
BERÁNEK BOŽÍ
Jan 1,35-42

Jan Křtitel, poslední z proroků,
měl jeden jediný úkol: představit
Izraeli i světu očekávaného Mesiá-

še. Několikerým způsobem ozna-
muje, kdo ten přicházející Mesiáš
bude. Křtít bude ne vodou, ale
Duchem svatým a ohněm. (Mt
3,11) Když se pak objeví u Jor-
dánu a požádá Jana, aby ho jako
každého jiného člověka pokřtil.
Jan prorocky zvolá: „Toto je Syn
Boží!" (v. 34). A nadále bude upo-
zorňovat: „Hle, Beránek Boží“ (v.
29 a 36). „Ten, který snímá hříchy
světa“ (v. 29). Tomu mohli Izraelci
dobře rozumět. Vždyť beránek byl
častou obětí, kterou Bohu přináše-
li. Věděli, že smrt beránka je zá-
stupná, a tomu, kdo obětuje, při-
náší odpuštění vin. A teď jim Jan
Křtitel říká: Je mezi vámi Boží
Syn, který bude jako beránek obě-
tován za hříchy celého světa. Už
nebude třeba zabíjet zástupně
beránky, na golgotském kříži bu-
de jednou provždy obětován tento

Beránek Boží. Jako Boží Syn, který
má všecku moc na nebi i na ze-
mi, to bude moci učinit za hříchy
každého člověka bez rozdílu. Stačí
jen v pokání a hluboké pokoře při-
jmout, stačí jen ve víře se spoleh-
nout.
Není divu, že dva Janovi učedníci
chtěli Ježíše poznat zblízka (v. 37-
39). Není divu, že Ondřej přivede
i svého bratra Šimona, kterému
Ježíš dá nové jméno Petr a tím i
nové poslání (v. 41-42).
I já jsem byl před léty k němu při-
veden. Bránil jsem se dva roky, ale
pak jsem šel a setkal jsem se s ním.
Byl jsem s ním konfrontován a
můj život se změnil. Dnes vím, že
Beránek Boží zemřel i za moje hří-
chy a to je má jediná naděje. (Ž
118,16-21).

Miloslav Košťál
emeritní kazatel Církve bratrské

Evangelický
týdeník
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Poselství k 5. neděli po sv. Trojici

„Tento člověk počal stavěti 
a nemohl dokonat“.

L 14,30
Torza, samá torza! Nedokončené
reformy, neuzavřená soudní jednání
- lidově „zametená pod koberec“,
nenaplněné předvolební sliby a sku-
tečně nedokončené stavby. A pozor,
blíží se doba dovolených. Rozmy-
sleli jste si všechno a spočítali nákla-
dy, abyste nakonec nehryzali s rodi-
nou sušenky a nepili vodu, ať už 
v Jeseníkách nebo na Kanárech?
Pán Ježíš vykládá v kratičkém po-
dobenství, z něhož je náš text, o
stavbě věže. Věž byla důležitá 
k přehlédnutí vinice či pole, někdy
pro obranu, jindy snad jen jako pro-
jev frajeřiny bohatého člověka. Kdo
chce stavbu podniknout, musí věc
dobře uvážit a spočítat, má-li dost
prostředků pro takové dílo. Nepři-
pravenému stavebníku se může
stát, že práci nedokončí a bude pro
posměch těm, kdo jeho stavbu sle-
dovali. Nastane trapná situace pro
zbrklého odvážlivce. Musí však při-
znat, že kritika je oprávněná.
Tak to bývá i s námi. Vyhýbali jsme
se poctivému myšlení a nelámali
jsme si příliš hlavu před důležitým
rozhodnutím. Není divu, že tvorba
naší osobnosti, našeho života a
našeho díla se podobá rozestavěné
konstrukci nebo jen nahozenému
uměleckému dílu. Někdo, jak se ří-
ká, založí rodinu, ale brzy ji přesta-
ne trpělivě a láskyplně budovat,
takže to nejužší společenství zůsta-
ne žalostně nakousnutým torzem, 
v němž se lidé míjejí. Všude jen
samé podpěry a lešení, nikde pevné
svorníky. A tak bychom mohli mlu-
vit téměř o všech oblastech lidské-
ho myšlení a tvoření.

