
DESATERO PODLE SV. PAVLA
Koloským 3, 12-17

„VYVOLENÍ BOŽÍ, SVATÍ A MI-
LOVANÍ" – tak to se mě netýká. Já a
vyvolený? A svatý, no to už vůbec
ne…Možná jsou někde takoví šťast-
livci, ale já?

Škoda. Znělo to docela dobře… 
Takhle mluví „starý člověk", nevy-
koupený, bez víry.
Jenže tohle píše apoštol o novém
životě z víry v Krista. „Protože jste
byli vzkříšeni s Kristem.."
Je to jako v Desateru, samé musíš -
nesmíš. Když odtrhneme ten úvod-
ní základní kámen -„Já jsem Hos-
podin, Bůh tvůj, já jsem tě vyvedl…
z otroctví" – zůstane jenom ta hro-
mada následujících imperativů.
Skutečně těžká, nereálná, nesplnitel-
ná, protivná.
Dnes čteme 
DESATERO PODLE sv. PAVLA
0. Jako vyvolení Boží, svatí a milo-
vaní
1.   OBLECTE …
2.   SNÁŠEJTE SE
3.   ODPOUŠTĚJTE
4.   MILUJTE
5.   NECHTE SE NAPLNIT 

POKOJEM
6.   BUĎTE VDĚČNI

7.   DEJTE MÍSTO KRISTOVU 
SLOVU

8.   UČTE A NAPOMÍNEJTE SE 
9.   OSLAVUJTE BOHA
10. VŠECHNO ČIŇTE VE JMÉNU 

PÁNA JEŽÍŠE
Platí: když ti tyto příkazy  – z desa-
tera Mojžíšova, stejně jako z tohoto
Pavlova někde drhnou, nesedí, jsou
protivné, bliká ti varovná kontrolka,
že s tvým vztahem k Bohu, ke Kri-
stu není něco v pořádku. Tvé připo-
jení ke zdroji je omezeno či přeruše-
no. Nedoporučuje se pokračovat v
jízdě. Hrozí závažné poškození, ne-
li přímo zničení motoru. 
Zastav! A zkontroluj připojení! –
„Byli jste vzkříšeni s Kristem…"
Milovaní, ať vám to zase pěkně
vděčně zpívá a chválí – jak Duch
dá! Vždyť po Velikonocích je přece
proč, ne?

Jaromír Strádal, 
farář ČCE, Praha Žižkov II
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týdeník
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Poselství k neděli Cantate

Mt 21, 28
„Nebo podobno jest království nebeské
člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvi-
tě, aby najal dělníky na vinici svou…"

Mt 20, 1-16
„..kdožkoli chtěl by mezi vámi býti veli-
kým, budiž služebník váš. A kdož by koli
mezi vámi chtěl býti přední, budiž váš
služebník; Jako i Syn člověka nepřišel,
aby jemu slouženo bylo, ale aby on slou-
žil, a aby dal život svůj mzdu na vykou-
pení za mnohé."

Mt 20, 26- 28

Jdi přece
Království Boží přichází na tržiště
tohoto světa, říká Pán Ježíš. Přichází
jako hospodář a najímá dělníky k
dílu, které má být vykonáno. Je tu
od Božího rána, od úsvitu dne, který
je u Pána jako tisíc let a stejně tisíc let
jako jeden den (2 P 3,8). S ním při-
chází úsvit pro všecky, kteří jsou
hotovi jít a dělat. Smlouvá s nimi
podmínky, mzdu k jejich spokoje-
nosti, a posílá je do vinohradu.
Během dne pak ještě čtyřikrát vyjde
(„ sklizeň je mnohá a dělníků málo"
- Mt 9, 37). Pokaždé potká zevlující,
kteří zaspali a do práce se moc nehr-
nou. Nikdo o takové nestojí, „nikdo
nás nenajal," říkají; zahálejí. Až se
ozve hlad, půjdou po žebrotě. I pro
takové je tu teď příležitost. Jejich
mzdu ale hospodář neupřesňuje.
„Chopte se práce a co bude spraved-
livého, vezmete" (v. 7.). Neříká, co si
zasloužíte. „Snažte se. Svou sprave-
dlností vám ručím, že nepřijdete
zkrátka."
Se soumrakem, když konečně padla,
je tu pokyn k výplatě: „Začni od po-

sledních," významně se usmívá hos-
podář na šafáře...
„Tý, pojď sem!" zvedá peníz jeden
proti druhému. Počítali tak nejvýš s
večeří za tu hodinu práce, a teď na
ruku přede všemi jim pán vyplatil
za celý den.
Není divu, že ti utahaní celodenní
šichtou teď čekají víc. Za daných
okolností se jim dohodnutá mzda
zdá málo. Najednou jim výplata, na
kterou se celý den těšili, nestačí. Ne-
ní to fér. „Co práce je za námi naroz-
díl od těchhle! A nejde jen o ty pení-
ze, ale smějí se nám do hrsti. Jsme za
hlupáky. To přece nemůžeme ne-
chat..."
„Příteli," bere si hospodář jednoho
stranou, „poslyš, neděje se ti křivda.
Dostal jsi přece, co ti podle smlouvy
náleží. Chci dát posledním jako tobě.
Jde to na můj účet. Mrzí tě, že JSEM
jaký JSEM? Závidíš jim snad? Že na
mou dobrotu reaguješ s nevolí?"
„Nezávidím, šéfe, ale něco tu nesedí.
Ta výhoda jen pro někoho...," zdá se
nám, že se mohl ohradit ten praco-
vitější.
„Není jaksi nespravedlivě dobrý

tvůj hospodář, Ježíši?" Posledním
řekl, že jim dá, co bude spravedlivé-
ho. Tedy každému, co jeho jest. Co si
kdo zaslouží, platí na tržišti světa.
„Každý podle svých schopností,
každému podle jeho práce," masíro-
vali nás čtyřicet let a říkali tomu
sociální spravedlnost... Nasákli jsme
tím v takzvané lidové demokracii.
Ale mluvíme o království.
V češtině se mimochodem slovo
„spravedlnost" (spravednost) utvo-
řilo od „s pravdou", podobně jako
třeba „opravdu" ze zvolání „ó prav-
du máš", na rozdíl od němčiny, kde
„Gerechtigkeit" se odvozuje od
„Recht"- právo, stejně jako latinské
„justitia" od „jus". „Na pravdě" se u
nás říkalo místům popravčím. Vla-
dař, suverén byl pánem práva k
pravdě. Jeho byla spravedlnost.
V malém království svého hospo-
dářství ten člověk právem rozhodl o
spravedlnosti. Jejím základem a
pravdou nebylo usnesení, ale jeho
dobrota. Těm z nás, jejichž pravdou
jsou zvyklosti, pravidla a ustanove-
ní, zákon ať už obce nebo tržiště

