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Naděje je - obecně vzato - cílem a
účelem každého našeho konání.
To, co jsme si vytkli za cíl, nás pak

zpětně ovlivňuje, motivuje nás,
dává sílu. Apoštol Pavel výmluv-
ně vykresluje cíl a účel veškerého
stvoření - vysvobození ze zániku a
marnosti, uvedení do slávy Božích
dětí. Pro tuto naději má biblická
mluva obrazy - Boží království,
nový Jeruzalém, hostina u otce.
Jestliže jsme tento dar, toto zaslí-
bení přijali jako cíl a účel svého
života, jestliže se záchrana v Ježíši
Kristu stala naší nadějí, je to jistě
docela neviditelná naděje. Navíc
je často v přímém rozporu s tím,
co se děje kolem nás, co máme
před očima. Někdy je pořádně
těžké svou naději uhájit. Proto je
nám tak dobře ve společenství,
kde svou naději můžeme upevňo-
vat a pěstovat. Směr a cíl této na-

děje nás však vždycky povede
ven, do světa, který na naději také
čeká, dokonce ji toužebně vyhlíží,
a pro který je stejně neviditelná,
jako pro nás. Lidé naděje vědí, že
co je důležité, je očím neviditelné
a o své naději si zpívají „srdce mé
to ví, už s tím počítá". Jejich nadě-
je je sice neviditelná, ale projevuje
se v jejich životě směřováním, za-
cílením. Po jejich ovoci je poznáte.
Takže se jich na to občas někdo
zeptá. Proto: Buďte vždy připra-
veni dát odpověď každému, kdo
by vás vyslýchal o naději, kte-
rou máte, a dělejte to nehalasně,
uctivě.

Anna Šourková, 
farářka ČCE, 

nemocniční kaplanka

Evangelický
týdeník
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Poselství k předposlední neděli církevního roku

Letos v červenci jsme si připomínali
(i na portálu ČT 24) pěkně kulaté
600. výročí snad největšího středo-
věkého ozbrojeného střetu, který
známe jako "Bitvu u Grunwaldu".
Byla mezi Poláky a Litevci na jedné
straně – a proti nim stál řád němec-
kých rytířů. To byly tedy ty dvě fron-
ty, které měly spolu spor až tak veli-
ký, že se zhmotnil v nebývalé řeži.
Nutno připomenout, že obě strany
si najímaly žoldnéře, tedy placené
vojáky, a tak tam bojovali i Maďaři,
Španělé, Tataři – ale také Češi – , a to
na obou stranách. A mezi nimi byl i
Jan Žižka, pozdější vůdce husitské-
ho vojska. Asi jsme si většinou před-
stavovali, že bojoval po boku Poláků
(čímž by byla hezky podtržena slo-
vanská vzájemnost), popřípadě že
už tam byl zárodek jeho pozdějších
bitev s křižáky, kteří k nám přicháze-
li zvláště z německých zemí. Poně-
kud nás znejistil názor, že mohl bojo-
vat na straně německých rytířů,
dokonce se objevila zpráva, že na to
jsou důkazy. S těmi jsme však dosud
seznámeni nebyli…
Jestli s určitostí víme, že od grun-
waldské bitvy uplynulo 600 let, pak
si také připomeňme, že snad je to
650 let od narození husitského hejt-
mana Jana Žižky (jako pravděpo-
dobný rok narození se předpokládá
r. 1360). V době, kdy se účastnil
onoho historického klání, bylo mu
již úctyhodných 50 let. Poklidně
žijícího Jaroslava Vrchlického, slaví-
cího padesátku, prý oslovovali "ve-
lebný kmete", což to však bylo proti
seniorovi Žižkovi, který se lopotně
ne protloukal, ale probíjel životem
za podmínek nesrovnatelně hor-
ších!
Stačí pohled na chatrný půdorys
jeho rodné tvrze v Trocnově, která
nedosahuje ani obytné plochy pa-
nelákového bytu, aby bylo zřetelné,

že tento zeman z Nemanic neměl
na růžích ustláno. Že nepřišel do
zajištěné existence. Naopak, společ-
ně s dalšími zchudlými jihočeskými
zemany se o růži bolestně píchá, ale
snaží se jí vzdorovat – totiž pětilisté
růži Rožmberků, jejímuž bujnému
růstu bránila existence těch mnoha
drobných hospodářství a zeman-
ství, která nedokázala účinně vzdo-
rovat svému mocnějšímu konku-
rentovi, pouze jen poněkud kom-
plikovala jeho rozmach. Je celkem
logické, že se tak Žižka propadá do
party lapků a jihočeských desperá-
tů = zoufalců, kteří neměli mnoho
jiných možností na výběr. Je to však
cesta, která je protizákonná, a proto
také na sebe přivolává soud.
Neznáme podrobnosti, ovšem jsme
zpraveni, že král Václav IV. Lucem-
burský udělil v roce 1409 Žižkovi
milost a on na oplátku vstupuje po

třech letech k němu do služby jako
"vrátník" královského paláce. To vy-
žadovalo i jeho přítomnost v Praze,
kde se tedy usazuje. A má tak i pří-
ležitost navštěvovat již vyhlášená
kázání mistra Jana Husa. Není ale
pouhým posluchačem, Husovy
evangelijní myšlenky si i hluboce
osvojuje a stává se jejich oddaným
stoupencem. Proto není až tak po-
divné, že se patrně aktivně účastnil
první pražské (a to ještě povedené)
defenestrace, ke které dal r. 1419
před novoměstskou radnicí podnět
Jan Želivský.
Opravdu je v Žižkově životopise
příliš bílých míst a prostorů pro do-
hady a roztodivné spekulace…
Mohli bychom se ptát: Proč nebo-
joval po Husově boku v Kostnici,
kam mistra Jana doprovázeli jiní
Češi? Určitě by mu Žižka byl opo-

