep-
ším, kdy z milosti své oživíš kosti
suché a ratolest stromu svého
schnoucí. Pro svého svatého Syna,
Krista Ježíše vyslyš nás. Amen!" 

Napsal Antonín L. Berger
Pokračování příště
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jímat křesťanské poselství jako sku-
tečné evangelium z niterného pře-
svědčení. Nebylo to však tak jedno-
duché. Od příchodů věrozvěstů r.
863 musela tato misie čelit zlobě,
pomluvám i útokům nejrůznějšího
druhu. Oba bratři museli záhy
obhájit své poslání i metody před
římským papežem. Konstantin se
však z Říma již nevrátil, vstoupil do
kláštera pod jménem Cyril a brzo,
předčasně zemřel. Nakonec Meto-
děj byl jmenován arcibiskupem, tak
se splnilo i přání Ros-tislavovo, a
mohl pokračovat i v bohoslužeb-
ném jazyce staroslověnském. Po
jeho smrti však záhy jeho žáci
museli opustit zemi a pokračovali v
zemích na východě. Semínko evan-
gelia zaseté slovanskými misionáři
však již zapustilo své kořeny.
Pro naše země bylo neobyčejně
důležité, že mohly být vytvořeny
první písemné památky, nastává
rozvoj uměleckých řemesel, archi-
tektury i kontakty s jinými zeměmi.
Výjimečné bylo i používání staro-
slověnštiny jako bohoslužebného
jazyka a i to, že to bylo papežem
povoleno a že měla Velká Morava i
svého arcibiskupa.
V čem vidím kontinuitu a prováza-
nost Konstantina a Metoděje s
Mistrem Janem Husem. Všichni tito
mužové byli čistého a ryzího cha-
rakteru. Byli tak oddáni svému
poslání být opravdovými kněžími
svého Pána Ježíše Krista bez
postranních úmyslů, že byli ochotni
nasadit i svůj život. Byli neochvějně
přesvědčeni, že Boží slovo má být
hlásáno svobodně a v jazyce, kte-
rým obyvatelé rozumějí. Měli odva-
hu upozorňovat na nesoulad v
životech lidí i v moci postavených.

Mistr Jan Hus našel církev své doby
v krizi na hony vzdálenou evange-
lijním pravdám. Měl odvahu jít do
zápasu o poznanou Boží pravdu.
Naplnil tak slova Ježíšova o násle-
dování - Neboť kdo by chtěl zachrá-
nit svůj život, ten o něj přijde, kdo
však přijde o život pro mne a pro
evangelium, zachrání jej. (Mk 8,35 )
U Mistra Jana se to naplnilo doslov-
ně, U Konstantina a Metoděje k

tomu nebylo daleko. Jejich život
nebyl marný, září nám po staletí
jako nejkrásnější příklady, že patřit
Kristu někdy stojí opravdu hodně,
ale stojí to za to. Myslím, že to je
poselství i pro naši dobu, být opra-
vdovými kněžími (všeobecné kněž-
ství) našeho vzkříšeného Pána
Ježíše Krista.

Jan Trnka

Slovanští věrozvěstové a Mistr Jan Hus

Historický obrázek z konce 17. století

OSIŘELÉ CHRÁMY
(Jeremiáš 8,21-22)

Když se po vás dívám,
chrámy osiřelé,

vyschlé studny vídám?
Studny bez pramene? 

Nebo jenom studny,
studny vody živé,

které zneuctili,
zhrdli jimi lidé?

Otevřené rány
jsou to v našem těle, 

jimiž krvácíme.

Oči oslepené!
Proto nevidíme,

že jsou ještě léky
na ty rány steré,
jimiž krvácíme,

bez lékaře mřeme!

Dalibor Molnár

Na letošním pietním aktu na Staroměstském náměstí se objevily i české kroje

K článku E. Vejnara, týkajícího se názorů pana
Steigerwalda na J. Husa a husitství, posílám
text svého mailu, kterým jsem reagoval na roz-
hovor s tímto novinářem a dramatikem v časo-
pise Reflex, zveřejněný na konci minulého
roku. Patří k publicistům, kteří si svůj rádoby
nový a objektivní pohled na národní minulost
"budují" hlavně špiněním mnohého, co k ní
patří. Ač vztyčují prapor antikomunismu, sami
se od nich neliší svým černobílým pohledem.
Pan Steigerwald by měl ještě zatratit se vším
všudy i Jednotu bratrskou s její Šestidílkou a J.
A. Komenského. Sám odsuzuje fanatismus, ale
jeho prezentace vlastních názorů do stejného
fanatismu upadá a navíc vyniká značnou žlu-
čovitostí. V ní si velmi libuje. Viz preláti -
děvky - a zlí husitští fanatici. Kdo sleduje jeho
názory, nediví se tomu, co zase dal dohromady.
Je to jeho oblíbené téma. Bohužel, daří se mu
vtloukat tyto "originální" pohledy do hlav
mnohých čtenářů novin, které mu dávají pro-
stor ke psaní. Ale tak to u nás už v Česku v
současné době chodí. Příčin, mezi nimi mnoho
smutných, je více. 