V jarně naladěném městě se uskutečnil v neděli 18. dubna další
Pochod dobré vůle. Účastníci se sešli na Staroměstském náměstí a
procházeli historickou částí metropole kolem židovských památek na
Palackého náměstí, kde byl připraven první happening – za doprovo-
du rytmické hudby tanečnice postupně dotvořily z velkého stojícího
kovového kruhu kostru pro symbol židovské hvězdy.
Po tomto zastavení průvod pokračoval do Valdštejnské zahrady, kde
bylo hlavní shromáždění, ke kterému se připojilo mnoho dalších
účastníků. Uveďme, že se jednalo již o 7. ročník – který si však mohl
získat větší náklonnost širší (i křesťanské) veřejnosti.
Bohatý program, který se konal pod záštitou předsedy Senátu P.
Sobotky a primátora Prahy P. Béma (kteří oba také osobně výstižně
promluvili), za přítomnosti mnoha osobností veřejného, kulturního a
duchovního života, přinesl mnoho zajímavých podnětů.
Shromáždění uctilo minutou ticha také polské oběti letecké katastro-
fy. Kvůli účasti na pohřbu se také omluvil pan premiér Jan Fischer. 
Na úvod zazpíval kantor židovské liberecké obce Michal Foršt a mod-
litby recitoval herec Jan Potměšil /který později přečetl i působivé
texty židovských dětí z koncentračního tábora/. 
O své vzpomínky se podělil pamětník Tommy Karas, který přežil
holocaust. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus přednesl
zevrubnou zprávu o projevech antisemitismu v ČR – a i když těch jed-
notlivých případů zaznamenal dost, přece uvedl, že situace v naší
republice je relativně dobrá v tomto ohledu; pro srovnání předložil
alarmující čísla z Francie a Velké Británie.
Velmi zajímavé bylo vystoupení zástupkyně starosty Jeruzaléma paní
Naomi Tsur, která nejprve uvedla, že ráda přijela do města, kde před
několika stoletími byl její předek rabínem v místní synagoze. Z její-
ho projevu zmíním důležitou myšlenku, že Jeruzalém by neměl být
ROZDĚLEN, ale společně SDÍLEN všemi, pro které je tak důležitý –
a kteří jsou ochotni respektovat ty druhé… 
Zaznělo také poděkování předsedovi ICEJ Mojmíru Kallusovi a jeho
spolupracovníkům za mnohaleté a pečlivé přípravy těchto akcí. Sám
na shromáždění také promluvil a překládal paní Tsur i pozdrav izra-
elského velvyslance.

Pochod dobré vůle 
prosluněnou Prahou

„Synu, jdi na vinici mou dnes, a dělej"

Rada Církve bratrské vyjádřila
svoji účast na zármutku, který obe-
střel celý polský národ, a zaslala
kondolenční dopis do ústředí ses-
terské církve ve Varšavě. Současně
vyslovuje upřímnou soustrast všem
bratřím a sestrám polské národ-

nosti naší církve. Rada Církve bra-
trské rovněž tímto vyjadřuje hlu-
boký soucit se všemi občany Pol-
ska. Chceme se připojit k těm, kteří
se modlí a prosí, aby sám Všemo-
houcí Bůh byl jejich Utěšitelem.

CB

Rada Církve bratrské
k polské tragédii

AKTUALITA

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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SYSTÉMOVÁ REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK POTRVÁ DO ROKU 2013
V České republice byl slavnostně zahájen „Projekt revitalizace židov-
ských památek". Stalo se tak v jičínské synagoze, kde rozhodnutí o při-
dělení dotace ve výši 279 682 893 Kč z Integrovaného operačního pro-
gramu 5.1. převzal předseda Federace židovských obcí v České repub-
lice Jiří Daníček z rukou ministra kultury prof. Václava Riedlbaucha.
Nositelem projektu je Federace židovských obcí v ČR, která v současné
době sdružuje deset židovských obcí a další přidružené židovské orga-
nizace a spolky. Hlavním cílem projektu je vytvoření koordinované,
odborně a metodicky řízené prezentace židovské kultury jako jedineč-
ného kulturního dědictví ČR. Díky Integrovanému operačnímu progra-
mu 5.1, jehož motto zní „Vracíme památky do života", vznikne na území
sedmi krajů síť deseti oblastních center židovské kultury, která budou
poskytovat kulturní a vzdělávací služby pro odborníky i širokou veřej-
nost. Vznik oblastních center se plánuje v Úštěku, Jičíně, Brandýse nad
Labem, Plzni, Březnici, Nové Cerekvi, Polné, Boskovicích, Mikulově a
Krnově, informuje server místnikultura.
V ČR se do dnešního dne uchovalo na 90 synagog, které mají památko-
vou hodnotu, dále přibližně 150 dalších budov památkové povahy (ško-
ly, obecní domy, rabináty, špitály, mikve) a na 350 židovských hřbitovů.
Z nich bylo vybráno celkem 15 stavebně a historicky nejcennějších ob-
jektů, které čeká v rámci tohoto projektu revitalizace, zpřístupnění a
využití ke kulturním i vzdělávacím účelům. V revitalizovaných památ-
kách židovské kultury, mezi které jsou zahrnuty synagogy, sídla býva-
lých obcí, rabínské domy, bývalé židovské školy a další objekty, budou
probíhat výstavy, přednášky, koncerty, literární večery, filmové projek-
ce a divadelní představení. Plánovaný termín dokončení projektu
Revitalizace židovských památek je září 2013.

www.christnet.cz

světa, se to nezdá. „Proto hledejte...!
Hledejte nejprve a především to krá-
lovství a jeho spravedlnost," říká
Pán Ježíš. „Já jsem její PRAVDA."
(Mt 6,33; J 14,6)
Hospodář říká nespokojenci: „Vez-
mi, co tvého jest, a jdi... jdi přece."
Nabízí se představa, že ve své dob-
rotě končil pracovní den společnou
večeří, a že tihle naštvaní to prostě
neberou. Odmítají vejít do pohody,
do společné radosti z vykonaného
díla, kde už jako první mezitím
zasedli ti poslední. O tom, jak to
dopadne, podobenství mlčí. Ale po-
známka, že mnoho je povolaných, z
nichž jen menšina se rozhodne šťast-
ně, sem patří.
Vinice je dávný prorocký symbol
Izraele (Iz 5). Ke konci svého půso-
bení, krátce před Velikonocemi, ho
Pán Ježíš připomene ještě dvakrát
(Mt 21, 28-31; 33-46). Pokaždé se zde
zástupci pravidel, Zákona Smlouvy
a ustanovení starších, setkávají s
jejich přesahem zjevujícím se v tom,
kterého Panovník poslal.
„Vstupujeme do Jeruzaléma a Syn
člověka bude vydán...," čteme dál ve
dvacáté kap. Matoušově. Vydán do
rukou těch zasloužilých, jimž se zdá,
že mají nárok, do rukou těch lepších,

kteří nesnášejí vracející se marno-
tratné. Když na to přijde, řeknou:
„My zákon máme, a podle našich
pravidel má umřít nepravý dobro-
děj, protože Synem Božím se činil" (J
19,7). Zabijí Syna, aby uchvátili
dědictví, vinici, CÍRKEV BOŽÍ pro
sebe (Mt 21,38). Blázni a slepci (Mt
23,17), pokolení zlé a cizoložné (Mt
12, 39) ze zlého pokladu svých srdcí
vynesou zlé (Mt 12,35), i tu sprave-
dlnost zlou.
S podobenstvím, kde příčinou napě-
tí mezi dělníky se stala různá míra
hospodářovy přízně, se zdá kores-
pondovat, co se dál přihodilo cestou:
Matka Zebedeovců Jana a Jakuba
přišla za Ježíšem se žádostí a nabíd-
kou postavit své syny Mistrovi po
bok. Nebude to zřejmě s tím králov-
stvím snadné, jak sám opakovaně
naznačuje. Měl by mít tělesnou
stráž, pobočníky. Nuže, koho jiného
než „Syny hromu" (Boanerges), jak
jim sám přezdívá (Mk 3,17), hochy
tak trochu od rány. Dokáží se zastat,
osvědčili se (pravda, ne zrovna nej-
šťastněji), když Samaritáni odepřeli
Mistrovi nocleh (L 9,54), a jindy háji-
li jeho pověst vůči tomu, kdo si do-
volil vymítat ďábly v jeho jménu,
ačkoli s nimi nechodil (Mk 9,38).
Nebyli by to špatní bodyguardi.