Všimněme si však, že v našem textu
není chválena kdovíjaká šikovnost
a chytráctví. Ten si to doved vypo-
čítat, a jak mu to krásně vyšlo ! Ví,
kdy a kde má stavět a případně na
tom ještě vydělat ! Nejde o zvláštní
chytračení, ale o předvídavou pří-
pravu, přiměřenou zamýšlenému
dílu.
Hlavní záměr kratičkého podoben-
ství je ten, abychom si promysleli,

do čeho jdeme, chceme-li být násle-
dovníky Pána Ježíše Krista. Jde o
svrchovaně vážnou věc. „Kdožkoli
nenese kříže svého, a jde za mnou,
nemůž být mým učedníkem“ (v. 27).
Bude to dílo spojené s křížem. Stav-
ba sebezapření, v níž člověk má
jako by neměl. Sesadí se z pozice
majetníka a dá se k dispozici své-
mu Pánu. Vidíme-li svou poloviča-

Nedokončená stavba

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

V pondělí 27. června se v dopoledních hodinách uskutečnila v zase-
dací místnosti České biskupské konference v Praze Dejvicích tisková
konference k zahájení činnosti ekumenické komise pro Husovo jubi-
leum v roce 2015. Obnovení činnosti ekumenické komise, ve které se
sešlo celkem 19 lidí, představitelů církví, zástupců teologických fa-
kult a také historičtí badatelé, je motivováno blížícím se významným
jubileem, 600.výročím upálení mistra Jana Husa, které si nejen v Čes-
ké republice budeme připomínat v r. 2015. 
Hus je dle slov dr. Tomáše Halíka, jednoho z účastníků tiskové kon-
ference a člena ekumenické komise, klíčovou postavou našich du-
chovních dějin a komise by se ráda podílela na uvedení jeho osoby v
kontextu našeho národní povědomí. V ekumenické komisi tedy
nepůjde primárně o badatelskou či historickou práci, ale spíš před-
stavení Husova "druhého života", tedy jako nábožensko-mravní po-
stavy, která jako symbol putuje dějinami. 
Další z účastníků tiskové konference, římskokatolický biskup Fran-
tišek Radkovský, představil nové webové stránky věnované celému
projektu, a sice www.jan-hus.eu. 
Předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratr-
ské církve evangelické Joel Ruml připomněl, že komise si klade za je-
den z cílů také vyvrátit obecnou českou představu o tom, že státní svá-
tek v den výročí upálení mistra Jana Husa znamená hlavně den volna
navíc. Takto je tento den totiž běžně většinou české veřejnosti vní-
mán. 
Bratři Jan Blahoslav Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK, a
patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta poté připo-
menuli některé badatelské projekty k osobnosti mistra Jana Husa 
z mi-nulosti. 
Všichni účastníci tiskové konference také odpovídali na dotazy pří-
tomných novinářů. 

Mgr. Sandra Silná
vedoucí tajemnice

Ekumenická rada církví v ČR

Zahájení činnosti
Husovy komise

Z tiskové konference Husovy komise

Ustavení Husovy památky jako stát-
ního svátku nebylo v první republi-
ce snadnou záležitostí. Svědčí o tom
příslušné statě nedávno odtajněné-
ho archivu papeže Pia XI., jak se o
tom zmiňuje Marek Šmíd v Církev-
ních dějinách č.7.
Dramatické roky 1925 a 1926, spoje-
né zejména s Husovými oslavami,
pokrývají fascikly 54 a 55; během tak
zvané Marmaggiho aféry došlo v ro-
ce 1925 k roztržce mezi Českoslo-
venskou republikou a Vatikánem
ohledně slavení nově zavedeného
národního, respektive státního svát-
ku mistra Jana Husi. Za provokaci
považovaly vatikánské kruhy ze-
jména patronát presidenta Masary-
ka nad Husovými oslavami a naří-
dily papežskému nunciovi Frances-
cu Marmaggimu (1870-1949) opustit
Prahu, čímž došlo k faktickému pře-
rušení diplomatických styků mezi
ČSR a Vatikánem.... Značná pozor-
nost papežského stolce byla ve 20.
letech věnována modu vivendi,
jehož uzavřením se na přelomu let
1927/1928 podařilo bývalému vy-

slanci ve Vatikánu Kamilu Kroftovi
(1976-1945) a ministru zahraničí
Edvardu Benešovi kontakty Česko-
slovenska a Vatikánu stabilizovat a
celý předchozí politicko- nábožen-
ský spor ukončit.
Období první republiky 1918 - 1929
pokrývají odtajněné archiválie v
rozsahu šedesáti sedmi tisíc stran
(není zřejmé, zda to je včetně nebo
mimo novinové přílohy a výstřižky)
a svědčí mimo jiné o intenzivní
informační činnosti, kterou se kato-
lické církevní kruhy ve prospěch
Vatikánského státu v té které zemi
zabývají. 
Potěšit nás mohou občasné názna-
ky měnících se katolických postojů 
k mistru Janu Husovi, stejně jako
přece jen klesající závislost naší
vnitřní politiky na Vatikánu. Přesto,-
a právě proto měli bychom ale cír-
kevní politice vnitro- a nadstátní
věnovat osobně, společně i veřejně
více pozornosti a sledovat její zámě-
ry a vývoj.