Jan Žižka – ctný rytíř, nebo lapka?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Deregulace nájemného je na spadnutí: Současný stav, kdy jeho zvyšování je
časově rozloženo a krokově omezováno, má skončit, a v platnost má vstou-
pit plný tržní vztah - vztah nestejně silných nabídky a poptávky. Předpoklá-
dat lze právní úpravu smluv a jejich uzavírání, předpokládat lze i pravidla
jejich rušení, případných sporů a následných vystěhovávání,- ale sotva co
více. Když president republiky v letošním "medailovém" projevu hovořil o
utahování opasků, zřejmě myslel spíše nájemníky než majitele.
Nechci zde nyní hovořit o společenském hospodářském zřízení, i když i k
tomu bychom měli najít v církvi odvahu. Zastavit se chci pouze u skuteč-
nosti, že i mnohé sbory jsou majiteli nájemních domů, a že i je,- respektive
jejich staršovstva,- čeká volné podnikatelské uvažování a aktivita. 
Některá staršovstva už přemýšlejí a na jednání se připravují. Dokonce mezi-
sborově. Měl jsem možnost seznámit se s některými (zatím ovšem nemno-
hými a jistě předběžnými) závěry a nemohu nepochválit ekonomičnost jejich
myšlení. Předběžně se kalkuluje, myslí na financování sboru a jeho provozu,
na rozšiřování odkazu otců a spolehlivou kapitalizaci zisků. Máme ve sbo-
rech mnohé zaujaté odborníky. 
Celkem výjimečně se objevuje výhled, že nájemné bude možno diferencovat
nejen podle skutečné kvality bytů, respektive podle jejich individuální nákla-

dovosti s výnosovosti, ale také s přihlédnutím k sociální situaci nájemníků a
jejich rodin. Díky za to. Ale nikde jsem zatím nenarazil na slova jako evan-
gelium, spravedlnost nebo mravnost. Asi se s penězi nesrovnávají. Takže
teprve v okamžiku, až se církve oddělí od státního rozpočtu a půjde o bytí a
nebytí sborů, se v plném obsahu ukáže, že církve bez aktuálního řešení otá-
zek organizačních, mravních a teologických institucionálně existovat nemo-
hou.
Zajímavá komplikace nastává tím, že mezi nájemníky ve sborových domech
běžně patřívají členové sboru i presbyteři,- a někde presbyteři i převážně. A
zde se pak objevil pochopitelný a jistě i doložitelný názor, že takovíto pres-
byteři by z rozhodování o výši nájemného měli být vyloučeni. Čímž se dostá-
váme k něčemu v církvi zatím novému, čemu se v politice říkává nebo říká-
valo třídní boj. A vyloučit nelze ani pasivní rezistenci, neřku-li stávky nájem-
níků.
Znamená to o věci hovořit. Hodně hovořit a včas. A zkoumat konkrétní rea-
litu. Ahledat spíše mravnou a únosnou strategii sborového hospodaření, než
pouhou maximalizaci zisků v podivné naději, že peníze vše vyřeší za nás.
Aby smluvní nájemné bylo doopravdy smluvní a řešilo kompromis ne mezi
jakousi vzdálenou abstraktní nabídkou a poptávkou, ale mezi reálnými exi-
stenčními možnostmi dvou stran, které jsou obě a reálně,- i když nestejně,-
na dohodě závislé.

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Nájemné

Příjemný sváteční podvečer strávilo 28. října přes 150 lidí v evange-
lickém kostele v Lysé nad Labem. V rámci městské oslavy 92. výročí
vzniku samostatného československého státu zde vystoupil soubor
Muzica Viva. Sedm hudebníků (cembalo, housle, viola, violoncello,
hoboj, flétna, buben a zpěv) vystoupilo s originálním repertoárem
lidových písní pocházejících z doby Třicetileté války.
Vzhledem k názorovým pozicím, na kterých tehdy jejich autoři stáli,
se u nás jejich texty nezachovaly. Do místa svého zrodu se dostaly
oklikou přes německý Heidelberg, kde byla jejich sbírka nalezena.
Pro ucho českého posluchače bylo zcela nezvyklé naslouchat barok-
ním skladbám s názvy: S českým vojskem hrabě Thurn, Běda nám
bratři Čechové, Měj Wűrtenberg, ó Pane, rád, nebo ironickou: Náš mi-
lý Ferdinande.
Nejradikálnější byla ovšem skladba s klerikálně znějícím názvem: Já
kardinál Clesel, ve které se jmenovaný církevní hodnostář dává do-
hromady s jezuitou a pak s ďáblem. Ten si libuje, že mu tihle dva nej-
víc pomáhají jako živí. Však také umělecký vedoucí souboru Jaroslav
Krček poznamenal, že tuto skladbu nelze hrát v každém kostele. Mi-
mochodem z dvaceti přednesených skladeb měla právě tato největší
aplaus.
Po koncertě se posluchači posíleni dalšími občany města přesunuli za
roh fary do Zámecké ulice na dvanáctiminutový ohňostroj. Na plaká-
tech byl uveden jako „světelná iluze". Jeho výjimečnost tkvěla v syn-
chronizaci s hudbou – na malém městě něčím opravdu nezvyklým.
Dvanácti minutami Antonia Vivaldiho a s očima zdviženýma vzhůru
jsme tedy sváteční podvečer zakončili. Bylo to symbolické a hezké.

Emanuel Vejnar

V Masarykově duchu

AKTUALITA
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Jan Žižka – ctný rytíř, nebo lapka?
rou! Že by tomu bylo proto, že
právě v roce Husova upálení, tedy
v roce 1415, se mohl Žižka, jak se
někteří (nebo aspoň některý jednot-
livec) domnívají, účastnit po boku
Angličanů vítězné bitvy u Agin-
courtu a dát tak Johance z Arku
důvod, proč po několika letech za-
čít nadšeně bojovat za svou zem a
pokusit se ji vychvátit z rukou
pokořitelů? Opravdu, až příliš širo-
ký prostor pro nejrůznější teorie a
fantazie.
Chci se však pokusit ukázat, že ač
může být Žižka všelijak kritizován,
ač mu může být vyčítáno mnohé
(spojenectví s vůdcem lupičské
bandy Matějem, žoldnéřina… jistě,
válečnické způsoby, které s odstu-
pem staletí vidíme jako někdy suro-
vé a někdy nenáležité), že ty po-
slední roky a boje jeho života byly
vedeny v obdivuhodné pokoře,
zodpovědnosti, že se jeho jednání
pohybovalo v těch dvou nejzáklad-
nějších rovinách lidské existence, na
horizontále i vertikále; totiž s ohle-
dem na lidi i na Pána Boha.
Jen si představte, že ten, který má
tolik vojenských starostí, který
vytváří dějiny své doby, který vlád-
ne početnému zástupu lidí, bojo-
vých houfů i celých měst, ten píše v
dubnu 1422 Domažlickým:
"...A vědětiť vám dávám, žeť mě jest