Jenomže jsou tu ostatní, a těch se to
dotklo: „Co si o sobě myslí, že! Není
ten Jan, jak se na Mistra lepí, nějak
móc chytrej? A teď s bráchou? To by
byl pěknej kontrapunkt! Kam se
tlačí? O co jim jde?" rozhněvali se na
ty dva, čteme.
Ježíš si je svolal: „Takhle ne. Tak by
to mezi námi nešlo. Handrkování o
vliv a moc jste okoukali na tržišti
tohoto světa. Ale jste děti králov-
ství...
Trpíš komplexem nedoceněné vý-
znamnosti, zatímco ten vedle je ne-
zaslouženě středem pozornosti?
Rád bys rozhodoval? Měl poslední
slovo? Zkoumej, čího jsi ducha, čí
mysli. Nezastíráš si něčím dar
SLÁVY od Otce milujícího nás před
ustanovením světa, SLÁVY, o niž se
s vámi dělím? K ní, ke SLÁVĚ
Otcově, jsem z mrtvých vstal, abyste
i vy v novotě života chodili (Ř 6,4).
V její záři se ukáže malichernou
každá ukřivděnost, bezvýznamný-
mi se stanou prestiže a zájmy, jimiž
byste si jinak konkurovali.
Užívejte si ji. Berte ji doopravdy a s
radostí, zřetelně a přesvědčivě, aby
poznal svět, že jsme odjinud: Já ve
vás a Otec ve mně, abychom byli
dokonáni v jedno" (J 17,23). Amen

s.j.h.

„Synu, jdi na vinici mou dnes, a dělej"Z církví doma i ve světě

Jsou slova velká, vznešená, skoro posvát-
ná, jimiž by se mělo šetřit, aby se zachova-
la jen pro skutečně velké, vznešené věci,
aby nezevšedněla a ty velké, vznešené a
posvátné věci nedegradovala, jak se už
mnoha slovům přihodilo - např. v našem
včerejšku slovům „mír" a „pokrok". My
starší si pamatujeme, jak na každém nád-
raží se budovatelskou prací pro socialis-
mus bojovalo za mír a pokrok ve světě, a
také si ještě pamatujeme, jaký to byl mír a
jaký to byl pokrok, kdy se spílalo prohnilé-
mu imperialismu a věštila jeho konečná a
definitivní porážka, kdy se pokrokovým si-
lám na celém světě posílaly zbraně, kdy se
střílelo do lidí, kteří se pokoušeli dostat za
hranice, ještě si pamatujeme, jak se stály
fronty na pomeranče či před Čedokem na
zájezd do Jugoslávie. Velká a vznešená slo-
va o míru a pokroku zakrývala skutečnost,
v prvních letech po válce však zněla tak
krásně a nadějně, že jim uvěřil skoro kaž-
dý. Teprve vývojem reálného socialismu,
postupně ztrácela na věrohodnosti, až jim
posléze věřil jen málokdo. To už jejich hla-
satelům bylo jedno, získali co chtěli, pak
už jim stačilo, aby všichni souhlasně při-
kyvovali či aspoň souhlasně mlčeli. Kdo
tak nečinil dost viditelně, byl podezřelý a
stal se občanem druhého řádu, kdo se od-
vážil říci pravdu, šel do arestu, v horším
případě přišel o krk. To vše ve jménu oněch
velkých, vznešených a posvátných slov.
Časy se změnily. Čtyřicetiletou éru bo-
jovníků za mír a pokrok – mírových štvá-
čů, jak jim říkali na druhé straně, parafrá-
zujíce hitlerovskou nadávku židobolševic-
kým válečným štváčům, vystřídala doba
nových velkých, vznešených až posvát-
ných slov, slov „svoboda" a „lidská prá-
va". Po čtyřiceti letech bezpráví a nesvo-
body znějí i dnes právě tak krásně, jako
zněla tenkrát ta poválečná. Zatím si málo-
kdo uvědomuje, že i ona mohou dost
zakrývat. Už jen tím, že jsou přinejmen-
ším rozporuplná a může si je přivlastnit
každý jednotlivec při prosazování svých
zájmů. Připomeňme si třeba tu banální
debatu o kouření v restauracích. Nekuřáci
si reklamují právo dýchat čistý vzduch,
kuřáci své právo zakouřit si, kdykoliv se

jim zlíbí. Restauratéři zase v obavě z mož-
ného poklesu zisků v případě nějakých
protikuřáckých opatření se brání zasaho-
vání do svobody podnikání. A všichni mají
pravdu. Svou pravdu, pravdu podloženou
a ústavou zaručenou svobodou jednotlivce
a lidskými právy. Ve jménu těch velkých a
vznešených slov se dělají zákony, aby vy-
hovovaly všem a nikoho neomezovaly. Se
spravedlností mají pramálo společného. A
protože zákon je zákon, nelze se divit, že
mnoho páchaných nepravostí všeho druhu
a všech kalibrů je právně nepostižitelných,
od drobných krádeží až po krádeže celých
nemovitostí nebo zpronevěry stamiliono-
vých částek. Před časem vyprávěl bývalý
soudce Vojtěch Cepl o dvou mladých pod-
nikatelích, kteří připravili sedmdesátiletou
důchodkyni o byt, když jí dali podepsat
jakousi smlouvu, které buď plně nerozu-
měla, nebo něco, psaného pravděpodobně
malým písmem pod čarou, přehlédla.
„Neudělali jsme nic nezákonného," hájili
se a soud jim dal za pravdu. Měla si to
důkladně přečíst. Jako svobodná občanka
měla právo to nepodepsat. – Pro postižené
pak velká slova o svobodě a lidských prá-
vech se stávají prázdnými pojmy. Nezna-
menají vůbec nic, protože znamenají
všechno – jak pro koho. „Ze společnosti se
zcela vytratilo povědomí, že některé věci se
prostě nedělají, přestože je zákon přímo
nezakazuje, je to nemravné," řekl bývalý
soudce. Tohle jsem jako malý kluk slýchá-
val od svých rodičů i ve škole. Nevím, zda
to někdo říká dnešním dětem. Nejspíše ne,
protože se i ve výchově propaguje něco
podobného, jako je v ekonomice neviditel-
ná ruka trhu. „Každé dítě má právo prožít
své dětství bez nějakých připomínek a
řádu," řekla nedávno v rozhlase jedna psy-
choložka. Billboardy na autobusových
zastávkách nabádají rodiče, aby své děti
nenapomínali slovy „Stůj rovně, když s
tebou mluvím". Podle novinové zprávy (a
nebylo to v Blesku nebo v Aha!) v jednom
americkém státě dokonce odsoudil soud
rodiče za to, že odmítli svému dítěti splnit
přání a koupit mu koloběžku. To je další
příklad šalebnosti a rozporuplnosti slov o
svobodě a lidských právech: Svoboda a