Ilja Herold
iherold@centrum.cz

Husovské oslavy

AKTUALITA

Dokončení na str. 3
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tost, jak je naše zbožnost nedůsled-
ná, pak se musíme ptát, zda máme
svou víru dost promyšlenou, pro-
věřenou a promodlenou. Nemohou
lidé kolem nás právem prohlásit:
„Počali stavět, ale nemohou doko-
nat. Proti základu Ježíši Kristu
bychom nic neměli, ale co ti křesťa-
né na něm v dějinách i dnes stavějí?
A jak to, že tolika z nich v dobách
totalit nestálo jejich přesvědčení
třeba jen za malou újmu?" Buďme

připraveni na rizika stavby života 
z víry. Připravujme se ve ztišení a
na modlitbách. Připravujme se ve
službě lidem, a to i v dobách zkou-
šek. Promýšlejme nové formy staré
zvěsti a nový věrohodný životní
sloh.
Když se nám pro krátkost života
nepodaří dostavět až po střechu,
máme krásné zaslíbení Hospodi-
novo: „ Hospodin dokoná za mne,
nebo milosrdenství tvé, Hospodine,
na věky, aniž díla rukou svých kdy

opustíš." (Ž 138,8) Vždyť jsme po-
voláni do jeho díla, kde on sám
položil neotřesitelný základ. I lidé
kolem nás poznají, zda na něm sta-
víme nepromyšleně, lajdácky, nebo
přes všecky překážky oddaně a 
s láskou. 
Záleží na tom, co zanecháme těm,
kdo po nás do tohoto díla vstoupí.
Určitě z milosti Boží bude jednou
toto dílo dokonáno.

Jan PokornýHusova pouť 2011
Ve dnech 5. až 10. července se z inici-
ativy českobrodského evangelíka
Petra Brožka a s podporou česko –
německého svazu husitských měst
uskutečnil třetí ročník Husovy pouti.
Zhruba 30 – 40 poutníků z různých
zemí (Česko, Švýcarsko, Německo,
Itálie) putovalo po stopách Jana
Husa ze západočeského hradu Kra-
kovec do saského městečka Bärnau
(tudy Hus kráčel na kostnický koncil
r. 1414). 
Denní pochody vedené většinou
lesními cestami měřily mezi 15 – 35
kilometry. Poutníci (mnozí v histori-
zujícím oblečení) si vezli své tlumoky
na „dobovém" dřevěném voze taženém dvěma koňmi. Pouť byla v prosto-
rách hradu Krakovec zahájena ekumenickou „polní" bohoslužbou s večeří
Páně, kterou sloužili duchovní z evangelické a československé církve. Pouť
svým účastníkům nabídla silnou spirituální zkušenost umocněnou poby-
tem v krásné přírodě včetně sdílení lidí, kteří se různých osobních důvodů
sešli právě na této cestě. Více na http://husovapout.cz/.

Marek Lukášek

Nedokončená stavba

Do těchto dvou slov by se dal shr-
nout dojem, který si s sebou odná-
šeli účastníci shromáždění uspořá-
daného v Lysé nad Labem u příleži-
tosti 596. výročí mučednické smrti
mistra Jana Husa. Připravilo ho
město Lysá spolu s místním sborem
Českobratrské církve evangelické.
Oproti předchozím letům změnili
pořadatelé dispozici a situovali
pódium s řečnickým pultem na
mírnou vyvýšeninu proti vstupní

bráně do areálu. Dali tak prostoru
hloubku a otevřeli před přítomný-
mi výhled na budovu kostela.
V úvodním vstupu pozdravil shro-
máždění starosta Jiří Havelka.
Vedle přiznání se k Janu Husovi
ocenil stav areálu a poděkoval
všem, kteří o něj pečují. Vytvořili
tak podle něj v centru města z roz-
sáhlé kulturní památky příjemnou,
harmonicky ztvárněnou klidovou
zónu. (Možná i tato skutečnost při-