zpravila nebošce Kučtajnova žena
ze Dvorce, že jest dala schovat peři-
ny a šatstvie své tu u vás Šprochovi.
Protož vás prosím, abyšte jí to pro-
pustili, což jest jejého.
Jan Žižka z Kalicha, správce lidu
táborského v naději Boží"
Slavný, nepřemožený vojevůdce, a
stará se, aby chudá vdova nepřišla
o trošku svého majetku, o pár had-
říků na sebe a nějaké peřiny.
Někdy se objevují názory, že hejt-
man Žižka byl pouze účinnou, pád-
nou ozbrojenou rukou husitské
revoluce, ale že se v jejích ideálech
moc neorientoval. Že jen boj, váleč-
nická strategie, to byly jeho domé-
ny. Tomu silně protiřečí jeho dopis z
1. dubna 1423, jímž svolává ke sjez-
du u Německého Brodu:
"Najmilejší bratří!
Napomínámť vás skrze dobrodiní Pána
našeho všemohúcího, kterýž jest nám
mnoho pomáhal i osvobozoval od
nepřátel velikých, jakož jest ráčil učini-
ti u Brodu Německého mocí svú nad
nepřátely svými, že sám za nás ráčil
bojovati. A my toho vděčně nepřijali
sme, ani jeho milosti chvály vzdali sme
na tom místě. Ale v lakomství, v lúpe-
že, v pýchu a v nevěru dali sme se, a
tudy sme Pána Boha rozhněvali, a od
toho času málo sme co dobrého učinili.
A Pán Buóh mstí spravedlivě nad námi
pro naše hříchy…"
Můžeme si klást otázky nad tím,

nakolik oprávněně ztotožnil husit-
ský velitel věci, které zastával, s
celou pravdou, ale i láskou Boží.
Ale nemůžeme pochybovat o tom,
že upřímně usiloval, aby ctně obstál
před Bohem i před lidmi.
Je pro mě dost překvapivé, že se Jan
Žižka z Trocnova (a později z
Kalicha) umístil tak výrazně v po-
předí v anketě o Největšího Čecha,
kterou uspořádala v roce 2005
Česká televize. Jeho páté místo bylo
vskutku dost nečekané, možná až
příliš lichotivé. Že by v tom sehrála
svou roli i touha ukázat, že jsme ve
své národní historii úplně všechno
neprohráli? Že jsme měli i nějaké
vítěze?!
Především však stojí za to vyzdvih-
nout, že alespoň v posledních le-
tech svého života bojoval ten starý
harcovník na správné straně – že
měl soucit i s těmi nepatrnými,
nedůležitými lidmi, a že mu šlo o
to, aby Pána Boha nerozhněval.
Připomínáme si, že "hejtman nad-
míru odvážný" (nebo "potvora
ohyzdná" - to záleží, z jakého úhlu
pohledu jeho současníků jej vidíte)
svůj boj dobojoval během válečné-
ho tažení 11. října 1424 u Přiby-
slavi.

Bohumil Kejř
psáno pro zpravodajský portál ČT 24

http://www.CT24.cz/

PODLE NĚMECKÉHO PREZIDENTA JE DNES ISLÁM SOUČÁSTÍ NĚMECKA

Trier, Germany (ENI). „Islám je součástí moderního měnícího se
Německa" – pronesl spolkový prezident Christian Wulff v pozdravu při
příležitosti dvacátého výročí sjednocení rozděleného německého náro-
da. "Křesťanství je samozřejmou součástí Německa. Židovství, samo-
zřejmě, je součástí Německa. To je naše židovsko-křesťanská historie.
Ale dnes už i islám je součástí Německa," řekl 3. října prezident shro-
mážděným hodnostářům, včetně kancléřky Angely Merklové, v severo-
německém městě Brémy. Dříve než byl ustanoven prezidentem v čer-
venci tohoto roku, Wulff jako ministerský předseda v Dolním Sasku zří-
dil první Muslimský státní kabinet ministerstva v Německu. 

REVIDOVANÉ VYDÁNÍ BIBLE SJEDNOTÍ VŠECHNY KŘESŤANY V ČÍNĚ

Hongkong (ENI). Předseda Sjednocené biblické společnosti pochválil
nové opravené vydání Čínské jednotné verze Bible. Jeho skompletizo-
vání trvalo 27 roků a má sjednotit všechny čínské křesťany na světě. V
promluvě při bohoslužbě věnované vydání revidované Čínské Bible 27.
září v anglikánské katedrále Svatého Jana v Hongkongu, vedoucí svě-
tové Sjednocené biblické společenosti, Nora Lucero, vyzdvihla originál-
ní verzi vydanou v roce 1919. Řekla, že byla nástrojem "sjednocování 
a harmonizování různých jazyků z různých regiónů používaných li-
dem Číny" a poznamenala, že revidovaná verze bude pokračovat v této
misii. 

JUHOAFRICKÝ MORÁLNY KOMPAS TUTU OFICIÁLNE ODCHÁDZA DO PENZIE

Cape Town (ENI). Laureát Nobelovej ceny mieru, arcibiskup Desmond
Tutu, často označovaný za morálny kompas Južnej Afriky, oficiálne odi-
šiel do penzie v deň svojich 79. narodenín. Vyslovil poďakovanie za
oddanosť svojej manželke Lei a svojej rodine. Tutu, ktorý bol najväčšou
postavou bojov proti apartheidu, v júli t.r. oznámil, že 7. októbra, v deň
svojich narodenín chce odstúpiť z verejného života a prestane poskyto-
vať aj rozhovory pre médiá. Juhoafrické noviny Daily Dispatch 7. októb-
ra napísali: "On propagoval toleranciu a porozumenie, popularizoval
africký koncept „ubuntu", ktorý pozýva k odpúšťaniu a schopnosti
vždy ukázať voči iným ľudskosť." Americký prezident Barack Obama v
písomnej gratulácii Tutuovi uviedol: "Po desaťročia bol morálnym tita-
nom, hlasom princípov, neústupný šampión spravodlivosti a oddaný
mierotvorca."

Zo zdrojov agentúr CEC, ENI a WCC 
vybrala 

Daniela Horínková
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Českobratrská spiritualita (zbožnost) se dá definovat jako příklon k exi-
stencialismu. To nemusí být na závadu, jakkoliv francouzští existencia-
listé končili jako komunisté. V duchu Paula Tillicha lze říci, že lidský
život, bytí, je poznáván v mezní situaci. (Podobně i protějšek člověka –
Bůh.) V lidském životě, k jeho zkvalitnění, zlepšení, mohou hrát svou
úlohu i Boží soudy. I Boží soudy mohou mít očišťující význam. (Řecky
se řekne soud krisis – krize.) O těch však nechci hovořit především, o
jejich úloze v naší pozemské pouti v časnosti může povědět každý, kdo
má s Bohem vztah. 
Svatopluk Karásek kdysi do jím vedených bohoslužeb zařadil před
kázáním píseň č. 164 z Evangelického zpěvníku jako ordinarium
(neměnnou část každé bohoslužby). V této písni zpíváme: Pane, tys mne
zkusil, tobě tajno nic není…. Tento text má velký význam hlubinně psy-
chologický a existenciální. Nicméně dovolím si ke Sváťovi Karáskovi jis-
tou liturgickou výtku, právě s ohledem na onu „aliturgičnost" ČCE. Tato
výtka by neměla popudit br. Miloše Hübnera, který kdysi ve své reakci
na článek Pryč od toho špatného uvedl na pravou míru stanovisko ČCE
ke konfesní orientaci. ČCE tak není ani kalvínskou, ani luterskou církví.
(Není ryba ani rak, já osobně se přidržuji „raka".) Odráží se to i na tváři
bohoslužeb, důsledky jsou znatelné. Takto pojatá liturgie vyhovuje
přesně modelu ČCE, jak byl vyhlášen při jejím vzniku. Taková liturgie
je pravdivá a zdůrazňuji, že je plně platná, ale právě tam lze též vidět,
jak snaha přiblížit liturgicky věci víry člověku jsou v našem českobratr-
ském prostředí poplatné profesorské katedře (a také mnohým kompro-
misům), univerzitě – v tomto případě existenciální filozofii. Ale dost
výtek a debat. Vnější nebo i vnitřní tlaky v životě člověka mohou mít
význam pro náš duchovní vývoj.
Komenského Pres Boží byl napsán …17. dne měsíce dubna,…, nevese-
lého, sychravého roku 1624. Tak to J.A. Komenský uvádí v úvodu naše-
ho spisku. Spis sám je inspirován Pláčem Jeremiášovým 1,15: „Pošlapal
Pán všecky mé silné uprostřed mne, svolal proti mně zástupy, aby