práva dětí kolidují s právy rodičů, kdy na-
víc byla práva prvých nadřazena právům
druhých. Rodiče jsou omezováni ve volbě
způsobu výchovy svých dětí, ani ta Ko-
menského metlička jim není povolena (ne-
mluvím o klacku). Právě dnes kritizoval
přespřílišnou liberalizaci výchovy dětský
psychiatr Maxmilián Kašparů. Nevím,
jak dokáže ona neviditelná ruka z dětí vy-
chovat svobodné a přitom slušné občany,
nesobecké a ohleduplné, s uvědomělým
povědomím morální odpovědnosti k celé
společnosti. Asi to vůbec není žádoucí.
Absenci morálky ve společnosti pociťuje
většina občanů, někteří však zvedají prst
paradoxně proti těm, kteří to kritizují, ti
prý chtějí omezovat svobodu. Ano, zajisté.
Morálka má určité – nepsané – zákony,
které dávají meze, nutné k udržení řádu.
Jestliže je svoboda neslučitelná s morál-
kou, o jaké svobodě pak mluvíme? „Svo-
boda bez řádu je zhovadilost," řekl nedáv-
no v rozhlase někdo z těch moralistů. Prof.
Cepl řekl přímo: „Ve společnosti, která
neví, co je to morálka, se moralizovat mu-
sí." Jen neví, kdo by se toho měl ujmout.
„Snad církve, ale ty mají v naší ateistické
společnosti malý vliv," posteskl si. A já se
obávám, že se jim do toho ani nechce, snad
to považují za příliš světskou záležitost.
Před časem naznačil v rozhlase prof.
Halík, že jeho „osvětový" projekt se u cír-
kevních špiček nesetkal s pochopením.
Když přišel s takovým „osvětovým" pro-
jektem prof. Halík, předseda Křesťanské
akademie, jeho nadřízené církevní orgány
to odmítly. Stejně jsem pochodil já, když
jsem brzo po převratu položil jednomu z
našich uznávaných teologů otázku, co
může církev udělat pro společnost, která
byla po čtyřicet let deformována nezdra-
vou ideologií. „Církev nemá jiný úkol, než
hlásat Slovo Boží," odpověděl. To nepo-
chybně. Jako prostý občan, křesťansky
smýšlející, si ale stejně myslím, že páni
profesoři Cepl a Halík mají pravdu. Když
ne církve, tedy kdo? Vyznavači liberalis-
mu, dnes převládající a oficiální filozofie,
kteří prohlašují, že morálka škodí podniká-
ní a obchodu – podle nich tomu jedině

Diktatura svobody a lidských práv,
Jednotlivé příspěvky byly prokládány vystoupeními kvarteta izrael-
ského jazzového hudebníka Amose Hoffmana, hráče na arabskou
loutnu.

Snad zbývá dodat, že Pochodu využili/zneužili i sympatizanti
Palestiny. Ano, na poněkud nešťastně nazvané akci „všichni jsme
lidi", která nepostihuje záměr Pochodu – totiž „kulturou proti antise-
mitismu a neonacismu", měli i oni své místo. Je třeba konstatovat, že
nijak nenarušovali – pouze typicky parazitovali na tom, co vytvořili
jiní.

Jsem přesvědčen, že obě propojené akce nebyly podařené a dobré jen
kvůli příznivému počasí, pečlivé organizaci a podpoře vlivných osob-
ností, ale že se zde připomíná něco velice podstatného nejen pro
podobu soužití v naší společnosti, ale že je na místě, aby křesťané pro-
jevovali podporu svým „starším bratrům".

Text a fota 
Bohumil Kejř

Dokončení ze str. 1

Pochod dobré vůle 
prosluněnou Prahou

Dokončení ze str. 1

aneb šalba slov, a jak Homo sapiens jeden druhého i sama sebe balamutí

Dokončení na str. 4



Dokončení z minulého čísla
Již na začátku jsme si připomněli, že
dnes má komunita více než sto bra-
tří. Bratři se živí pouze svou prací.
Nepřijímají pro sebe žádné dary.
Někteří z bratří žijí v malých sku-
pinkách mezi nejchudšími v růz-
ných částech světa. Mimo to bratři
také organizují malá i velká setkání,
která jsou součástí „pouti důvěry na
zemi".
Bratr Roger zemřel násilnou smrtí
přímo při modlitbě v kostele Smíře-
ní rukou asi ne zcela zdravé ženy.
Bratr Francois se zamýšlí proč: Na
bratru Rogerovi, v jehož blízkosti
jsem žil, mne vždy udivoval jeden
aspekt jeho osobnosti; byl to člověk
nevinný. Nikoliv proto, že by v sobě
neměl žádnou chybu. Nevinný člo-
věk je někdo, pro koho jsou zjevné a
samozřejmé věci, které pro ostatní
tak zjevné a samozřejmé nejsou. Ta-
kový člověk je takříkajíc „ vidí" . To,
co říká, je pro něj jednoduché a

jasné. Skutečnost pro něj není tak
zahalená jako pro druhé, „ vidí
skrz". Říkalo se o něm, že neměl teo-
logické myšlení. Neviděl však mno-
hem jasněji než ti, kteří toto tvrdili?
Celá staletí křesťané ospravedlňova-
li svá rozdělení. Byl realista, uvědo-
moval si, že některé věci zůstanou
neuskutečnitelné a nemohl se s
tímto faktem smířit. Jeho nevinnost
mu dávala mimořádnou sílu, která
se nikdy nevzdávala. Smíření je kro-
kem, který každý křesťan udělat
může.Měl v sobě i cosi radikálního,
cokoliv, co by mohlo zpochybnit Bo-
ží lásku, pro něj bylo nesnesitelné.
Měl jistotu, že Bůh je láska a odpou-
ští a odmítá se ke zlu vracet. Každé
skutečné odpuštění probouzí pra-
vou podstatu lidského srdce, to jest
jeho dobrotu. Měl v sobě cit pro lás-
ku a odpuštění. Tyto dvě , pro něj
evidentní skutečnosti chápal s bez-
prostředností, která nám mnohdy
unikala. V této oblasti byl skutečně

člověkem nevinným, vždy prostým
a bezbranným, čtoucím v srdci dru-
hých, schopným neobyčejné důvě-
ry. Jeho krásný pohled to vy-jadřo-
val. Bratr Roger jistě fascinoval svou
nevinností, svou vnímavostí, svým
pohledem. Myslím, že v očích ně-
kterých lidí, kteří v sobě nosí neřeši-
telné konflikty se tato nevinnost
mohla stát nesnesitelnou. Pak nesta-
čilo napadnout tuto nevinnost, bylo
třeba ji odstranit. Je-li světlo příliš
silné - a to, které vyzařovalo z bratra
Rogera, mohlo oslňovat, nezbývá,
než jej zhasnout.
Jeho smrt tajemně zpečetila to, čím
vždycky byl. Nezemřel kvůli něče-
mu, ale kvůli tomu, čím byl.