spěla k rozhodnutí, že ústřední
cesta právě revitalizovaného ná-
městí Bedřicha Hrozného bude
mířit k evangelickému kostelu.)
Město je podle starosty nadále při-
praveno tuto aktivitu místního sbo-
ru podporovat.
Hlavní projev pronesl asistent Filo-
zofické fakulty University Karlovy
Jan Dobeš Ph.D. Po připomenutí
základních historických faktů se
věnoval některým klíčovým mo-
mentům Husovy pře. Upozornil
například na odlišný přístup Huso-
vých koncilních soudců, kteří kau-
zu posuzovali „legalisticky“, zatím-
co Hus na ni hleděl pod zorným
úhlem „vyšší spravedlnosti“, o kte-
rou máme podle Ježíše usilovat.
Tato spravedlnost nespočívá pouze
v naplnění litery zákona, ale rozho-
dující je pro ni „duch“, jehož tíhnu-
tí se tato litera pokouší vyjádřit.
Slavnostní atmosféru umocnil kon-
cert skupiny Oboroh. Pamětníci si
připomenuli staré pecky, jako
„Hospodine, pomoz“. V repertoáru
se však objevily i skladby zcela
nové. Některé z přednesených písní
jako by byly Husovi šity na tělo.
Třeba žalm 22. V této fázi získalo
shromáždění vysloveně idylickou

podobu. Někteří se vystavovali slu-
nečním paprskům zapadajícího
slunce, jiní se provalovali po čerstvě
posekaném trávníku, děti dováděly
na hrací věži a ctihodní kmetové
slastně klimbali ve stínu pod oře-
chem.
Tečku za shromážděním učinili pan
starosta, farář a přednášející, kteří
položili po posledním potlesku na
Husově náměstí kytici u paty Hu-
sovy busty. Účastníků se sešlo něco
přes sto. Vedle místních, kterých
byla většina, přijeli lidé z Čelákovic,
Brandýsa a Kolína. Stejně jako 
v předchozích letech se nám ani
letos nepodařilo zvrátit mediální
ignoranci tohoto státního svátku.
Žádný z deníků (a informovali jsme
všechny) zprávu o shromáždění
nezveřejnil. To určitě vyvolává ne-
jednu otázku.

Emanuel Vejnar

Inspirující a příjemný

Dokončení ze str. 1

„S Brailleovým písmem se v církvích setkáme jen
výjimečně," prohlašuje Helen Pattenová, před-
sedkyně Spolku pro šíření Brailleova písma 
v církvích (Guild of Church Braillists).
V rozhovoru v britském anglikánském týdeníku
Church Times z 5. dubna 2011 oceňuje, že při
návštěvě metodistických bohoslužeb v Norwichi
pokaždé obdrží zpěvník v Brailleově písmu: „To
je báječné a velmi vzácné. V mnoha kostelech se
teď používá promítání v programu PowerPoint,
což my nevidomí vůbec nedokážeme sledovat."

Šiřitelé Brailleova písma předají britské Národní
knihovně pro nevidomé asi 25 knih ročně.
Přepisování je „piplačkou" a probíhá na dobro-
volnické bázi, takže neběží o cifru zanedbatel-
nou: „Těch 25 knih by jinak (v přepisu do Brail-
leova písma) prostě neexistovalo …" 
„Celou tu dobu bylo obtížné vyrovnat se s celko-
vou otázkou Božího povolání a jeho pojímání,"
shrnuje Pattenová svou profesní dráhu. Nedá
dopustit na vynikající internátní školu pro nevi-
domé dívky, kde ji naučili poprat se s diskrimi-

nační průpovídkou: „Tohle pravděpodobně ne-
dokážeš." Ta byla nicméně vlastní též církevním
institucím, které nebyly dvakrát nadšeny z jejího
směřování do služby! Přestože absolvovala
misijní přípravu jako kdokoli jiný (a měla navíc
v Thajsku, kde chtěla jako misionářka působit, za
sebou praxi učitelky angličtiny s vysokoškol-
ským diplomem), misijní společnost ji ani nepo-
zvala k přijímacímu pohovoru … Potom tedy
vystudovala teologii, leč … „Anglikánská církev
opravdu trochu zpanikařila – psal se rok 1981!
Měli nepokrytou obavu, že pokud budu ordino-
vána jako diakonka, nikdo v církvi mi místo
nenabídne …“ Přesto byla ordinována za dia-
konku v roce 1982, instalována do diakonské
funkce v roce 1984 a jmenována farářkou v roce
1994. S kolegyní dokonce jednu dobu obstaráva-
la bohoslužby v pěti kostelech. Jejím posledním
plnočasovým postem bylo místo kaplanky v hos-
picu v Hastingsu.
Helen Pattenovou obzvlášť oslovuje verš z 1 K
1,27: „Ale což bláznivého jest u světa, to vyvolil
Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa
mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“ Za privi-
legium považuje, že směla kázat ve Wittem-
bergu, působišti Martina Luthera. „Martin Lut-
her je mým velkým hrdinou, neboť se odvážil
spolehnout se na Boha.“
Jak připomíná, Spolek pro šíření Brailleova pís-
ma v církvích vznikl před 100 lety. Louis Braille
se narodil před 200 lety. 