Autorka článku „Kdo bude pro
Izrael?" Maya Jeancoffe (ET-KJ č. 30,
2010) vyslovuje podporu Izraele
slovy: „Historické právo Izraele na
jeho zemi je nesporné, jen zlovolní
duchové ho popírají."
Ve stejné době zaznamenala média
výrok ministra zahraničí Izraele
Avigdora Liebermana, pronesený na
schůzi strany Izrael je náš domov:
„Na Blízkém východě přežijí jen
silní." Je tedy zapotřebí diskutovat, v
jakém vztahu je historické právo na
existenci ke schopnosti obhájit toto
právo silou.
Předmětem politiky v každé době je,
že řeší konflikty mezi nároky jedno-
tlivých stran. V každém konfliktu
existuje nadbytek požadavků, které
nelze uspokojit zároveň. Mezi růz-
nými druhy nároků se nejhůře pro-
sazuje právo historické, které poža-
duje obnovu stavu, který již přestal
existovat. Někdo jiný musí uvolnit
místo těm, kteří tu žili před ním.
Proto je snadné vyjmenovat historic-
ká práva, která zůstávají pouze 
na papíře. Pomineme-li starověký
Egypt, Babylon či Perskou říši, mohl
by se Izrael stát klidně součástí řec-

kého státu, pokud by ten byl uznán
za dědice říše Alexandra Velikého,
nebo italského státu, pokud by měla
být obnovena Římská říše. Klidně
by se mohl stát provincií nějaké neo-
osmanské říše, protože strávil pod
tureckou vládou několik staletí.
Obdobně můžeme uvést původní
obyvatele Ameriky, Kurdy či Tibe-
ťany, jejichž historická práva se na-
vzdory tisíciletému obývání území
až dosud neprosadila.
Názorným příkladem vztahu práva
a síly může být vyústění řecko-tu-
recké války v letech 1919-1922. Míro-
vá konference v Paříži uznala v roce
1919 právo Řeků obsadit Smyrnu a
přilehlé pobřeží Egejského moře.
Důvodem byl historický argument,
že Řekové obývali pobřeží Malé
Asie a že politický vývoj pobřeží se
odlišoval od vývoje vnitrozemské
Anatolie. K vylodění Řeků ve Smyr-
ně a k vojenskému obsazení části
Malé Asie došlo v květnu 1919. Ná-
sledujícího roku uzavřela osmanská
vláda 20. 8. 1920 mírovou smlouvu v
Sévres, která zpečetila rozdělení
Turecka. Každá z vítězných mocnos-
tí 1. světové války měla obdržet

dohled nad určitou částí, Cařihrad s
úžinami se měl stát mezinárodní
zónou, pobřežní oblasti byly přidě-
leny Řecku a mělo dojít k obnově
velké Arménie na území mnohoná-
sobně přesahujícím její dnešní roz-
lohu.
Mezitím proběhla ve všech státech
poválečná demobilizace a v Turecku
vzniklo národní hnutí vedené gene-
rálem Mustafou Kemalem, nazva-
ným později čestným titulem Ata-
türk – otec Turků. Mustafa Kemal
zorganizoval armádu a v sérii krva-
vých bitev Řeky porazil a z turecké-
ho území vyhnal. Posledním děj-
stvím dramatu je pohled na tisíce
zoufalých Řeků čekajících v přístavu
na pozadí hořící Smyrny, až budou
naloděni a odvezeni z dosahu hrozí-
cí smrti.
Sešla se další konference a dne 24. 7.
1923 byla podepsána v Lausanne
druhá mírová smlouva, která igno-
rovala historická práva Řeků, Kurdů
i Arménů a potvrdila nedělitelnou
existenci Turecka jako národního
státu v jeho nynějších hranicích.
Proč? Protože se v předcházející vá-
lečné konfrontaci ukázalo být nejsil-
nější stranou konfliktu.
Domnívám se proto, že je třeba v
praxi sloučit zápal, s nímž hájí Maya
Jeancoffe právo Izraele na existenci, i
realistické konstatování Avigdora
Liebermana, že Izrael existuje pouze
proto, že zvítězil ve všech dosavad-
ních válkách. Pokud by Izrael pro-
hrál některou z příštích válek, shoří
jeho právo na existenci tak, jako v
roce 1922 řecké historické právo ve
Smyrně. Nepovažuji za prozíravé
spoléhání některých izraelských
politiků, že Amerika je bude ochra-
ňovat za všech okolností a navždy, a
modlím se, aby tento scénář nikdy
nenastal.