Jan Trnka

Literatura: 
Chantal Joly, Modlitba s Rogerem
Bratr Roger, Netušená radost
Internet (i česky) www.taize.fr
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Kterak vyhlíží „domovy" pro naše různě postižené občany? Určitě odlišně,
avšak nelze nevidět úspěšné snahy o změnu oproti předchozímu stavu.
Ostatně před patnácti lety, když jsme měli možnost nahlédnout podobná
bydlení např. v Holandsku, nevěřili jsme svým očím. Žádné kasárenské
postele a kovové skříňky, nýbrž obýváky, kuchyňky a ložnice připomína-
jící běžné rodinné prostředí.
V případě, který nás nyní zaujal, bychom rádi upozornili na odpovědnou
službu asistentek Chráněného bydlení Brandýs n. L. - Spořilov. Přichází-
me s nimi do kontaktu o nedělích i při případné návštěvě uživatelek nově
otevřeného Chráněného bydlení. Studentky sociálně zaměřeného studia z
našich řad na „Vyšším Hrádku" také vděčně zažily svou praxi. Náš evan-
gelický kostel sv. Petra je od ústavu co by kamenem dohodil. Nedělní
bohoslužby v 9.30 snad nejdéle navštěvovala paní Libuše Leuchterová (a s
ní i další dvě zájemkyně), snad nejstarší obyvatelka domu, v němž žila již
v předchozím zařízení pro zrakově postižené. Z nich zde jako naprosto
slepá zůstávala snad poslední. A pak najednou jsme slyšeli, že se přestě-
hovala do chráněného bydlení v Čelákovicích. Při návštěvě jsem byl mile
překvapen. Spatřil jsem něco, co je srovnatelné s obydlími, která jsem po
převratu měl možnost obhlédnout v cizině. Obdobně je návštěvník potě-
šen při vstupu do Chráněného bydlení v Brandýse n. L. – Spořilově. Pozo-
ruhodné je zejména propojení obytné části s kuchyňským koutem a oddě-
leným soukromím ložnic. Jsou vytvořeny podmínky pro účast bydlících
na běžném životě jako v kterémkoliv domově; při vaření, nákupech, úkli-
du, s určitým podílem na rozhodování o daných činnostech. Konečně nám
způsobily radost asistentky, které ochotně přivádějí na bohoslužby své
klientky. Ostatně, jak z Bible víme, Ježíš měl zájem často právě o lidi vše-
lijak postižené a na pokraji společnosti. Chráněný domov dnes již nejed-
nou, byť ještě ne všude, nevytváří ghetto, nýbrž otevřené prostředí a kli-
entům, kteří by na to sami nestačili, obětavě pomáhá. Navíc někteří z nich
mají možnost podílet se i na práci v chráněných dílnách ve Staré Boleslavi.
Obyvatelky můžeme s jejich asistentkou vidět na snímku právě v jejich
obydlí. Nezbývá než klientkám i jejich asistentkám popřát dost sil i dobré
vůle pro naplnění jejich dobrých plánů a právě tak, aby život v domově
nebyl narušován snad těmi, kteří této službě nepřejí, nebo nemají pro ni
pochopení. Pro chráněné bydlení platí určitě zaslíbení tři tisíce let starého
žalmu: „Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i
vdovy, svévolným však mate cestu." 

Jan Kašper

Chráněné bydlení, 
aneb „Jako doma"!

Je obecně známé, že v Kunvaldu u
Žamberka byla v roce 1457 založena
Jednota bratrská. Již tři roky po jejím
založení, tj. 1460 existuje sbor Jed-
noty bratrská v Rychnově n. K., kam
se kvůli pronásledování uchýlila vět-
šina Kunvaldských i jejich kazatel
Michal ze Žamberka, který byl s
některými vězněn. Rychnov n. K. se
stává v počátcích Jednoty bratrské
střediskem několika blízkých sborů.
Odtud se konala péče o sbory v
Kunvaldu, v Žamberku, v Brandýse
n. Orl., v Chocni, Kostelci n. Orl., Sol-
nici, Javornici (vesnice u Rychnova
n. K.), Lanškrouně, Bělči n Orl., Li-
tomyšli, Krčíně u Nového Města n.
Met. i Chrudimi. Platilo to zejména,
než se některé z těchto sborů osamo-
statnily a získaly své kazatele. Tyto
sbory často velmi úzce spolupraco-
valy, bratři se navzájem znali, zejmé-
na jejich kazatelé. Ve východních Če-
chách byly sbory Jednoty nejvíce
rozšířeny. Nikde v Čechách nebylo
tolik sborů pohromadě. V oblasti
mezi Náchodem, Hradcem Králové,
Pardubicemi a Litomyšlí byli bratři
usazeni ve 43 obcích a měli zde 13
samostatných sborů.
Jedno z prvních důležitých píse-
mných usnesení Jednoty bratrské
podává „Spisek starých bratří či svo-
lení na horách rychnovských" z r.
1484. Bratři se zde hlásí k víře, lásce
a naději, kterou nacházejí v Ježíši
Kristu, zavazují se k životu ctnostné-
mu a pokornému, přislibují, že se
budou navzájem vzdělávat a napo-
mínat a napomínání přijímat a dodr-
žovat řád a kázeň podle slova
Božího.
Další velmi důležité sejití bratří na
Rychnovsku je volba vlastních kněží
a biskupů. Konalo se 6. 3. 1467 ve
Lhotce u Rychnova – tam donedáv-
na stála Bratrská borovice. Rozhodli
se k tomu, když po tříletém věznění
olomouckým biskupem byl upálen
B. Jakub Chulava z Vyškova jako
první oběť pronásledování. Kladli si
otázku, zda mohou zůstat ve spojení
s římskou církví, která se dopouští
takových věcí proti vyznavačům
pravdy. Vypsali modlitby s postem,
aby jim Bůh zjevil, zda je skutečně
čas k odloučení od řádu římského a
k zřízení vlastního kněžství. Tak ve
Lhotce zvolili první své tři kněze. To
bylo vždy z katolické strany kritizo-