František Schilla

U světa mdlé vyvolil…
(100 let Spolku pro šíření Brailleova písma v církvích)

Studoval v Německu, Itálii a Francii a získal dokto-
ráty filozofie, teologie a práv. Jako kněz působil od r.
1506 v Dinkelsbühlu a od r. 1519 ve Würzburku.
Napsal oslavnou báseň na Lutherova odpůrce J.
Ecka a byl za to povýšen do šlechtického stavu. Ale
když se přiklonil k reformaci a když se oženil, musel
často měnit svá působiště. R. 1522 přišel jako farář
do Jihlavy, odkud se dostal do styku s Jednotou bra-
trskou. Byl ovšem zatčen a v Olomouci 1523 odsou-
zen k upálení. Přičiněním Jana z Kunštátu a Jana 
z Kunovic byl propuštěn a odešel do Wittenbergu,
kde s Lutherem spolupracoval na církevním zpěvní-
ku. 1524 byl vyslán do Královce, kde jako dvorní ka-
zatel prosazoval reformační řády. 1530 se stal nako-
nec pomezánským biskupem v Kwidzynu /Marien-
werderu/. Zúčastnil se věroučných sporů v luter-

ském táboře a r. 1548 umožnil bratrským exulan-
tům, aby se usadili v Prusku, kde se spojili s luterá-
ny. /Spe-ratus také uvedl v úřad jejich seniora
Macha Sionského./ Literárně spolupracoval rovněž
na agendě a Vizitacích a přeložil Lutherovy latinské
spisy do němčiny. Dodnes zpíváme jeho píseň "Při-
šlo k nám padlým spasení" přeloženou Jiřím Třa-
novským. Možná vznikla v olomouckém žaláři, jistě
však byla otištěna v "Několika křesťanských pís-
ních" r. 1524.
Před Bohem je spravedlivý,/ kdo vírou tou jen stojí./
Ten přijme dar žádostivý/ skutků dobrých v pokoji./
Když víra v Bohu spočívá,/ láska bližním jen pro-
spívá,/ jsi-li z Boha zrozený.

Bohuslav Vik

Reformační kazatel a básník Paul Speratus /Spret/
*13.12.1484 v Rötlenu/ Württembersko, + 12.8.1551 v Kwidzynu /Pomezánie



Zřícenina Kozího Hrádku u Tábora
je obecně známa pobytem M. Jana
Husa po jeho nuceném odchodu 
z Prahy. Méně se již ví o snahách na
záchranu této vzácné památky čes-
ké reformace na přelomu 19. a 20.
století.
Kozí Hrádek se v písemných pra-
menech poprvé připomíná roku
1377. Na počátku 15.století patřil
bratrům Janovi a Ctiborovi. Zdědili
ho po svém otci Vilémovi z Podě-
hus. Sem se M.Jan Hus uchýlil,
když byl postižen interdiktem.
Opustil tehdy Prahu a své dočasné
bydliště na venkově tajil, aby neu-
vedl hostitele v nebezpečí klatby.
Málo významný hrádek v odlehlé
krajině a přitom poměrně snadno
dostupný z Prahy tedy v dané situ-
aci vyhovoval a zajišťoval Husovi
klid k literární práci. Vlastním ini-
ciátorem Husova pobytu na Kozím
Hrádku byl zřejmě Čeněk z Varten-
berka, vlivný šlechtic a poručník
rožmberského zboží, tenkrát horli-
vý stoupenec reformních snah.
Husovo útočiště na Kozím Hrádku
je poprvé doloženo až 27. října
1413, nepochybně zde však pobý-
val již dříve. Klidu na venkově
využil Hus k intenzivní literární
práci. Dokončil zde druhou část
svého nejvýznamnějšího teologic-
kého díla "O církvi" a napsal pro-
slulou "Postilu" i několik českých
vzdělavatelných spisků. Nezůstal
však jen u činnosti literární a věno-
val se horlivě kazatelskému půso-
bení. Všeobecně jsou známy zprá-
vy o tom, jak v okolí Kozího kázal
"v lese a pod lipú u hradu", či me-
zi ploty a dokonce sloužil mši ve
stodole. 