Miloš Hübner

Právo a síla

Dokončení ze str. 1

Z církví doma i ve světě

Názory čtenářů

potřel mládence mé, tlačil Pán presem pannu dceru Judskou (Kral.)".
Název Pres Boží čili Boží „lis", nástroj na lisování vinného moštu, vyvo-
lává přesně existenciální představy mezní situace tlaku a nesmírné tíhy.
(Vinice je církev, vinařem je Hospodin.) Komenský v marginálních, na
okraji psaných otázkách a shrnutích zpřehledňuje: Pres tělesný co a k
čemu jest: Pres vlastním slovem vyznamenáním jest řemeslný nástroj, k
mnohým lidským prácem přeužitečný, který se používá ze čtverého
způsobu: Zaprvé, když se má nějaká věc, která nedrží pohromadě, uči-
nit soudržná, jednolitá. Zadruhé, když je nějaká věc tvrdá a pevná a má
se upevnit, uchytit (v tomto smyslu je pres třeba svěrák). Zatřetí se pou-
žívá presu, aby věci (ovoce) pustily svou tekutinu (zde je míněn presem
třeba vyloženě lis na moštování). Čtvrtým způsobem presu podle
Komenského může být třeba tiskařský lis.
I Pán Bůh má takové podobné nástroje: Pán Bůh má také své presy, kte-
rýchž k presování, ne dříví, kamení, kovů, papíru etc., ale i nás lidí
užívá; a to presy dva t. lehčejší a těžší. První a lehčí formou presu je
míněna církevní kázeň, …jenž jest moc služebníkům církve daná, aby

Dokončení na str. 3

Komenského Pres Boží



Letos si připomínáme 380.výročí
úmrtí proslulého astronoma, mate-
matika, filozofa a ovšem i astrologa
- Jana Keplera. Zemřel 15.listopadu
1630 v německém Řezně (nar.
27.prosince 1571 ve Weil der Stadt v
Německu). Svými životními osudy
i dílem byl po řadu let spojen s
Prahou. Již v roce 1980 mu věnoval
zasvěcenou pozornost významný
český historik a astronom Zdeněk
Horský v knize "Kepler v Praze". J.
Kepler, německý luterán, získal
univerzitním studiem nejprve teo-
logické vzdělání, aby se posléze
soustředil na studium přírodních
věd,, zejména astronomie, fyziky a
matematiky (v Tübingen). Svému
luterskému vyznání zůstal věrný
po celý život, ač mu tento pevný
postoj mnohdy přinesl nemalá pro-
tivenství, když odmítal přestup do
římskokatolické církve. 
Do Prahy přišel Kepler na dvůr
císaře Rudolfa II., příznivce věd a
umění, v roce 1600 na přímé pozvá-
ní astronoma Tycha Braha, rovněž
luterána. S ním také úzce spolupra-
coval a konal pozorování v Bra-
hově observatoři v Kurzově leto-
hrádku na pražských Hradčanech,
jak jsme o tom podrobněji psali v
letošním ročníku našeho listu. Po
Brahově náhlé smrti v říjnu 1601 se
Kepler stal císařským matemati-
kem a astrologem. Na základě
empirických pozorování Tycha Bra-
ha matematicky formuloval záko-
ny, jimiž se řídí pohyby planet (tzv.
tři Keplerovy zákony). V letech
1607 až 1612 Kepler se svou rodi-
nou žil v domě "U francouzské
koruny"(čp. 188) v dnešní Karlově
ulici na Starém Městě pražském.
Zde také měl observatoř a tady

vznikala jeho významná díla, ze-
jména "Astronomia nova", publiko-
vaná roku 1609. Ponechme přísluš-
ným odborníkům, aby charakteri-
zovali a hodnotili Keplerovo vě-
decké dílo a jeho přínos k vývoji
astronomie (Keplerova rovnice,
keplerovská dráha, keplerovská
rotace). Řada z jeho prací vznikla
za jeho pražského pobytu, např.
"Astronomiae Pars Optice"(1604) či
"Dioptrice"(1611). Upozornění si
jistě zaslouží, že ještě v Praze (1611)
Kepler navrhl konstrukci astrono-
mického dalekohledu, později na-
zvaného jeho jménem. Součástí
Keplerovy činnosti, zvláště na
dvoře císaře Rudolfa II., byla také
astrologie, jak to v té době bylo
běžné (astrologií se zabýval i Tycho
Brahe). Uvádí se, že za svůj život
sestavil na 800 horoskopů, včetně
svého. Z Prahy odešel Kepler v
roce 1612 nejprve do Lince, později
do Ulmu.
Vraťme se však ještě ke starobylé-
mu domu "U francouzské koruny"
v Karlově ulici. Pobyt Jana Keplera

zde připomínají hned dvě pamětní
desky. První je na průčelí domu a je
dílem Svaty Hajerové z roku 1971.
Druhá portrétní deska od Dobro-
slava Kotka je umístěna v průjezdu
a pochází z téhož roku. Dnešní
renesanční budova, upravovaná v
roce 1862 a znovu 1964, skrývá ve
svých sklepeních pozůstatky pů-
vodního gotického domu (v roce
1433 byl nazýván "U Faunů"). K
zásadní renesanční přestavbě došlo
na počátku 17.století. Stavebně his-
torický průzkum ukazuje, že pře-
stavba částečně pokračovala ještě
za Keplerova pobytu. V Meziná-
rodním roce astronomie 2009 bylo
v domě "U francouzské koruny"
(čp.188) otevřeno "Muzeum J. Kep-
lera". Expozice, umístěná v domov-
ním přízemí, dokumentuje na
základě obrazových i trojrozměr-
ných exponátů Keplerovu vědec-
kou činnost i jeho pražský pobyt.
Autorkou scénáře je doc.Alena Šol-
cová, předsedkyně Historické sek-
ce České astronomické společnosti. 
Z mnoha poct, kterých se J. Kep-
lerovi dostalo, připomeňme aspoň,
že jeho jméno nesou krátery na
Měsíci a na Marsu i kosmická son-
da. (Kepler předpověděl existenci
měsíců Marsu již v roce 1610!) Na
konci 19. století bylo Keplerovo
jméno umístěno na budově praž-
ského Národního muzea. V místě
zmiňovaného Kurzova letohrádku
na Hradčanech stojí moderní školní
budova s pamětní deskou - Gym-
názium Jana Keplera. A před ško-
lou je k náměstí Pohořelec oriento-
váno sousoší - Tycho Brahe a Jan
Kepler - od Josefa Vajce z roku 1984.

Michal Flegl
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Jan Kepler a jeho muzeum v Praze Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Píseň - Oslavujte Pána (Wyslawiajcie Pana)

Žalm 43

Čtení: Iz 11,1–9; L 1,39–45

Píseň

Ticho

Prosby:
Dej, Bože, abychom vždy radostně odpovídali na tvé volání.

Buď s námi, Pane!
Naplňuj nás svým Duchem lásky, abychom nezavírali svá srdce svým
bližním.

Buď s námi, Pane!
Obnov křesťany v jednotě, aby svým bratrským společenstvím svědčili
o tvé lásce.

Buď s námi, Pane!
Buď oporou těm, kdo trpí na duchu či na těle.  Daruj jim pokoj a zdraví.

Buď s námi, Pane!
Uveď umírající do života věčného, aby jejich oči spatřily slunce, které
nezapadá.

Buď s námi, Pane!