S pozdravem 

Leo Kutý

E-mail do časopisu Reflex

V čísle 49 minulého ročníku jsem si přečetl roz-
hovor s p. Steigerwaldem. V něm jsme se dově-
děl, že Jan Hus byl v podstatě negativní osob-
nost, protože jeho názory znamenaly zpět do
středověku. Zřejmě "temného". Pan Steiger-
wald si činí nárok býti publicistou erudova-
ným, soudě podle toho, co od něj čítávám. 
Udivila mne tedy jeho poznámka o zmíněné
osobnosti naší minulosti. Vřele bych mu dopo-
ručil, aby si na internetu otevřel třeba "iEncy-
klopedii" vydávanou a spravovanou Karme-
litánským nakladatelstvím, které rozhodně
nemůžeme podezírat z nějaké protestantské
zaujatosti. Tam by se dověděl, že dotyčný Hus
patří rozhodně k předchůdcům evropské refor-
mace, již snad pan Steigerwald přece jen nepo-
važuje za něco v historii Evropy negativního a
regresívního. A dověděl by se, že přece jen něco
znamenal jako jeden z reformátorů církve. Což
mu bylo oficiálně katolickou církví přiznáno
mimochodem také zásluhou zesnulého papeže
Jana Pavla II. Navíc by se měl zajímat také o to,
co Husova činnost znamenala pro rozvoj jazy-
ka, v němž sám publikuje své názory a píše svá
dramata. Jeho odsudek Husovy osobnosti mi
připomíná výrok jiného našeho dramatika,

který v devadesátých letech, jsa tehdy poslan-
cem a dokonce i ministrem, v zápalu diskuse v
Parlamentu o zavedení státního svátku Cyrila a
Metoděje prohlásil, že nechápe proč je to nutné,
když k nám vlastně přinesli "azbuku"!!!! 
Nechci to hlouběji rozebírat, bylo by to velmi
smutné. Budiž, i takové názory mohou existo-
vat. Na omluvu tomuto dramatikovi, kterého si
jinak vážím za jeho tvorbu, může býti to, že byl
tehdy zřejmě ještě v zajetí tanko-brežněvovské-
ho traumatu a příslušné postsametové euforie.
Pan Steigerwald by se měl více zajímat o to, v
čem Hus přispěl svým skromným dílem k
tomu, aby se křesťanství vymanilo právě z té z
bigotnosti, o níž se v rozhovoru zmiňuje. Mož-
ná podle něho ani Luther, který se na Husa
odvolával, k tomuto vymanění nepřispěl. Pak
je těžká diskuse. Čili přesně v duchu našeho
českého škarpismu. A očerněme co nejvíce naši
minulost. To se nosí, to budeme "cool", ozvlášt-
níme se a bude na nás vidět, vždyť je to nový,
"objektivní" pohled.

S pozdravem 
Leo Kutý  

Přeji redakci vše dobré v tomto nastoupivším
roce

Dokončení ze str. 1

Názory čtenářů
K článku Emanuela Vejnara „Vajíčka naměkko, husiti načerno“ z ET-KJ 19-20/2009



Českobratrská církev evangelická
se prostřednictvím Diakonie ČCE
zapojila do pomoci lidem postiže-
ným povodní na Moravě. Církev
uvolnila ze svých prostředků
500.000 Kč na náklady spojené s
poskytováním pomoci. 
V terénu pracuje přes 20 dobrovol-
níků, v záloze je dalších cca 50 lidí
ochotných vyrazit na pomoc. Do-
brovolníci jsou vysíláni z Hodsla-
vic, Nového Jičína a Javorníku v
Jeseníkách. Pomáhají při vyklízení
zničených domů, čistění od bahna,
otloukají omítky aj. Dobrovolníci
jsou vybaveni pracovními nástroji a

ochrannými pomůckami. Diakonie
Českobratrské církve evangelické
se stará o jejich stravu, ubytování,
zajišťuje zásobování hygienickými
a desinfekčními prostředky a zapůj-
čila zdarma domácnostem přes 90
vysoušečů. 
Diakonie Českobratrské církve
evangelické začala s poskytováním
pomoci postiženým záplavami již v
roce 1997 během povodní na Mo-
ravě. Od povodní v roce 2002 se
Diakonie Českobratrské církve
evangelické zapojila do Integrova-
ného záchranného systému v České
republice a organizuje každým

rokem školení dobrovolníků, kteří
jsou připraveni pomoci při mimo-
řádných událostech. V evidenci je v
současné době okolo 100 vyškole-
ných dobrovolníků.

Ivana Benešová
komunikace s veřejností

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
P. O. Box 466, Jungmannova 9
CZ - 111 21 Praha 1
tel.: 224 999 275
fax: 224 999 219
mobil: 606 956 957
www.srcce.cz 

PRONAJMU POKOJ (17 m2) pro 1 osobu
se samostatným vchodem, komplet-
ně zařízený, k dispozici kuchyň a
koupelna (pravé křídlo bytu), tiché a
nekuřácké prostředí. 3 minuty od
metra Dejvická a stanice tramvaje.
Praha 6 - Bubeneč. Cena 5.500,- Kč.
Mobil 602646436.

Č. 29
FS ČCE V KLÁŠTEŘE NAD DĚDINOU
hledá kazatele/kazatelku s možným
nástupem 1.9.2010. Nabízíme služeb-
ní byt s farní zahradou. Bližší infor-
mace získáte na tel: 739 244 645.

Č. 30 
FARNÍ SBOR ČCE V HUMPOLCI prona-
jme k bydlení nebo podnikání byt 3+1
(100m2) v centru města. Byt bude
volný nejpozději od 1. září 2009. V
závislosti na využití prostor bytu
předpokládáme (v případě bydlení)
čisté nájemné ve výši 3.500,-Kč měsíč-
ně. Výši nájemného lze po domluvě
upravit. K bytu také patří polovina z
celkové plochy zahrady, sklepa, půdy,
zahradního domku. Možnost proná-
jmu dalších sklepních prostor (asi 60
m2) s vchodem z hlavní ulice! Pozi-
tivní vztah ke sboru a církvi předpo-
kládáme. Více informací na stránkách
evangnetu, nebo na telefonním čísle
faráře sboru: 777 065 911.