Kozí Hrádek však Hus po několika
měsících opustil. Od jara 1414
pobýval v nedalekém Sezimově
Ústí, kde byl hostem držitelky pan-
ství Anny z Mochova. Tato statečná
žena, o níž F. Palacký napsal, že
byla "nejhorlivější husitkou v ce-
lých Čechách", se nezalekla nebez-
pečí klatby a poskytla ve svém
městském paláci Husovi útočiště.
Mistr zde pokračoval v literární
práci, 26.června 1414 dokončil spi-
sek "O hříchu", ale již v červenci
přesídlil na hrad Krakovec u Ra-
kovníka, kde byl pod ochranou
mocného šlechtice Jindřicha Lefla 
z Lažan. Odtud také v říjnu 1414 od-
cestoval na koncil do Kostnice.
Vraťme se však ke Kozímu Hrádku,
který se po požáru roku 1438 změ-
nil v ruinu. Jeho rozpadající se zdi
byly časem zanášeny zeminou a
jehličím, zarůstány stromy. V 19.
století již nic nenasvědčovalo tomu,
že pahorek v lese skrývá středově-
ké zdivo. Táborští historikové, pro-
fesoři August Sedláček a Martin
Kolář, ovšem o lokalitě věděli, leč
snahy o odkrytí významné památ-
ky zůstávaly bez odezvy. Až přišla
devadesátá léta 19.století. Tehdy
řídící učitel Josef Švehla (1861-
1934), amatérský archeolog, začal 
z vlastní iniciativy s průzkumem
terénu. Záhy získal podporu tábor-
ského muzea, a tak se z pahorku
začalo vylupovat zdivo hrádku.
Trvalo to však několik desetiletí,
finance chyběly i tenkrát. Své obje-
vy na Kozím Hrádku Švehla prů-
běžně publikoval v jihočeském
tisku i v samostatných brožurách,
zvláště v knížce "Kozí"(1920). Sou-
stavnou prací se mu nakonec poda-

řilo odhalit celý půdorys hrádku.
Archeologické nálezy (keramiku
apod.) předal do muzea v Táboře.
Archeologie se v té době teprve
začala vyhraňovat jako vědní dis-
ciplína. Není tedy divu, že z dneš-
ních hledisek Švehla nedodržel
zásady přesné dokumentace nále-
zů (nálezová situace). Přesto je Šve-
hlovo dílo dnes odborníky vysoce
hodnoceno, když doslova na
poslední chvíli zachránilo hmotné
památky od nenávratné zkázy.
Uvádí se právem, že "na poli histo-
rické archeologie Švehla předešel
svou dobu". Švehla to také byl, kdo
roku 1922 spoluzaložil "Jihočeskou
společnost pro zachování husit-
ských památek v Táboře". Velkory-
sý finanční dar prezidenta T. G. Ma-
saryka poté pomohl k zakonzervo-
vání zřícenin Kozího Hrádku do po-
doby, v jaké je známe dnes.
Josef Švehla se však nezapomenu-
telně zasloužil také o záchranné
archeologické výzkumy (od roku
1894) další důležité památky husit-
ství, totiž zaniklého města Sezi-
mova Ústí. Jeho zástavba byla ob-
novena až v 19.století pod názvem
Starý Tábor. Právě ze Švehlovy ini-
ciativy a na základě jeho historické
argumentace bylo v roce 1920
městu vráceno původní jméno - Se-
zimovo Ústí.
Pokud o prázdninových cestách
zavítáte do této části jižních Čech
po stopách M.Jana Husa, vzpo-
meňte vděčně i na zasloužilého, leč
osobně skromného badatele Josefa
Švehlu. Letos uplynulo 150 let od
jeho narození!

Michal Flegl
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Kozí Hrádek a Josef Švehla Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Liturgické mezidobí 2
Zpěv: Náš život (Toi, tu nous aimes)

hudba: J. Berthier            

Žalm 103, 1 – 12
Dobrořeč, duše má, Hospodinu

a celé nitro mé jeho svatému jménu!
Dobrořeč, duše má, Hospodinu

a nezapomínej žádná jeho dobrodiní!
On ti všechny tvé viny odpouští,

on tě uzdravuje ze všech nemocí.
Vykupuje ze zkázy tvůj život,

korunuje tě svým milosrdenstvím a slitováním.
On nasycuje dobrými věcmi ústa tvá,

tak, že se obnovuje jako orlice mladost tvá.
Hospodin zjednává spravedlnost

a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi,

synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný.
Nevznáší stále výčitky,

nebude se hněvat věčně.
Nenakládá podle našich hříchů,

neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jako je vysoko nebe nad zemí,

tak mohutně se klene jeho milosrdenství
nad těmi, kdo ho ctí.