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, světlo našeho srdce, chtěli bychom ti být nablízku a nikdy tě na
své cestě neopustit. A když zakoušíme vlastní křehkost, můžeme v sobě
objevit tvé skryté zdroje, vnitřní elán, kterým nás naplňuješ.
Ať Boží pokoj, který převyšuje každé poznání, uchová naše srdce a naše
myšlenky v Kristu Ježíši.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046
e-mail: info@rosamusic.cz
internetový obchod: www.gimel.cz)

na hříchy žehrali a je jak ostrými slova Božího
pohrůžkami, tak i tvrdošijných vylučováním, od svá-
tosti a od naděje milosti Boží odháněním přísně tre-
stali. (Stará Jednota bratrská se vyznačovala právě
dbaním církevní kázně). Druhým a těžším způsobem
presu je Boží pres, kdy … má Pán Bůh druhý pres,
mocnější a hmotnější: totiž rozličné a těžké pokuty,
kterýmiž když opravdově doléhá, vineme se, kroutí-
me, vzdycháme, stůněme, kosti praští, srdce trne, pot
a slzy z nás běží, často i krev na stranu stříká. My
máme vědět, že právě tyto tlaky jsou Božím nástro-
jem na nás. Proč to Bůh dopouští? Dělá to proto, že
svým nás kříži presováním nám i sobě užitku hledá.
…Jakož pak kdo jest, kdo by pod křížem vždy nějak
nezkrotl? …Tolikéž Boží oumysl jest, nás lidi slovem
svým cvičiti a navozovati k cnostem těm, kterýchž
nám věčně v nebi potřebí bude. …Nad to ještě, poně-
vadž jsme vinnice Boží, chce z nás Pán Bůh míti uži-
tek, jenž jsou díkčinění, modlitby, láska vzhůru plá-
polající a ustavičná na Pána Boha paměť a k němu
vzdychání. …Naposledy chce Pán Bůh, abychom my
list Boží byli, popsaný ne černidlem, ale duchem
Boha živého na dskách srdcí… Komenský vybízí k
trpělivosti, abychom dlouho v kříži jsouce, sobě ne-
stýskali, nereptali a nepochybovali; nebo k užitečné-
mu všeliké věci presování i čas přináleží… Napome-
nutí druhé jest ku pokání a proměňování se ze zlého
v dobré a z dobrého v lepší… . Nejjistější tedy a nej-
bližší cesta k vyjití z trápení jest, tiše jako v klíštích se
míti a všechno Boží sekání, hoblování a pilování bez
uhybování a kroucení se míle přijímati; též zpytovati
pilně a v srdce sobě vkládati slovo Boží; item (lat.
„také") saft (šťávu) vzdychání, slz a modliteb co nej-
štědřeji z sebe vydávati; a tolikéž zevnitřní všechny
vášně v cnosti směňovati. Komenský vyslovuje

výstrahu: Výstraha tato jest, abychom proti lidem a
prostředkům, jichž za presy na nás užívá Pán Bůh, se
nezlobili, jako mnozí činí, jen na lidi v bídách svých
naříkajíce a lajíce, klnouce a mohou-li, mstíce se.
Vážení čtenáři, přiznám se, že toho jako člověk
„sevřen v kleštích, v lisu („presu")" jsem sotva scho-
pen. Mojí velkou soukromou oporou je onen lotr
ukřižovaný po pravici Ježíšově, který nenadával
svým exekutorům (vykonavatelům spravedlnosti) a
okřikl druhého rouhajícího se lotra a kterému Kristus
řekl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji (L
23,43 ČEP). I v nelehké životní situaci máme mít po-
těšení: Jedno, že když se v presu kříže vidíme, jisto-
tu toho, že Bůh o nás má péči… K tomu, poněvadž
Pán Bůh kříž svůj při nás presem, sebe pak presov-
níkem nazývá, můžeme jistou sobě dělati naději, že
nám nic nepokazí ani přes příliš nepřetíží…, že
brzy nás Bůh s presu pustí, poněvadž že se ne v trá-
pení, než v napravení našem kochá, jistotně víme.
Jemu samému, nesmrtedlnému, moudrému Bohu
buď sláva, čest a požehnání; nad námi pak vznášej
se milosrdenství a slitování jeho nyní i na věky
věkův. Amen.
Dočetli jsme útlý spisek Komenského. Patří do Ko-
niášova Klíče a Indexu, tedy knih, které měly být za
protireformace ničeny. Nechci a nebudu opěvovat
naši evangelickou tradici, jak je krásná. Na otázku,
co „žere" náš evangelický kořen, odpovím: jsme to
my sami, kdo jí škodí. Komenského šíře spirituality
je obrovská. Jeho víra zakořenila v Písmu sv. – v re-
formačním výdobytku. „Otec vlasti" šel tak daleko,
až k „nestandardním" duchovním proudům (Dra-
bík, Poniatovská). Jsem poctěn, že čtu česky, že
mohu mnohé nalézt v J. A. Komenském.

OM

Komenského Pres Boží

Názory čtenářů

Nabídka Mediaservisu

Do redakce jsme dostali nabídku distribuč-
ní společnosti Mediaservis na novou službu
předplatitelům veškerého periodického
tisku. 
Jedná se o "e-složenku", která slouží vý-
hradně pro úhradu předplatného. 
Nabídka se tedy týká i našich čtenářů. 
Případní zájemci obdrží od společnosti 
e-složenku na svou e-mailovou adresu,
kterou musí nejprve společnosti nahlásit
na e-mail: kveta.kubatova@mediaservis.cz 

Redakce a administrace
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Rád bych několika slovy vzpome-
nul na paní Annu Strakovou, která
nedávno právě tak nenápadně ode-
šla, jako předtím nenápadně žila.
Začínám od konce: 5. října 2010 ze-
mřela v mostecké nemocnici, když
předtím dlouhá léta žila v ústraní
svého suterénního mezibořského
bytu. Neměla ráda návštěvy. Neob-
těžovaly ji, spíš ona nechtěla obtě-
žovat je. Přežila kdysi dva velké vý-
buchy ve „Staliňáku" rozuměj ve
Stalinových závodech, které byly
nejen pozůstatkem války, ale přede-
vším necitlivé komunistické éry.
Pracovala u sousedního kompreso-
ru. Několik lidí zemřelo, ona zůsta-
la s těžkým sluchovým postižením.
Nervy dostaly zabrat, lekala se,
když na ni někdo promluvil. Když
navíc ještě ztrácela zrak, bylo jí v
přítomnosti návštěv trapně. „Jak k
tomu přijdou, dívat se na mě a kři-
čet...“ 
Připadalo mi neslušné, operovat s
teorií křesťanské trpělivosti. Hlubo-
ce věřící – a tedy rovněž s mnoha
otázkami, hledala žité odpovědi, s
lupou četla Písmo a občas si tak
upřímně povzdychla; jen Nejvyšší
patrně rozuměl té řeči srdce, třeba
to byl obousměrný dialog; kdoví. 
Byla ženou, kterou v dívčím věku
zachytila předválečná Armáda spá-
sy, a po čase stráveném v krčské „do-
movině" ji předala do rodiny, v níž
se měla adaptovat na standardní
sociální podmínky té doby, podpo-
řené náboženskou aktivitou. Pomá-
hala „paní majorce", jak vytrvale
oslovovala mou matku v době, kdy
měla hodnost vyšší, i v době, kdy
už žádnou neměla. Sloužila i jinak
než v kuchyni: jako vítr uklízela
můj nepořádek a odvážně krotila
příliš přísné požadavky mého otce
podplukovníka Armády spásy na
mou milou usměvavou a zasněnou
matku. Odnesli jsme to všichni tři a
otec nechtě poctivě přiznal barvu. V
době svých jazykových počátků
jsem ji nazval Nananinka a to jí z
mé strany a ze strany celé mé rodi-