váno, že si Jednota dovolila porušit
apoštolskou posloupnost. Katolický
řádový kněz P. Holeček (již řadu let
se věnuje novému pojetí M. J. Husa
a našich dějin) ve své přednášce o
Jednotě bratrské v Letohradě 1998
prohlásil, že chápe bratry, když došli
k tomuto rozhodnutí.
V lese asi 100 metrů nad silnicí č. 318
vedoucí z Rychnova n. K. do Často-
lovic přibližně 1 km západně od
Rychnova pod dnešní obcí Rych-
novská Lhotka stála z dávných dob
mohutná košatá Bratrská borovice,
která upomínala na tuto událost,
volbu prvních kněží. Borovici ve 30.
letech namaloval akademický malíř
Jan Šplíchal ze Sloupnice. V 70.
letech ji porazil blesk. Dnes je na
tomto místě žulový památník, bohu-
žel bez pamětní desky. Zřejmě by
bylo vhodné umístit na tomto místě
informativní desku o této důležité
historické události. V Rychnově n.
K. v Krocínově ul. na domě č. 342 je
deska s nápisem: Zde na tomto
místě bydleli první biskupové
Jednoty bratrské a konala se zde
důležitá shromáždění. Také nynější
fara římskokatolické církve v
Rychnově kdysi náležela jako sou-
kromý dům členu Jednoty bratrské.
Je možno ještě poznamenat, že v
Rychnově n. K. a v Brandýse n. Orl.
se konaly asi prvních 50 let existence
Jednoty nejdůležitější synody a jed-
nání. Město Rychnov n. K. se svým
okolím může být hrdé na to, že
zejména v druhé polovině 15. století
bylo nejvýznamnějším střediskem
Jednoty bratrské v českých zemích,
neboť jak tvrdí naši přední historiko-
vé F. Palacký, T. G. Masaryk a fran-
couzský historik A. Denis, husitství
a Jednota bratrská bylo nejvýznam-
nější období českých dějin, které
nám do současnosti předává násle-
dováníhodnou tradici humanitních
ideálů lásky k Bohu i bližnímu, vzá-
jemné tolerance a úcty jednoho k
druhému, což jsou základní kameny
demokracie.
Zprávy o existenci bratří v Kostelci
n. O. jsou od počátku 16. století.
Shromažďovali se zde, ale asi nemě-
li svoji vlastní budovu. Byli zřejmě
převážně obstaráváni z Rychnova n.
K. Změna k horšímu nastala po
bitvě u Mühlberka 24.4.1547, v níž
zvítězil císař nad protestanty a zane-

dlouho pak jmenoval místodržícím
českého království arciknížete Fer-
dinanda. Protestantská šlechta byla
pronásledována a činnost Jednoty
bratrské byla na katolických pan-
stvích omezována, mnozí museli
odcházet do ciziny, bratrské kostely
byly zavírány. Ferdinand obnovil
svatojakubský mandát zakazující
působení Jednoty. 1548 zemřel Jan z
Pernštejna a česká panství po něm
zdědil jeho syn Jaroslav. Jemu nyní
náležela místa, kde byly nejstarší
bratrské sbory: Kunvald, Rychnov,
Žamberk a v jejich sousedství Kos-
telec n. O., Solnice, Javornice a opo-
dál Pardubice. Počet bratří se zde v
posledním čase rozmnožil. Nastává
nerovný zápas o udržení sborového
života. Bratr Pavel Paulin, člen úzké
rady, a vedle něho statečný B. Václav
Holý, zároveň historik těchto udá-
lostí, pracovali tu s nasazením osob-
ního nebezpečí, unikajíce zajetí.
Bratřím byly zabaveny jejich domy.
Někteří odešli na Moravu, kde byly
svobodnější poměry. Mnozí však
odcházeli do ciziny. Zikmund Win-
ter v knize Život církevní (Praha
1895) píše: „Bratřím bylo tehdy
nutno se stěhovati z vlasti, nebo se
skrývat, či dát se na jinou víru.
Jaroslav z Pernštejna, pověstný svou
marnotratností, byl hotov na bratry
v Rychnově přivolati vojáky, kdyby
se k mandátu ukázali neposlušní.
Prý se slzami v očích vyhnal Koste-
lecké, Kunvaldské, Solnické. Z jeho
gruntů se vystěhovalo do Polska
mnoho rodin. Dojemné bylo louče-
ní... Z Litomyšle odjížděli na 70
vozech, z Turnova se vystěhovalo 41
měšťanských rodin. Když se ubírali
bratři ze statků Pernštejnských, malé
děti plakaly a objímaly matky: Ma-
měnko, buďme doma. Před Kostel-
cem n. O. ustanovili sobě pole široké
za místo, kdež jedni na druhé čekali,
až se všichni sjeli. Tu ještě jednou
padli na kolena, pohleděli na stranu,
odkud přišli, plakali, modlili se a
loučili s vlastí líbajíce rodnou půdu.
Ve třech houfech odjeli do Poznaně,
ve dvou z nich napočítáno 800 duší.
Z Poznaně byli po 10 týdnech někte-
ří tamním biskupem vyhnáni do
Pruska."
V březnu 1548 byly sbory na pern-
štejnských panstvích zavřeny. Také v
Kostelci n. O. V r. 1554 dal úředník

Jednota bratrská na Rychnovsku a
v Kostelci nad Orlicí

potštýnský některé kostelecké bra-
try uvěznit v Pardubicích. Sbor zů-
stal zavřen, veřejná shromáždění se
nekonala. Ale ze svého sídla i ze
Solnice docházel B. Václav Holý a
konal v Kostelci tajné bohoslužby. V
pondělí svatodušní 1557 zde měl
veliké shromáždění. Za Maxmiliána
nastalo uvolnění (1576). Ale Vra-
tislav z Pernštejna zapovídal shro-
máždění. V Kostelci měli však bratři
poměrný klid. Do nového kostela za
městem u hřbitova (jedná se o kostel
sv. Anny?) byl uveden za kazatele B.
Petr, aby zde kázal slovo Boží, jak to
sděluje ve své zprávě B. Javor z úzké
rady. Podle Aktů Jednoty bratrské
uchovávaných v Herrnhutu (v Sas-
ku) byl r. 1581 v Kostelci vysvěcen
nový sbor s kostelem, nemocnicí a
starobincem (kostel byl postaven
snad již 1580, pravděpodobně na
místě kaple sv. Václava, o níž jsou
písemné zmínky již 1364). Konala se
tu tedy plná sborová práce. Dne
21.4.1583 zemřel v Kostelci B. Jiří
Škop, jáhen, který byl ženatý a byl
hospodářem ve sboru. Správcem
sboru byl od r. 1585 B. Samuel
Benedikt (Blažek) rodem z Morko-
vic u Prostějova. Bratři měli v Kos-
telci n. O. kostelík na Rabštejnku

(Rabštejně), u samé brány. B. Samuel
se zde oženil. Narodilo se mu 5 dětí,
o nichž zaznamenal pečlivě datum
jejich narození, křtu, konstelaci
hvězd, jméno křtícího bratra, jména
kmotrů, jichž bylo při každém křtu
2-5 a současně 3-7 kmoter. Všichni
pocházeli z předních bratrských šle-
chticů a měšťanů z Kostelce a okolí.
Tři děti mu křtili rychnovští kněží
Šimon Křížek, Jan Festus a Jan
Kopečný. Syna Václava křtil kněz
Martin Mach původem z Troubek z
Přerova a dalšího syna kněz Jan
Svatoš z Brandýsa n. O. Dne 2.
února 1595 odevzdal Š. Benedikt
stavební účty za stavení na Rab-
štejnku starším sboru z Brandýsa n.
O. Bratři starší mu vyplatili 100 kop.
Nástupcem kněze S. Benedikta se
stal Matouš Názon, kněz z Dubence
u Dvora Králové, který zemřel 1599.
Podle bádání MVDr. Vladimíra
Fiedlera v kosteleckých městských
knihách v rychnovském archívu
významným členem Jednoty bratr-
ské byl zámožný měšťan Matěj
Dubenský (zemřel 1624). O jeho
rodu bylo referováno v kosteleckém
Zpravodaji. Jeho dcera Kateřina
byla 1591 oddána v bratrském kos-

Dokončení na str. 4



„Ačkoli si naprosto nemůžeme být
jisti, že se osudové situace obrátí k
lepšímu, budou pořád existovat
lidé, kteří budou předávat pocho-
deň dobra, spravedlnosti a lásky
příští generaci," praví vlámský teo-
log Edward Schillebeeckx v souvis-
losti s konstatováním, jak těsně se
přiblížil ke křesťanskému pojetí
naděje agnostik Jean-Paul Sartre.