* * *

ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
přijme
personalistu/personalistku na plný
pracovní úvazek s nástupem 1.9.2009

Požadujeme:
* znalost církevního prostředí a bezú-
honnost (podmínkou)
* VŠ, SŠ vzdělání v oblasti lidských
zdrojů (příp. v  oblasti právní výho-
dou)
* min. 3 roky praxe v oboru
* znalost práce na PC, samostatnost,
zodpovědnost

Nabízíme: 
* odpovídající finanční ohodnocení, 
* příjemné pracovní prostředí v cent-
ru Prahy 
* možnost dalšího vzdělávání, 5 týd-
nů dovolené, zaměstnanecké výhody
* pro mimopražské zájemce možnost
ubytování v garsoniéře

Motivační dopis, strukturovaný živo-
topis, dvě písemné reference  
nebo pracovní hodnocení z předcho-
zích zaměstnání zasílejte na adresu: 
Českobratrská církev evangelická,
sekretariát, 
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
Bližší informace podá D. Doucková,
tel.: 224 999 214, douckova@srcce.cz

* * *

ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, 
EKUMENICKÉ ODDĚLENÍ
hledá 
spolupracovnici/spolupracovníka
na plný úvazek do trvalého pracovní-
ho poměru s nástupem 1. září 2009
nebo podle domluvy. Jedná se o roz-
manitou  práci sahající od administra-
tivy a korespondenci v češtině a ang-
ličtině, přes vysílání delegátů na
zahraniční cesty a přijímání zahranič-
ních návštěv až k překladům a práci s
teologickými texty.
Očekáváme zájem o církev, ekumenu
a teologii, PC znalosti, dobrou znalost
angličtiny a alespoň pasivní znalost
němčiny, flexibilitu, kreativní přístup
k práci a ochotu k týmové spolupráci.
Nabízíme zaměstnání v milém týmu
a vstřícném prostředí s možností zdo-
konalit se v angličtině a němčině.
Další informace u tajemníka pro eku-
menu a mezinárodní vztahy 
Gerharda Frey-Reininghause, 
tel. 224 999 216, 
e-mail: ekumena@srcce.cz

Evangelíci pomáhají likvidovat 
následky povodně

Inzerce
SENIORÁT VÝCHODOMORAVSKÝ

Českobratrská církev evangelická

HODONÍN, Ne 9.00
Husova 6, adm Dan Petříček, k Jana
Tomešková

HOŠŤÁLKOVÁ U VSETÍNA, , Ne 10.00
Hošťálková u Vsetína č. 23, f Petr
Maláč

HRUBÁ VRBKA A
VELKÁ NAD VELIČKOU, 
Velká nad Vel., Ne 8.30 
Hrubá Vrbka  117, Ne 10.00 
f. Mojmír Blažek

HUSLENKY, Ne 10.00
Huslenky 439, f Jiří Palán

JABLŮNKA, Ne 9.00
Jablůnka č.45, j Martin Tomešek, adm
Daniel Heller, k Dušan Tajzler

JASENNÁ, Ne 8.45
Jasenná č.108,  f Radmila Včelná

JAVORNÍK NAD VELIČKOU, Ne 10.00
Javorník nad Veličkou č.111
f Josef Hurta

KATEŘINICE, Ne 9.00
Kateřinice č.226 , f Pavel Šebesta

KYJOV, Ne 9.30
Dobrovského 511, f Dan Petříček

LESKOVEC, Ne 9.00
Leskovec č.156, 756 11 Valašská
Polanka, f Libor Špaček

POZDĚCHOV, Ne 8.45
Pozděchov č.121,  f Vlastimil Kovář

PRUSINOVICE, Ne 10.00
Přerovská 174, f Leoš Mach

PRŽNO, Ne 10.00
Pržno č.32, 756 23 Jablůnka n. Bečvou,
f Daniel Heller

RATIBOŘ U VSETÍNA, Ne 9.30
Ratiboř u Vsetína č. 221, f Pavla
Hudcová

Rusava, Ne 8.30
Rusava č.28, f Ludvík Svoboda

RŮŽĎKA, Ne 10.00
Růžďka č. 138, f Martin Fér

STŘÍTĚŽ NAD BEČVOU, Ne 9.30
Střítěž nad Bečvou č.120, f Vladimír
Kopecký

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 10.00
Jana Blahoslava 419, f Marek Váňa

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,  Ne 9.30
Blahoslavova 430/3,  adm Martin Fér

VELKÁ LHOTA,  Ne 9.30
Velká Lhota č.30, 757 01 Valašské Me-
ziříčí, f Jan Kupka

VIZOVICE, Ne 8.45
Palackého nám. 364,  f Jiří Malý

VSETÍN (Dolní sbor), Ne 9.30
Palackého 153,  f Bronislav Czudek

VSETÍN (Horní sbor), Ne 9.30
Palackého 156, f Jiřina Kovářová, 
j Pavel Čmelík

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Ne 8.45
Zádveřice č.139,  f Miloš Vavrečka

ZLÍN, Ne 9.30
Slovenská 3063, f Petr Pivoňka

Bohoslužby
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To je titul knihy, o které se začíná
hovořit (270 stran, doporučená cena
Kč 299,-) . A kterou nestačí pouze
doporučit: Měla by se stát předmě-
tem fakultních seminářů i farář-
ských a presbyterních konferencí.
Protože otevírá otázky, nad kterými
jsme zapomněli přemýšlet. A to
nejen z pohledu člověčího a spole-
čenského, - ale i církevního, teolo-
gického a biblického. 
Autorem je relativně mladý ještě
autor, Tomáš Sedláček. Byl ale po-
radcem již presidenta Havla, a dnes
je krom jiného i členem Národní
ekonomické rady vlády ČR.
V širokém dějinném oblouku všímá

si hospodářské problematiky a její-
ho ethosu od dob Gilgamešových
(tedy od „potopy světa"), které
často a zasvěceně konfrontuje s
pohledy biblickými. Bylo by
nesmyslné vydávat knihu za dílo
populární. Je to však práce snad
právě pro ekonomického laika zají-
mavá, dobře čtivá, s výbornými
odkazy a doklady, a ohleduplně a
přehledně členěná. 
Sám za sebe mám k ní jen jednu,
zato ale velikou výtku. Autor se
dívá na svět pouze jedním okem,- a
to tím pravým až pravotočivým.
Mezi 125 citovanými světovými
osobnostmi mu zcela unikl (?)