ny zůstalo až do konce. Příjmení
změnit celý život nepotřebovala. 
Poté co komunistický režim rozpo-
znal v Armádě spásy špionážní
organizaci řízenou z britského cent-
ra a „rozprášil" zbožné, sociálně
agilní a nic netušící „salutisty", hle-
dali všichni svůj nový duchovní
domov. Snažili se zakořenit, ale šlo
to těžko, žít svéráznou akční zbož-
nost k záchraně člověka bylo přísně
zakázáno, tak zkoušeli u baptistů,
evangelíků, metodistů i dalších
svobodných společenství – a vzpo-
mínali. Anička vulgo Nananinka
našla několik lidí z Církve bratrské,
kteří byli na její frekvenci. U evan-
gelíků vposledu příliš nepochodila,
i když tam byla dlouholetou člen-
kou. Škoda.
Původně praktikovaný úkol služby
se stal symbolem jejího života. Jak
opravdově sloužila v rodině a do-
mácnosti, tak později sloužila tam,
kde se otevřel prostor. Navštěvo-
vala nás ve Svratouchu na Vysočině
a „vyhlížela", kde a kam přiložit ru-
ku. Dovedla využít již odložených,
ale stoprocentně funkčních věcí a
věděla, co s nimi. Když nemohla
osobně, přišel balík. Přes svůj han-
dicap komunikovala skutkem. Do-
cela rád bych viděl virtuální „se-
znam" těch, kterým prakticky
pomohla - ať věcnými nebo finanč-
ními prostředky; myslím, že by pře-
konal všechny předpoklady.

Z Meziboří, již v důchodu, občas
vyrážela za známými, bratrem v
Praze a zbylými „salutisty". Taky za
mojí rodinou, když už jsme byli
zase po roce 1989 v žižkovském
sboru. U nás se tvrdohlavě nikdy
nestavila, jenom strčila pár slov do
obálky, aby bankovku nebylo příliš
vidět. To i tehdy, když jsme byli
doma. V dopise vysvětlila: „.... máte
moc práce, abych vás nezdržovala."
U téhle praxe setrvala, i když jsme jí
to poté v dopise dost důrazně vytý-
kali. Když už nemohla, přišel dopis
poštou. Obyčejně nedoporučený –
nikdy se neztratil. Argumentovala
tím, že má dost a ať to použijeme
pro ty, kteří to potřebují.
Své loňské přání k mým narozeni-
nám, napsané velkým neurčitým
písmem, doplnila prosbou „prosím,
abys mě nikomu nepřipomínal" a
uzavřela sarkastickým: „jak vidíš,
málo vidím". Uvědomil jsem si, že
vidím a trochu jsem se styděl.
Letos už nenapsala. Sehnali jsme ji
ještě s manželkou koncem letošního
srpna v litvínovské nemocnici s ná-
slednou péčí. Bylo to milé setkání:
poznala nás, vzájemně jsme se po-
těšili – a nakonec nás skoro vyhodi-
la, abychom už šli, když její plachý
pohled zvlhnul ... 
Stav se zhoršil, prodělala operaci a
odešla po 93 letech nelehkého živo-
ta do otevřené náruče svého Pána.
Dověděli jsme se o závěru jejího ži-
vota až ze specifických otázek pra-
covníků mostecké nemocnice. Ne-
tisklo se úmrtní oznámení a po
dohodě s jejím posledním žijícím
bratrem a několika známými se ne-
konalo ani pohřební rozloučení.
Kdo by přišel? 
Proto těchhle několik řádek vděč-
nosti. Strašně by se zlobila plachá
kdysi služebná, vskutku služebni-
ce, kdyby to četla. Třeba to čte a vy-
světlí Sedícímu nad oblaky, že ona
nic, ale ti dole mermomocí chtějí
vděčnost nějak projevit. Věřím, že
to tam určitě vyřídí.

Bohdan Pivoňka

Plachá služebnice
MARANATHA GOSPEL CHOIR T.O.P.
DREAM COMPANY POŘÁDÁ 13. LISTO-
PADU GOSPEL PARTY.
V 10.30 h se koná dopolední boho-
služba a v 19 h večerní koncert.
Adresa: Peroutkova 57, Praha 5. 
Spojení bus 137, zastávka Urbanova.
Vstupné 150 Kč. Předprodej v
Barevné kavárně na Londýnské. 

www.gospel.maranatha.cz
* * *

BAREVNÁ KAVÁRNA NA LONDÝNSKÉ &
SPOLEČENSKÉ CENTRUM LONDÝNSKÁ
30 POŘÁDAJÍ NA PODZIM 2010 TATO
PŘEDSTAVENÍ A PŘEDNÁŠKY:
* 15. 11., 19 hodin - Jak mohou
duchovní hodnoty ovlivnit můj život.
Téma Úloha peněz v mém životě.
Přednáší Jiřina Krejzová B. Th.
Seminář 
* 25. 11., 19 hodin – Monika Škramlo-
vá a hosté. Písně a balady
* 30. 11, 19 hodin – Joyful. Komorní
worship
* 1. 12., 19 hodin - Vánoce s Ma-
ranatha Gospel Choir. Gospel
* 3. 12., 19 hodin – Oboroh. Folk – rock
* 7. 12., 14.12., 21. 12., 19 hodin -
Paradox zvaný Ježíš. Přednáší teolog
Mgr. R. Jonczy
* 9. 12., 19 hodin – Životy v oblouzně-
ní. Komedie USA. Filmový klub
* 13. 12., 19 hodin – Jak mohou
duchovní hodnoty ovlivnit můj život.
Téma Spokojené partnerství. Semi-
nář. Přednáší J. Krejzová B. Th. 
* 16. 12., 19 hodin – Na kole po Izraeli.
S cestovatelem Mgr. V. Krupou. Ces-
topis
* 18. 12., 19 hodin – Vánoční koncert
pěveckého sboru Praha-Vinohrady