NÉST OHEŇ
Podobně jako Sartre (1905-1980),
který ke konci života prohlásil, že
„navzdory všemu věří v možnost
lidskosti pro lidi", se k naději na-
vzdory všemu přihlásil americký
spisovatel Cormac McCarthy v drs-
ném románu Cesta (The Road).
Stejnojmenný film kvalit předlohy
nedosahuje („osekána" je žel většina
výpovědí náboženských), něco však
přece jen podržuje. To, co Schille-
beeckx nazývá „předáváním po-
chodně" (s. 60), označují dvě hlavní
postavy jako „nesení ohně". Tento
ústřední motiv je ve filmu ponechán,
stejně tak snové pohledy zpět
(„flash-backs") na „dobré Stvoři-
telovo dílo", v přítomnosti nenávrat-
ně narušené. Táta se synem putují
pěšky na jih po zemi zachvívané
zemětřeseními, kde v důsledku glo-
bální katastrofy zahynula s flórou a
faunou i většina lidí a notně se
ochladilo … Jejich hlavní starostí je
nést (vnější i vnitřní) „oheň", opatřit
si jídlo a vyhnout se tlupám kaniba-
lů (pro něž jsou děti vzácnou, ob-
zvlášť vítanou pochoutkou) … 
Zatímco různí mudrlanti přednost-
ně řeší otázku, zda je konzumace
masa zvířat (ještě) etická, částečně či
podmíněně etická, popř. zcela ne-
etická, upozorňuje McCarthy brutál-
ně na to, jak tenká a křehká je naše
civilizační slupka! (Britský vojenský

historik Antony Beevor vzbudil roz-
ruch rozčleněním zajatých němec-
kých vojáků u Stalingradu do dvou
kategorií: na tzv. růžolící a ostatní.
„Růžolící" se živili masem padlých
kamarádů ...) Poslední slovo – v
McCarthyho knižní předloze i ve
filmu – má přesto naděje. Úžasná
kniha, ucházející film!

ŠKOLA ŽIVOTA?
O nesení ohně lze obrazně hovořit
též u britského filmu s poněkud za-
vádějícím českým názvem Škola
života (v originále: An Education).
„Vzděláním" se v originále míní
vzdělání nabyté konvenčně, tj. ve
školních škamnech. Tedy nikoli Gor-
kého „universitět žizni" („univerzita
života")! Snímek situovaný do začát-
ku šedesátých let 20. století a natoče-
ný podle autobiografického příběhu
britské novinářky (jež nejprve po-
hrdla střední školou, pak se ke stu-
diu vrátila) líčí, jak tzv. „praktický
život" přivede hrdinku pouze k roz-
poznání ceny vzdělání „teoretické-
ho". „Tak kvůli tomuhle jsou všech-
ny ty písně?" táže se zklamaně
sedmnáctiletá Jenny v Paříži po ztrá-
tě panenství s (nanicovatým) pade-
sátníkem, s nímž předtím „odešla
žít" ... Otázka v kostce polemizuje se
slogany a mýty kolem šedesátých
let. 
„We don’t need no education, we
don’t need no thought control“ (Ne-
potřebujem žádný vzdělání, nepo-
třebujem žádnou kontrolu myšle-
ní)," zpívala o něco později skupina
Pink Floyd. Fráze o školní nudě a o
„škole života" jako čemsi řádově
vyšším opakují celebrity dodnes, žel
– a v tom tkví osudový posun opro-
ti Pink Floyd i šedesátým letům
vůbec – právě v zájmu mediálního
ohlupování (tedy „kontroly myšle-

ní"). Střední škola údajně „nic nedá-
vala" herečce Aně Geislerové, tak z
ní odešla. Za „over-educated" (příliš
vzdělaného, školometského) ozna-
čuje absolventa teologické fakulty ve
filmu Gran Torino ústy své postavy
(válečného veterána) filmař Clint
Eastwood. No bodejť! Se vzdělaněj-
šími lidmi se obtížněji manipuluje,
hůře se jim v rámci filmu rádoby „ze
života" podsouvá s třeskutými „ži-
votními moudry" to či ono (belgická
čokoláda vychvalovaná ve filmu
Medvídek za souběžného hanění
českého národního zvyku „akorát si
tak napéct buchty", pivo v Gran
Torinu) … Leč despekt vůči vzdělá-
ní je podle tzv. mudroslovných spisů
jedním z projevů „bláznovství"! (To
platí za normálních poměrů. Nestor
německých literárních kritiků Mar-
cel Reich-Ranicki má pouze maturi-
tu, neboť byl norimberskými zákony
z dalšího studia z rasových důvodů
vyřazen. Vše nicméně dohnal samo-
studiem.)
Oba filmy (Cestu i Školu života) lze
čtenářům našeho týdeníku doporu-
čit. Na okraj zmiňme, že více než půl
miliónu diváků zhlédlo zatím nový
český film Ženy v pokušení. Diváky,
kteří kinosál opouštějí „růžolící", od
těch ostatních statistiky po způsobu
Antonyho Beevora nerozlišují. Pro-
pagační záběry šedesátileté divy v
rouše Evině každopádně slibují
pořádné „maso", potažmo „školu ži-
vota". Jenom aby tomu nechyběla
ona potřebná jiskra, neřku-li oheň …

František Schilla

Odkaz:
Schillebeeckx, Edward: Ich höre
nicht auf, an den lebendigen Gott zu
glauben. Gespräche mit Francesco
Strazzari. Echter Verlag 2006

FARNÍ SBOR ČCE V PRAZE 8 - LIBNI
nabízí členům ČCE možnost krát-
kodobého ubytování ve sborové
klubovně (dvojlůžko + 2 matrace,
sprcha, WC). Nutno mít s sebou
spacáky. Mimo neděli. Cena 100,-
Kč/osobu/noc, děti se slevou. 
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Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, f L.Ondra
BUČINA , Ne 10.00
Bučina č.1, f L.Chaloupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č.59, f M.Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
J.Karafiáta č.159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ,  Ne 9.00
Riegrova  23, f J.Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č.32, f Jan Machala
DŽBÁNOV ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 10 h
Voděrady-Džbánov č.4, f J.Kvapil
HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f J.Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH a,b,c,e 9.00
Hradecká 53, a D.Ženatý
HORNÍ ČERMNÁ, N e 8.45
Horní Čermná č.2,  f  J.Keller
HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f J. Kučera
CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94,  f M.Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f A.Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, k M.Středa, 
a. M. Hübner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří č.654,  f D.Tomeš
LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69,  f V.Pleskotová
LOZICE, Ne  10.00
Lozice č..53, j Rut Kučerová, a. J.
Kučera, k B.Tefr
OPATOVICE Ne 9.00
Opatovice č.5 , f J. Potočková, 
k L. Bárta
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická č.25, f D.Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, 
f H. Schusterová
SEMTĚŠ,Ne 10.30
Semtěš č.69 , a. J. Plecháček, 
k J.Ruml
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P.Peňáz
TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, f.M.Hübner
VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA,  
Ne 10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162, 
k B. Smetana, a. J. Kučera
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.00
Javornického 49,  f L.Havelka