Marx,- i v nedávné britské anketě
prohlášený za největšího Evropana
2. tisíciletí. Kterému pak v textu
spoří celkem 8 (osm) spíše znevažu-
jících poznámčiček o průměrném
rozsahu 18 slov každá. Práce tím
přechází z vědy v ideologii a svými
závěry se pohodlně vrací k výcho-
zím, zato dnes obecně uznávaným
a "bezpečným" předpokladům.
Přesto uvedené práci fandím.
Protože (jak autor sám kdesi tvrdí),
pokrok přinášejí spíše otázky než
odpovědi. A za ty otázky patří
Tomáši Sedláčkovi veliké poděko-
vání.

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Ekonomie dobra a zla

"Neboť kdo vejde do Božího odpo-
činutí, odpočine od svého díla, tak
jako Bůh odpočinul od svého." (Žd
4:10) Po přečtení tohoto verše jsem
si uvědomil důležitost práce. Je

matkou pokroku, nejsou bez ní ko-
láče a ztratit jí - tragédie. Ostatně
nějak ubývá. Kdekdo si snad
vzpomene na jednu z čiperných
babiček, jenž měly od rána do

večera na zahrádce stále práce
dost. To je v ostrém kontrastu k
dnešním znuděným adolescen-
tům, které právo chrání, aby se
předčasně nepředřeli. Jenomže,
jak se vypořádat s věčným odpoči-
nutím na onom světě? Dopřeje
Nebe lenochům?
Myslím, že člověk lenošit ani
neumí. Má dcera například nade
všechno miluje svůj počítač. Je
neuvěřitelné, kolik má na něm
práce. "Tati, nemůžu ti pomoct
hned, počkej chvíli, jen to dodě-
lám." A neřekli byste také, jak je
večer z toho neustálého vysedává-
ní unavená! Úplně zapomíná na
odpočinek. Nemá na něj čas. Ano,
všimněte si, jak lidé nelení ani v
neděli. Ostatně, u nás na vsi mají
chaťáci tradičně tento den nejvíce
napilno. Již od rána hučí motorové
pily a sekačky. Nikoho to neruší,
nikomu to nevadí. Vždyť, kdy
jindy to mají dělat, když celý
týden chodí do zaměstnání?
Všímám si též, že křesťané mají
poslední dobou také problémy se
vůbec do kostela dostavit. A při-
tom Pán Ježíš říká: "Pojďte ke mně,
všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout." (Mt 11:28) Možná, že
si řeknete: "Člověk tu není pro
neděli, ale neděle pro člověka!"
Pravda, ani já nejsem v tomto
směru ideální, i když se docela rád
odpočívat snažím. Uklidňuje mě
však verš: "Tak má Boží lid pravý
sobotní odpočinek teprve před
sebou." (Žd 4:9) Přeji vám příjem-
né odpočinutí nejen na dovolené,
ale hlavně ve společenství Ducha
Kristova.

Ivo Kraus, monteko@wo.cz

Naučte se odpočívat

Dary na Tiskový fond 
za 1. pololetí 2009

CÍRKEV BRATRSKÁ - HRADEC KRÁL. 400,-
II. ŽIŽKOVSKÝ SBOR ČCE - PRAHA 3 500,-
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ KJ - KUTNÁ HORA 1500,-
BRATR FRANKOVSKÝ PAVEL- PRAHA 250,-
SESTRA HALLEROVÁ LUDMILA - PRAHA 4 500,-
BRATR HANUŠ LADISLAV 500,-
BRATR KOTOUČEK JAN - PRAHA 200,-
BRATR MAREČEK MIROSLAV - PRAHA 500,-
MAŘASOVI - ŠVÝCARY 500,-
SESTRA MGR. MICHUTOVÁ ALENA 1000,-
BRATR NAVRÁTIL - HUSTOPEČE 200,-
BRATR ŠMÍDA DAVID 300,-
BRATR TUREK OLDŘICH 30000,-
BRATR VANDAS JIŘÍ - PŘÍBRAM 1000,-
SESTRA VÁVROVÁ MARIE 500,-
MANŽELÉ VESELÝCH - BRNO 2000,-
SESTRA ULRICHOÁ MARIE

(K UCTĚNÍ PAMÁTKY BISKUPA JB
ADOLFA ULRICHA) 5000,-
NEJMENOVANÝ DÁRCE 4000,-

VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME



Krátké dějiny boje Církve adventistů sedmé-
ho dne (CASD) za právo na existenci v komu-
nisty ovládaném Československu v letech
1948-1952 přináší mnoho zajímavého nejen
pro dějiny malých svobodných církví, ale lze
na tomto případě předvést také obecné po-
stupy Komunistické strany Československa
(KSČ) v postupném potlačování svobody ná-
boženství. 
CASD byla první státem uznanou svobodnou církví v Čes-
koslovensku (ČSR), která byla administrativním zákrokem
(tedy ne legislativní cestou) zakázána. Podrobné důvody a
okolnosti, jež k tomu vedly, budou pojednány níže, ale
zmiňme několik rysů církve, které v obecné rovině komu-
nistický režim dráždily a mohou být považovány za obec-
nou devizu svobodných církví. Prvním z nich je dynamič-
nost: v prvních pěti poválečných letech se počet členů círk-
ve zdvojnásobil. Ač se ostatní svobodné církve takovými
úspěchy vykázat nemohly, v obecné rovině je dynamický
růst ve 20. století pro svobodné církve typický. Druhou spo-
lečným rysem pro většinu svobodných církví jsou jejich his-
torické vazby na západní demokracie, ať již přímo správní
či pouze teologické. Orientace na Velkou Britanii či Spojené
státy byla samozřejmě velmi přitěžující okolností pro řadu
svobodných církví. Třetím výrazným rysem je velká etická
přísnost. Ve svém tradičním vnímání různých prvků učení
bývají malé denominace nekompromisní a neústupné. To
pak komunističtí pohlaváři a úředníci často chápali jako
neochotu zařadit se a držet krok. KSČ si neústupnost
malých denominací vyzkoušela v případě CASD a její pev-
nosti v přísném dodržování sobotního klidu. Tento střet
vedl k perzekuci, zákazu, ale nakonec také k přežití církve.
Ta poté, ač zbavená majetku a vnitřně rozervaná, byla do
určité míry pro KSČ mementem, takže k podobně silnému
tlaku na změnu ve vnitřním životě církve již po roce 1956,
kdy byla církev opět povolena, nedochází. 