Jak daleko je východ od západu,
tak daleko vzdálil od nás naše přestoupení.

Čtení: Iz 40, 27-31; L 6, 27-35

Píseň

Ticho

Chvály:
Pane, náš Bože, ty znáš naše nitro, ty jsi odpuštění.
Pane, náš Bože, ty v nás obnovuješ pokoj srdce a tichou radost.
Vzkříšený Kriste, ty jsi se všemi lidmi, dokonce i s těmi, kteří si tvou pří-
tomnost neuvědomují.
Vzkříšený Kriste, ty vkládáš do našeho srdce touhu po tvém království.
Vzkříšený Kriste, ty nás voláš k tomu, abychom se dělili o plody země
a ovoce naší práce.
Pane, náš Bože, v Kristu nám nabízíš plnost života.
Do tvých rukou, Pane, svěřujeme svůj život.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, náš pokoji, skrze Ducha svatého k nám přicházíš neustále. A v
hloubi naší duše se rodí úžas z tvé přítomnosti. Naše modlitba může být
docela ubohá, ty sám se však modlíš v našem nitru.
Požehnaný buď ten, kdo hledá Boha a  Krista. Požehnáno buď srdce pro-
sté podle evangelia.

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)

Ad Kirchentag - jednak omluva:
základem pro česko-německou
bohoslužbu nebyla kniha Ester
(což by právě v Drážďanech by-
lo opravdu zvláštní), nýbrž Rut. 
S omluvou přídavkem: Co by řekl
ke Kirchentagu Martin Luther,
podle saského Der Sonntag.

-kar
* Na Kirchentag přijíždějí mnozí po-
litičtí prominenti. Co tomu říkáte?
Knížata a panstva, jsou to ubozí
lidé. Ne nadarmo nám proto náš
Pán Bůh nařídil, abychom se za ně
modlili a je ctili.
* Jak hledíte na veselí tak mnohých
křesťanů?
Kdo se nechá ubíjet truchlivým
duchem, měl by se toho varovat a
uvědomit si, že není sám.

* Luterská církev je církví slova. A
slova mohou ztrácet svůj význam a
stát se bezobsažnými. Neděje se to
i na Kirchentagu?

Je to největší hloupost, když se
mnohými slovy nic neřekne.
* Kirchentag je setkáním Božího
lidu. Jakou roli při tom mají hrát
faráři?
My faráři bychom měli dbát na to,
aby obřady a bohoslužby byly do-
držovány tak, jak mají, aby lid jed-
nak nezvlčil, jednak se nedomníval
být nadmíru svatým.
* Dnes začíná být nedostatek fará-
řů. Musel jste se s tím již také vy-
rovnávat?
K tomu jsem řekl již ve své době:
zakrátko bude farářů, kteří jsou
opomíjeni, tak scházet, že je bude-
me muset „ze země vydupat „.
* Co přejete Kirchentagu?
Ať křesťanům z málo slov vzejde
hodně činů.

Interwiew s Martinem Lutherem

Během uplynulých dní vyšel pod názvem „Hned jsem k
Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil. Kněžská
korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let
1610–1618" tiskem první komentovaný svazek kores-
pondence z Archivu Matouše Konečného, objeveného 
v létě 2006 v Mladé Boleslavi. Obsahuje 119 dopisů bis-
kupů a kněží Jednoty z českých diecézí (mladoboleslav-
ské a pražské) adresovaných Matoušovi Konečnému 
v období mezi vydáním Rudolfova Majestátu a začát-
kem stavovského povstání. Po delší době tak opět vy-
chází větší soubor písemných památek z prostředí staré
Jednoty bratrské. Edice dopisů je vybavena úvodním
pojednáním o bratrské církevní správě. Čtenář se tak
bude moci dovědět, kdo vlastně byli bratrští biskupové
neboli senioři, jaké měli kompetence a povinnosti, jakou