Církev bratrská

BYSTRÉ, Ne 9.30
Bystré č.82, k R. Toušek
ČESKÁ SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
NÁCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k J. Hábl
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k J. Šrámek
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Tykačova 1183, k P. Kučera
HRADEC KRÁLOVÉ, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, k P. Jelínek
LITOMYŠL, Ne 9.00
Nádražní 526, k D. Smetana
VYSOKÉ MÝTO, Ne 10.30
Javornického 49, k  P. Pýter
PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman
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KOSTNICKÁ JEDNOTA zve:
V sobotu 22. května od 15 hodin
bude ve sborovém domě Čes-
kobratrské církve evangelické v
Lysé n/L naším hostem pan Jiří S.
Kupka, spisovatel, autor knih, o
kterých jsme nedávno četli v Kost-
nických jiskrách: O šlechtickém
podivínovi Šporkovi, který se vý-
znamným způsobem zapsal i do
dějin národa, zejména pak Lysé a
její podoby, který miloval honitbu
a lov, marnotratný hazard, ale také
umění a krásu, pravdu a knihy,
hudbu a čistou duši před Bohem,
tu svou i svých poddaných, a o
Habsburkovi, kterého miloval čes-
ký lid, poněvadž mu přinášel a vy-
bojoval první červánky svobody.
Přijďte naslouchat a pohovořit o
dějinách, o tom, co bylo a je k blahu
a prospěchu národa. 
Kostnická jednota - sdružení evan-
gelických křesťanů v Lysé n/L

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na besedu
na téma "Jsou zvyky a tradice do-
morodců deštného pralesa brzdou,
či přínosem jejich rozvoje?" Úvod-
ní slovo přednese Jacques Célestin
Moliba Bankanza, Ph.D., z Ústavu
fyziky atmosféry AV ČR. Beseda
bude v úterý 11. května 2010 od
17.30 h v Komunitním centru Armá-
dy spásy v Praze 5, Lidická 18a.

(jNe)

Pozvánky

(K filmům Cesta, Škola života a Ženy v pokušení)

tele na Rabštejně s Pavlem Slo-
vákem, synem měšťana Jiřího Slo-
váka z Mladé Boleslavi. Pavel Slo-
vák byl knězem Jednoty od r. 1596 v
Lanškrouně, kde zemřel 1604 a byl
pochován v Brandýse n. O. Byl to
muž vzdělaný a učený. Další dcera
Matěje Dubenského Dorota se pro-
vdala za kněze Jednoty Václava Kří-
že v Prostějově. Po jeho smrti se r.
1602 Dorota vdává v kostele na
Rabštejně za kněze a seniora (bisku-
pa) Jednoty bratrské a správce Bet-
lémské kaple v Praze Jana Cyrilla,
který 1619 spolu s Jiřím Dikastem,

knězem podobojí korunoval ve sv.
Vítu na Pražském hradě krále
Fridricha Falckého. Manželé Cyrillo-
vi měli tři děti: Dceru Annu si vzal
1622 významný kněz Jednoty Jiřík
Laurin působící v Přerově a pak ve
vyhnanství v několika sborech v
Polsku. Syn Pavel Cyrillus byl kan-
tor na gymnáziu v Lešně a později v
Elbingu, kde byli v emigraci mimo
jiné i šlechtici Matyáš hrabě Thurn,
Ladislav Velen ze Žerotína a historik
Pavel Skála ze Zhoře. Dcera Jana
Cyrilla Dorota se provdala 3.9.1624 v
Brandýse n. Orl. za Jana Amose Ko-
menského, kněze a biskupa Jednoty

bratrské, s nímž odchází 1628 do
emigrace. Po jeho boku 24 let v Leš-
ně i jinde prožívá léta zápasů o exi-
stenci Jednoty bratrské i o svobodu
českého národa. Jejich dceru Alžbětu
(nar. 1628) si vzal Petr Figulus, který
významně spolupracoval po celý
život s J. A. Komenským, svým tchá-
nem. Z významných potomků Ko-
menského a Doroty Dubenské z
Kostelce n. O. je možno jmenovat
Daniele Arnošta Figuluse (1660-
1741), biskupa Jednoty bratrské a
spoluzakladatele pruské akademie
věd v Berlíně, dodnes významné
vědecké instituce. Potomci tohoto
rodu dodnes žijí v USA a v Ně-
mecku. Autor těchto řádků měl tu
čest se setkat osobně s paní J. Jäschke
z Bad Boll v Německu a dvakrát s
Paní Gertou Figulusovou – Kali-
kovou z Kalifornie v USA.
Spříznění J. A. Komenského s M.
Dubenským, který se zřejmě vý-
znamně podílel na stavbě bratrské-
ho kostela na Rabštejně, byl důvod k
tomu, že nyní je tak vzácná památná
budova nazvána kostelem J. A.
Komenského.
Od r. 1607 byl správcem bratrského
sboru v Kostelci kněz Tomáš Ebron,
který předtím působil v Mladé Bo-
leslavi a zemřel před r. 1613. Posled-
ním knězem zde byl Martin Votický.
Poslední záznam o bratřích je z r.
1623 v městské knize svatebních
smluv. Po vydání nového zemského

Jednota bratrská na Rychnovsku...
zřízení 1627 nastává protireformace
a je povoleno jen vyznání katolické.
Do ciziny do emigrace (do Ně-
mecka, Polska a na Slovensko) od-
chází na 36000 nejlepších českých
rodin.
Toto stručné pojednání o Jednotě
bratrské na Rychnovsku a v Kos-
telci n. O. je sestaveno převážně na
základě knihy od prof. dr. F. Hrejsy:
Sborové Jednoty bratrské, Praha
1935. 304 stran.Zřejmě mnohé po-
drobněji by se dalo zjistit v archiv-
ních materiálech či v další odborné
literatuře.

Miroslav Hejl

Dokončení ze str. 3

důležitému – to jistě nebudou. Je toho
snad málo, co by nějakým způsobem ne-
souviselo s Božím Slovem, k čemu by se
církve nemohly vyslovit, aniž by se
zpronevěřily svému hlavnímu poslání?
Je to všechno natolik jen světskou zále-
žitostí, aby se to mohlo odbýt slovy „dá-
vej císaři, co je císařovo"? Asi nejsem
sám, kdo cítí, že si císař žádá víc, než
mu přísluší, že si bere i to, co patří
Bohu, a k tomu by církve mlčet neměly.
Já nevím, kdo je ten císař, nemá jména
ani tváře, skrývá se za těmi velkými a
vznešenými slovy, možná, že není ani 

z masa a kostí; vím jen, že je to diktátor,
rafinovaný diktátor v glazé rukavič-
kách, kterému ochotně slouží všichni,
kteří se těmi velkými a vznešenými
slovy nechají balamutit, a ti, kteří si z
balamucení druhých udělali výnosnou
živnost.
Těm velkým a vznešeným slovům „svo-
boda" a „lidská práva" se omlouvám, že
jsem je v nadpise napadl, ta za nic
nemohou. Zůstanou velkými, vznešený-
mi až posvátnými, budou-li naplněna
svým pravým obsahem. Zatím tomu tak
není. 

L. Müller

Diktatura svobody a
lidských práv ...

Dokončení ze str. 2