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S REŽIMEM (1948-50) 
Prvním kontaktem CASD s novou politickou realitou byl
požadavek Ústředního akčního výboru národní fronty z
března 1948 na ustavení akčního výboru. Státem neuznané
svobodné církve u nás byly organizovány na základě spol-
kového zákona a právě spolků se tato výzva týkala.
Oběžník upozornil, že ty spolky, které akční výbory, jež se
mají postarat o očistu spolku tak, aby vyhovoval lidově-
demokratickému směřování Československa, neustaví,
budou považovány za rozpuštěné. K ustavení akčního
výboru Československé jednoty adventistů s.d. (spolek) a k
jeho potvrzení akčním výborem pro Prahu 12 došlo v dub-
nu 1948. Výbor v zásadě pouze prohlásil, že církev podpo-
ruje lidově-demokratické směřování ČSR a další aktivitu
poté již nevyvíjel. 
Prvním skutečným omezením života církve bylo přitvrzení
poválečné praxe Ministerstva informací (později Minister-
stva informací a osvěty), kdy se z omezování církevních
nakladatelských aktivit postupně přešlo k jeho úplnému
zákazu. Již v roce 1948 dosazovala nová vláda do soukro-
mých nakladatelství pověřence, jež dohlíželi nad obsahem
vydávaných knih. Na jaře 1949 byla zvolena při Minister-
stvu informací Národní ediční rada česká, která se stala
orgánem dohlížejícím nad vydavatelskou činností v celém
státě. Soukromá nakladatelství byla likvidována a několik
zbylých postaveno pod přísnou kontrolu cenzorů. V únoru
téhož roku se adventisté ještě pokusili zažádat o povolení
vydávat církevní časopis, a úřadům byl dokonce zaslán
exemplář prvního připraveného čísla, ale i tato žádost byla
zamítnuta s poukazem na protisocialistický duch některých
článků. 
Nový tiskový zákon č. 94/49 z 24. března 1949 o vydávání
a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických pub-
likací vyžadoval novou registraci nakladatelství, a tu ad-
ventistké „Nakladatelství Josefa Cepla" od Ministerstva
informací a osvěty nezískalo. Nakladatelství se změnilo na
„Výdejnu náboženských pomůcek", čímž bylo určeno, že
publikační činnost se má omezit pouze na tisk „sobotních
úkolů" (studijních materiálů pro první část bohoslužby) a
modlitebních přednášek, ale i s tím byly problémy. Církev
se snažila řešit krizi požadavkem na vydavatelské opráv-
nění přímo pro spolek, o které požádala dne 21. dubna
1949. To bylo Ministerstvem informací a osvěty 8. září 1949
zamítnuto. Totéž se opakovalo v roce 1950, kdy byla podá-
na obdobná žádost. Spolek se měl podle Ministerstva škol-
ství a osvěty obrátit na některé ze schválených církevních
nakladatelství. 
V obecné rovině se státní správa snažila církevní naklada-

telství unifikovat. V polovině roku 1949 představuje vizi
vzniku společného nakladatelství pro všechny malé evan-
gelikální denominace, včetně adventistů. Plán byl pak v
roce 1951 rozšířen zřízením jednoho společného naklada-
telství pro všechny protestantské církve (Kalich), rok nato
bylo zřízeno Ústřední církevní nakladatelství. To však nelze
chápal jako krok k naplnění církevních vydavatelských
potřeb, spíše k jejímu utlumení a k efektivní kontrole.
Záznamy tohoto vydavatelství vypovídají o tom, že malé
denominace dostaly možnost vydat (neperiodickou) publi-
kaci v průměru jednou za rok. Nejhůře na tom byli meto-
disté, jimž do roku 1978 byly povoleny pouze tři publikace. 
Nejvýraznější změnou pro fungování církví a nábožen-
ských společností tohoto období, a nejvýraznějším legisla-
tivním zásahem do oblasti náboženství v komunistickém
Československu vůbec představují dva tzv. církevní zákony
z poloviny října 1949. Ještě před jejich vydání proběhla dne
13. října 1949 na Ústředním akčním výboru národní fronty
schůzka, na kterou byli pozváni zástupci svobodných círk-
ví, jmenovitě baptistů, metodistů, adventistů, Jednoty bra-
trské, Jednoty českobratrské, Armády spásy a také zástupci
mormonů. Zde jim bylo oznámeno, že církevní zákony
zavádějí praxi státem placených duchovních a tak tomu
bude i v jejich případě. Navzdory protestům byly kazate-
lům těchto denominací, které vnímaly svou finanční nezá-
vislost jako součást celkové svobody církve, v prosinci 1949
poprvé zaslány „státní" platy. Částka však stát zatížila nato-
lik, že se vedení Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) roz-
hodlo celou záležitost pozastavit a přikročit k plnému
financování těchto církví až po systematizaci kazatelských
míst (tedy po výrazném snížení jejich počtu). Do té doby
byla vyplácena u většiny svobodných církví jen část kaza-
telů, ostatní byli nadále placeni církví. 