Akce se konají na adrese Londýnská
30, Praha 2, 120 00. Na všechny akce
vstupné dobrovolné. 
Více informací na 
www.londynska30.cz 
www.barevnakavarna.cz

Bohoslužby
SENIORÁT ÚSTECKÝ

Českobratrská církev evangelická

DĚČÍN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f Petr Čapek

DUCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a Jan Opočenský

CHOMUTOV, Ne 9.30
ul. 28. října 12, f Jiří Bureš

CHOTINĚVES, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f Martina V.
Šeráková, a Jan Kupka

KADAŇ, Ne 13.30
ul. 5.května 693, a. Jiří Bureš

KRABČICE U ROUDNICE N. L., Ne 9.00
ve středisku Diakonie
Krabčice č.26, f Jan Kupka

LIBKOVICE POD ŘÍPEM, Ne 10.45
Libkovice č.74, a Kurt Bartoš

LITOMĚŘICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, f Rut Brodská

LOUNY, Ne 9.00
Českých bratří 1510, f Tomáš Pavelka

MOST, Ne 10.10
U města Chersonu 8/1675 f Marian
Šusták

ROUDNICE N. L., Ne 9.00
Švagrovského 674, f Kurt Bartoš

TEPLICE, Ne 9.30
J. V. Sládka 2006/16, f Jan Opočenský

TŘEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a. f Štěpán Brodský

ÚSTÍ NAD LABEM, Ne 10.30 
ve sbor. domě Dvořákova 6, f Marie
Molnárová

ŽATEC, Ne 9.30
Husova 1200, f Jan Veselý

Církev bratrská

DĚČÍN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVÍNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, Libor Trousil

MOST, Ne 9.30
J. Kříže 3127, Milan Let

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, Pavel Benák

ÚSTÍ NAD LABEM, Ne 9.30
V Zahrádkách 33, Štefan Paluchník

Evangelická církev metodistická

LITOMĚŘICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

CVIKOV, Ne 9.30
Čsl. armády 34, s Karel Kuc

DĚČÍN, Ne 9.00
Šikmá 152, s Vlastimil Růžička

LITOMĚŘICE, Ne 9,30
Žižkova 3/2039,  s Vlastimil Malý

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, s Radek Pospíšil

TEPLICE, Ne 9.30 modlitebna ASD
Křičkova 13, s Vjacislav Jelisejev

ŽATEC, Ne 9.30
Lva Tolstého 1249, s Jan Pospíšil

Vzpomínka
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Ve své „Historii o těžkých protivenstvích církve české"
mu věnuje jeden odstavec i Komenský. „Nebo léta 1480
(dne 21. srpna) z poručení krále Vladislava kněz
Michal Polák, v Starém Městě u svatého Jiljí správce
církevní, člověk života šlechetného a kazatel výborný, s
jinými třemi faráři, Václavem Slánským, Janem Mič-
kou a Václavem Píseckým, že papeže Antikristem vy-
hlašovali, zjímáni jsou a na Karlštejnský zámek zaveze-
ni, kdež první hladem a toho žaláře smradem umořen,
jiní pak na přímluvu stavů s těžkostí propuštěni."
Kdo byl ten Polák? Prof. F.M.Bartoš ho neváhá nazvat
nejslavnějším kazatelem tehdejší Prahy. A byl to oprav-
du Polák. Jeho otec, polský šlechtic, přišel patrně do
Prahy ve službách krále husitské revoluce Zikmunda
Korybutoviče, spolu se svým chlapcem Michalem. O
mládí Michalově nevíme nic. Vystudoval poměrně
pozdě na kněze a asi dvacet let strávil jako kněz na ven-
kově. Pak se objevil v Praze a velice rychle se stal vý-
znamným knězem u sv. Petra na Vyšehradě, u Týna a
u sv.Jiljí. Kázal udatně a směle. Jeden pamětník napsal,
že „nesmlčel ani chudému ani bohatému, králi ani kte-
rému urozenému". Tuto smělost zaplatil životem.
Poslední týdny jeho života vypsal jeho žák a druh v
utrpení.
Desátý rok panoval v Čechách král polského původu
Vladislav Jagellonský. O jeho zvolení se Michal nema-
lou měrou přičinil. Doufal, jako mnozí jiní husité, že
mladý král přilne k husitství. Leč nestalo se tak. V roce
1480 bylo Michalovi kolem sedmdesáti let, když došlo
k útoku na husity. Přední pražští konšelé byli obviněni

z velezrady a dáni do těžkého žaláře. Husitská šlechta
se jich nezastala. Na jejich obranu se postavil kněz
Michal se svými žáky. Jeho protesty otřásly celou Pra-
hou. Michal byl povolán ke králi a spolu se třemi knězi
zatčen a odvezen na Karlštejn. Tam byli takřka pohřbe-
ni v strašlivém žaláři. Společně se modlili a zpívali
písně. Michal dovedl povzbuzovat své tři druhy i vtip-
ným povídáním o pražských prelátech, kteří sedí ve
vlastních výkalech. Pak byl odvlečen do samotky a
mučen. Do měsíce útrapám podlehl.
1. listopadu 1480 byl pochován v karlštejnském kostele
sv. Palmacia vedle hrobů místních děkanů. Aspoň této
pocty se dostalo nejslavnějšímu kazateli tehdejší Prahy.
Byl posledním z velké generace kazatelů naší reforma-
ce po Miličovi, Husovi či Rokycanovi. Dlouho na něho
vzpomínali jeho posluchači a žáci. Ve vděčné památce
ho měla i Jednota bratrská, Lukáš Pražský, Vavřinec
Krasonický i slavný Viktorin Kornel ze Všehrd.
Michal Polák patří do veliké skupiny Poláků, kteří se
stali dobrými pracovníky naší reformace. Někteří při-
šli, aby reformaci poznali, jiní jako vyhnanci, aby se v
naší zemi usadili natrvalo. O sto let později zase polský
národ poskytl útočiště exulantům Jednoty bratrské,
která měla v Polsku vlastní sbory a vlastní seniory po
kolik století.
Až někdy pojedete na Karlštejn obdivovat jeho krásy,
vzpomeňte na hrozné vězení v hradním sklepení a na
neohroženého husitského kněze Michala Poláka.

S vděčností F. M. Bartošovi M. Frydrych

Slavný vězeň karlštejnský 
Michal Polák

Dne 9.11.2010 jsme vzpomínali
nedožitých 100 roků našeho strýce
Františka Augustina z Holína. 
Dne 18.3.2011 budeme též vzpomí-
nat nedožitých 99. narozenin jeho
manželky Emilie Augustinové a
1.8.2010 by se dožila 90 roků její
sestra Růžena Janečková. 
Vděčně vzpomíná 

Miluše Chvojková 
z Heřmanova Městce s rodinou