Zákony samotné postavily církve pod hospodářskou a per-
sonální kontrolu SÚC a církevních tajemníků, tedy pracov-
níků církevních odborů okresních a krajských Národních
výborů. Jejich obsah (a obsah jejich novel) lze zjednodušeně
shrnout tak, že veškeré církevní aktivity vyžadovaly státní
schválení, mimo pravidelně konané bohoslužby v k tomu
určených objektech. Zároveň s jejich zaváděním proběhla
vlna uznání svobodných církví - u adventistů se tak tomu
stalo v červenci 1950 se zpětnou platností k listopadu 1949.
Zároveň s tím se však řadě denominací a náboženských
skupin tomuto uznání nedostalo a s pozdějším rozpuště-
ním jejich spolku byly tyto společnosti zakázány nebo
vyzvány k sloučení s jinými církvemi (např. Spolky „snaha"
a „rozhodných křesťanů" se přidružil k Jednotě českobratr-
ské, část členů malé skupinky se jménem „Svobodná církve
evangelická" přešlo k metodistům a podobně tomu bylo s
„Biblicko-křesťanským shromážděním" a Jednotou bratr-
skou). Z církví, které státní uznání nedostaly jmenujme
např. Křesťanské sbory, Armádu spásy a Novoapoštolskou
církev. 
Dalším omezením, jež utahovalo stále s většími potížemi
dýchajícím církvím smyčku okolo krku, následovalo v roce
1950, kdy vydalo Ministerstvo vnitra výklad dopadu cír-
kevních zákonů na právo shromažďovací a ten napříště
vyžadoval pro akce pořádané pod širým nebem povolení
Národních výborů (oproti dřívější oznamovací povinnosti). 

STUPŇOVÁNÍ PERZEKUCE

V polovině roku 1950 byl také schválen balíček opatření
zabývající se reorganizací bohosloveckého studia, která
měla nejen postavit bohoslovce pod kontrolu státu, ale také
zamezit církvím, aby nepříznivý vývoj v oblasti vzdělávání
mladých duchovních za posledních 10 let zvrátily. Bylo roz-
hodnuto o soustředění bohosloveckého studia na třech
fakultách v Českých zemích a třech na Slovensku, seminá-

ře menších denominací se tímto ruší. Tento krok dopadl na
CASD obzvláště tvrdě. Poslední seminaristé opustili Misijní
školu v Loděnicích u Berouna v roce 1936 a po otevření
Školy biblických nauk na podzim roku 1946 se prokázal v
této oblasti velký deficit, v roce 1950 studovalo na tomto
ústavu tak již 62 studentů. To, společně s dynamickým růs-
tem církve, bylo státní správě trnem v oku a tak povolila
pouze pěti studentům pokračování ve studiu na Komen-
ského bohoslovecké fakultě (pro srovnání Jednota Čes-
kobratrská, tehdy měla na svém semináři v Kutné Hoře 21
studentů, 7 z nich mohlo přestoupit na Komenského fakul-
tě). O tom, kteří studenti mohou pokračovat na studiu v
Praze rozhodli státní úředníci na základě pohovorů, jež
byly zaměřeny pouze na jejich politické názory. Nutno ještě
poznamenat, že nová legislativa neřadila bohoslovecké fa-
kulty mezi vysoké školy, což finančně znevýhodňovalo jak
vyučující tak i absolventy bohosloveckých fakult. 
Dalším zásadním a systematickým zásahem do života
CASD, a paralelně do života dalších svobodným církvím,
bylo rozhodnutí o podstatném snížení počet kazatelů od
1.1.1951. Oficiálně to bylo to součástí celostátního přesunu
pracovních sil do průmyslové výroby, ale tyto tzv. systema-
tizace duchovenských míst měly podle vnitrostranických
dokumentů také omezit misijní a pastorační možnosti svo-
bodných církví. Zpráva o systematizaci byla sdělena CASD
koncem října 1950 a zároveň bylo také oznámeno, že kaza-
telé, jež zůstanou v duchovenské činnosti, budou nadále
placeni státem (Národními výbory). 
Církevní výbor se pokusil proti argumentu potřeby více sil
ve výrobě postavit organizováním zasílání rezolucí, v nichž
se ohrožení kazatelé zavazovali k vykonání určitého,
poměrně vysokého počtu brigádnických hodin. Úřady, aby
si zachovaly tvář, nejdříve reagovaly odmítavě s tím, že je
potřeba přesně uvést, kde a jak bude ona brigáda vykoná-
na. Když to ještě v prosinci kazatelé napravili a poslali na
jednotlivé Národní výbory i tyto údaje, zůstaly tyto žádos-
ti již nezodpovězené a jedinou reakcí bylo oznámení o ode-
brání státního souhlasu k výkonu duchovenské služby od
1.1.1951. 
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Církev zaměstnávala před tímto zásahem 83 kazatelů, 12
katechetek a 14 dalších neduchovních zaměstnanců. K
1.1.1951 bylo propuštěno 21 kazatelů, jež byli nadále vede-
ni jako laičtí kazatelé, což církvi dávalo alespoň možnost
hradit jim cestovní náklady, a 4 kancelářské síly. Navíc bylo
15 kazatelů doporučeno do důchodu. To vše se ještě zhorši-
lo po dokončení systematizace sborů na jaře 1951, po níž
byl povolen jeden kazatel na systematizovaný sbor, což v
praxi znamenalo více méně jeden kazatel na kraj - tedy 25
kazatelů včetně čtyř členů ústředí, což je cca 20% stavu před
pouhým půlrokem. 
V únoru 1951 je zástupcům nekatolických církví oznámeno,
že nadále nesmí být mládež na církevní úrovni organizová-
na, církevní mládežnické organizace mají přejít pod stranou
ovládaný Československý svaz mládeže. Ministerstvo škol-
ství, věd a umění navíc v tomto měsíci ruší výjimku v po-
vinné sobotní školské docházce udělenou adventistickým
dětem. V dubnu téhož roku rozhodlo Ministerstvo vnitra o
plošném zrušení náboženských spolků, což mělo postih-
nout nejen církve a náboženské společnosti, jež neobdržely
státní uznání (již o nich byla řeč), ale také zamezit charita-
tivní činnosti povolených církví. Odepření možnosti dobro-
činné aktivity církvím bylo významným omezením tradič-
ního postavení církve ve společnosti a ukázalo se v boji o
potlačení křesťanství v naší republice jako velmi účinným
nástroj. Změny v sociální politice, které v této době probí-
hají v evropských státech, tak v zemích socialistického blo-
ku šly mimo církve a náboženské společnosti a ty na nich
nesměly participovat. 
Na jaře 1951 přichází výrazný zásah státní správy tentokrá-
te do vnitrocírkevních záležitostí. Státní orgány si, přestože
církev plnila její požadavky, byly již dlouho vědomy chlad-
ného vztahu vedení CASD k lidově demokratickému zříze-
ní (to opět můžeme vnímat jako obecný rys u svobodných
církví, jejichž politická angažovanost, potažmo pro-socialis-
tická angažovanost, byla minimální). Tiše vyčkávaly, moni-
torovaly situaci v církvi a hledaly sebemenší podnět, jež by
se mohl stát záminkou k výměně starého vedení. Podnětem
se stal dopis jednoho člena, jež byl s vedením církve nespo-
kojen. SÚC jej interpretoval jako doklad neúnosného vnit-
rocírkevního napětí a zasáhl překvapivě rychle, hned na
dalším zasedání výboru CASD v červnu 1951 bylo konsta-
továno, že Josefu Ceplovi a Oldřichu Wagenknechtovi, čle-
nům tohoto výboru, byl odebrán státní souhlas, následující
týden ze zdravotních důvodů rezignuje také předseda Josef
Doubravský a s ním celé vedení. Provizorní výbor CASD
(státní orgány nechtěly povolit novou řádnou volbu, dokud
nebude vypracována nová ústava církve) měl pak takové
obsazení, od něhož si státní orgány slibovaly větší míru
spolupráce. Mezi 15 členy výboru figuruje 5 dělníků a jeden
rolník. Jako neoficiální prozatímní předseda byl vnímán
Tobiáš J. Zigmund, bývalý ředitel Školy biblických nauk,
který před státními orgány projevoval sympatie ke KSČ
(podle svých slov byl také do roku 1950 členem strany). 

ZÁKAZ CÍRKVE

Ani přijatelnější vedení v čele církve však neuchránilo
CASD před další perzekucí, očekávání státní správy ohled-
ně větší míry kooperace ze strany nového vedení církve se
koneckonců v roce 1951, spíše nenaplnila. Náměstek minis-
tra pověřeného vedením SÚC Z. Fierlingera Vladimír
Ekart, bývalý duchovní Československé církve, pracuje od
konce roku 1951 na shromažďování materiálů, jež mají pre-
zentovat odmítání sobotní práce u adventistů jako závažný
hospodářský problém. Nutno dodat, že většina těchto zpráv
církevních tajemníků se vyjadřovala v tom smyslu, že od-
mítání sobotní práce u adventistů narušuje pracovní morál-
ku, část zpráv však také vypovídá o tom, že si vedení pod-
niků ochotné braní nedělních směn u adventistů chválí. 
Tyto materiály pak byly použity pro mezirezortní poradu,
která se uskutečnila 29. února 1952 na SÚC. Porada se zabý-
vala právě fenoménem sobotního volna adventistů a byli
na ni pozváni zástupci ministerstva pracovních sil, národní

bezpečnosti, paliv a energetiky, těžkého strojírenství, hutní-
ho průmyslu (zástupce se však nedostavil), všeobecného
strojírenství a ministerstva školství. Vladimír Ekart shro-
máždil na schůzce záznamy výše uvedených ministerstev o
jednotlivých případech narušujících z pohledu státních
orgánů chod hospodářství a výuky a sestavil je do mozaiky
celkového obrazu, který měl přesvědčit o tom, jak je sobot-
ní volno v plánovaném hospodářství problematické (pouze
zástupce Ministerstva všeobecného strojírenství dr. Baron
podle zápisu ze schůzky neviděl ve výměně sobotních
směn adventistů problém). Závěrem celé porady bylo usne-
sení o tlaku na adventisty, aby se volných sobot vzdali. 
Tento požadavek předložil zástupcům církve náměstek
Ekart v březnu 1952 při schůzce ohledně vznikající nové
ústavy církve, ba dokonce vyžadoval vložení paragrafu o
povolení sobotní práce do této ústavy. Provizorní vedení
církve však toto rezolutně odmítlo s tím, že sobotní volno je
pro adventisty věcí naprosto zásadní (ač podle vlastních
slov T.J. Zigmund v konečné fázi tlaku podpořil za svou
osobu přesunutí sobotních bohoslužeb na odpoledne, aby
bylo členům církve umožněno odpracovat dopolední
směnu). Tři dny po schůzce církev reagovala písemně dopi-
sem zaslaným SÚC 20. března 1952, v němž byla ještě jed-
nou zopakována parafrázovaně slova, jež padla na SÚC o
tři dny dříve. K hrozbě zákazu církve se zde praví:
„Dovolujeme si připomenouti, že kdyby v naší lidově
demokratické republice - v zemi plné náboženské svobody
- došlo k rozpuštění církve adventistů sedmého dne, pak by
to byla po frankistickém Španělsku druhá země světa, v níž
by byla odepřena svoboda naší církvi." 
Ve střetu adventistické církve a státu se od té doby již nic
podstatného nestalo. Zástupci státu stupňovali svůj tlak (na
nějakou dobu byl uzavřen sbor v Praze - Holešovicích) a
zástupci církve vytrvale odmítali přistoupit na popření
základního článku víry církve. Po té co se nezdařil ani
pokus přimět k posunu bohoslužeb na sobotní odpoledne
jednotlivé sbory, které k tomu byly vyzvány místními cír-
kevními tajemníky, přistoupil SÚC k přípravě podkladů

pro administrativní zákaz církve. První návrhy vypracoval
náměstek Ekart již v červenci 1952, konečná verze však byla
po zapracování připomínek ministra Z. Fierlingera předlo-
žena 20. srpna 1952 pod názvem „Postup proti církvi
adventistů" Politickému sekretariátu ÚV KSČ ve složení K.
Gottwald, V. Široký, A. Čepička, J. Dolanský a V. Kopecký
na zámku v Lánech, kde byl také návrh schválen. V důvo-
dové části dokumentu se praví: „Adventisté zdržují se
některých pokrmů, zvláště vepřového, koňského a králičí-
ho masa. Tento náboženský předpis vedl v některých pří-
padech k odmítání pěstování vepřového dobytka.
Adventisté ve svých členech tlumí soustavně zájem o veřej-
né otázky, vedou věřící k apolitičnosti a zřejmě pod vlivem
svých církevních vedoucích vypověděli někteří adventisté
své členství v KSČ… Činnost adventistů jest v rozporu s
některými ustanoveními naší květnové ústavy, jako napří-
klad odpírání občanských povinností z důvodu nábožen-
ského vyznání, dále že výkon práva svobody vyznání je u
adventistů v neshodě s veřejným pořádkem /svěcení
sobot/, zneklidňování tvrzením o blížícím se konci světa
atd." 
Zákaz měl být původně platný od září, ale kvůli chystané-
mu zajištění majetku byla platnost posunuta na 1. říjen.
Administrativní zastavení činnosti přišlo pro církev neče-
kaně. Ozvaly se sice ojedinělé varovné hlasy, ale jediné co se
zdařilo, bylo převezení části knihovny bývalého semináře
do soukromých bytů členů církve. V den zákazu oznámila
komise, v níž byli zastoupeni také agenti Státní bezpečnos-
ti, příslušnému kazateli, stejně jako vedení církve, že jim,
sboru a církvi jako celku se od tohoto dne odebírá státní
souhlas (ač administrativní odebrání bylo podle platných
legislativních norem možno jen u kazatelům, jak později v
roce 1968 během rehabilitačního procesu poznamenala
Generální prokuratura). Kazatelům bylo oznámeno, že
budou převedení do výroby mimo své dosavadní působiš-
tě. Komise zároveň pořídila soupis majetku a přítomní

agenti StB pátrali po kompromitujících materiálech.
Přítomným kazatelům se v několika případech podařilo
zabránit vpašování takových materiálů či zbraní, takže se
tento záměr nezdařil. 

ZÁKAZ CÍRKVE - PŘÍČINY, DOPADY, OKOLNOSTI
Zákaz sám o sobě nemohl být způsoben pouze zmíněnými
potížemi odmítání sobotní práce a hospodářskými či pra-
covně-morálními dopady téhož. O skutečné motivaci pro
tento postup se dozvídáme s plnou jistotou až z dalších
materiálů, jejichž vznik spustil zákaz CASD. 25. srpna 1952,
tedy pouhých pět dní po schválení zákazu CASD ale stále
více než měsíc před jeho realizací, vyšel z jeho pera náměst-
ka Ekarta další dokument, který vyvozoval z rozhodnutí
Politického sekretariátu ÚV KSČ o zákroku proti CASD
použití stejných postupů proti dalším malým denominacím
- Bratrské jednotě Chelčického a Evangelické církvi metodi-
stické, a to pouze na základě toho, že v rozhodnutí Poli-tic-
kého sekretariátu ÚV KSČ z 20. srpna bylo nařízeno sledo-
vat činnost dalších náboženských sekt. Návrh neobsahuje
důvodovou zprávu pro takovýto zákrok, tato dvoustránko-
vá zpráva jen stručně charakterizuje zmíněné církve a navr-
huje použít vůči nim stejný postup jako proti adventistům.
Dokument byl podrobněji rozpracován začátkem října 1952
a k seznamu společností určených k likvidaci přibyla ještě
Náboženská společnost Československých unitářů. 
Tento návrh byl sice později v době mírných korekcí tvr-
dosti kurzu komunistického režimu zavržen, ale ukazuje,
co bylo skutečnou příčinou zákazu CASD. Církev adventis-
tů sedmého dne představovala pro část komunistické gar-
nitury test, dopad zákazu měl být určující pro pokračování
v administrativním zákazu dalších malých denominací.
Tuto hypotézu potvrzuje skutečnost, že jedním z důvodů
proč v roce 1953 nebyla na základě odsouzení předních
baptistů pro špionážní činnost, zakázána celá baptistická
církev, byly podle zprávy SÚC „neblahé zkušenosti s církví
adventistů, která v podzemí žije dále a dokonce ještě sílí". 
Stejně tak můžeme z konsekvencí vyvodit závěr, že z toho-
to hlediska CASD v tomto testu obstála a nevědomky tak
pomohla dalším denominacím. Tato zkouška věrnosti zása-
dám nebyla snadná, kazatelé byli na základě zmíněného
opatření ministerstva pracovních sil poslání do výroby
daleko od svého bydliště a tak odděleni od svých rodin.
Velká část z nich byla také v letech 1954-5 odsouzena k tres-
tům odnětí svobody a část si odpykávala svůj trest v drs-
ném prostředí uranových dolů na Jáchymovsku (vzpomeň-
me např. na stopu vězněných adventistů v próze Jiřího
Stránského). Administrativně a soudně byli perzekuováni
také členové církve, nejhorší formou tlaku bylo vyhrožová-
ní odebráním dětí, nebudou-li v sobotu navštěvovat školní
výuku. Ve dvou případech však zašla věc tak daleko, že
soud bezprecedentně rozhodl o odebrání dětí rodičům a
jejich umístění do ústavní péče. Soud zdůvodnil své roz-
hodnutí přímo náboženskou výchovou, což později kritizo-
vala interní zpráva Ministerstva školství a kultury, neboť
takovéto zdůvodňování soudních rozsudků ničí již tak cha-
trný plášť náboženské svobody, do níž se státní správa sna-
žila svou církevní politiku zahalit (v roce 1960 se objevil
další, již poslední případ odebrání dětí na Ostravsku). 
Přesto se adventisté nevzdali své zásady sobotních boho-
služeb a nakonec byla v roce 1956 církev opět povolena, k
čemuž notně napomohlo jmenování liberálního komunisty
J. Havelky do čela SÚC v roce 1953. Do budoucna pak již
zůstal pro další politické rozhodování tento zákaz příkla-
dem neúspěchu radikálně konfrontačního přístupu k ma-
lým denominacím. 
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