úlohu hrála ve správě Jednoty bratrské úzká rada a její
další členové (kromě biskupů ji tvořili tzv. konsenioři
neboli „spolulosní“), jak probíhala zasedání synodů a
jak byli v Jednotě spravováni řadoví duchovní působící
na jednotlivých sborech.
Korespondence uvedeného archivu je z několika důvo-
dů výjimečná. Dopisů, jejichž adresáty nebo pisateli byli
bratrští biskupové, se totiž obecně dochovalo velmi
málo. Důvodem jsou nejen události následující po po-
rážce stavovského povstání (rozprášení bratrských
sborů, rekatolizace, exil), ale také fakt, že tyto písemnos-
ti byly chápány jako interní materiál, k němuž měl pří-
stup jen velmi omezený okruh osob a biskupové zřejmě
ani nepočítali s jeho dlouhodobou archivací. Archiv
Matouše Konečného byl uschován za mimořádných

okolností na počátku třicetileté války a to jej zachránilo pro dnešek. Pohled,
jaký korespondence archivu nabízí, je pronikavý a umožňuje nám nahléd-
nout pod povrch dění, jaké jsme doposud měli možnost poznávat pouze
prostřednictvím dochovaných literárních děl. Přibližuje nám každodenní
život správců bratrských sborů se všemi jejich přednostmi i nedostatky.
Kniha, kterou vydává nakladatelství Scriptorium, by měla být prostřednic-
tvím běžné distribuční sítě dostupná ve všech knihkupectvích, ale protože
nejde o komerční titul, u kterého by se obecně očekával vyšší zájem, čtenář
si jej zřejmě bude muset – zvláště v menších knihkupectvích – objednat.

Jiří Just

Archiv Matouše Konečného
začíná vydávat první plody



V úterý 3. května 2011 jsme se 
v kostele ČCE v Brandýse nad Orli-
cí rozloučili se zesnulým br. fará-
řem dr. Ladislavem Horákem a po-
děkovali Pánu Bohu za jeho bohatý
a naplněný život. 
Nebylo náhodou, že jsme se sešli
právě v Brandýse nad Orlicí. Vždyť
právě Brandýs nad Orlicí byl prv-
ním a také posledním působištěm
br. Horáka jako duchovního ČCE. 
Životní cesty jej sem poprvé přived-
ly již v roce 1942, kdy byl ustanoven
prozatímním diakonem pro tehdej-
ší filiální sbor v Brandýse. Rok
předtím složil maturitu a jelikož je-
ho přání studovat medicínu bylo
kvůli zavřeným vysokým školám
nesplnitelné, zahájil dálkové studi-
um bohosloví při synodní radě.
Od prosince 1942 do léta 1943 zaží-
val totální nasazení. V červenci 1943

se vrátil do Brandýsa a jako diakon
zde setrval po dva roky. Brandýs-
kému sboru obětavě sloužil každou
neděli při bohoslužbách i při biblic-
kých hodinách, které konal v okol-
ních vesnicích. Mimořádně se věno-
val práci s mládeží, ke které měl blíz-
ko a dobře si s ní rozuměl. 
Po válce dokončil studia teologie a
začal působit jako farář v Brně,
Hodoníně, Liberci a nedaleké Buči-
ně. Zabýval se i odbornou prací a
naše církev jej zná jako jednoho z
členů kolektivu připravujícího eku-
menický překlad Bible. Později se
přestěhoval s manželkou k rodině
syna Jana. Po mnoha desítkách let
se tak nakonec znovu vrátil do
Brandýsa nad Orlicí. Ovšem nikoliv
jen jako odpočívající důchodce.
Velice často jsme jej mohli vidět na
kazatelně a brandýskému sboru

vypomohl v mnoha potřebných
chvílích. Poslední bohoslužby vy-
konal na první adventní neděli v ro-
ce 2009. Jsme vděčni, že jsme se
mohli ještě po řadu let těšit a ob-
čerstvovat jeho hlubokou vírou,
moudrostí, nadhledem a laskavostí.
Bratr farář Horák se uměl povznést
nad různé lidské slabosti, nad to, co
je pomíjivé a okrajové. Naproti
tomu věděl přesně, co je důležité, o
co máme ve svých životech usilovat
a na čem naše životy stojí. 
Kéž bychom i my poslušni a věrni
odkazu br. faráře směli upřímně
vyznat se žalmistou (jak bylo uve-
deno na smutečním oznámení): "Já
však, Hospodine, důvěřuji Tobě,
pravím: Ty jsi můj Bůh, můj čas je
ve Tvých rukou." 

Staršovstvo sboru ČCE
v Brandýse nad Orlicí

Rozloučení s bratrem farářem 
Dr. Ladislavem Horákem

Evangelikální teologický seminář
Stoliňská 2417/41a, 193 00 – Praha 9
www.etspraha.cz

Letní škola 2011
VIDĚT JAKO VIDÍ DUCH

O důležitosti imaginace v duchov-
ním životě.
V křesťanské tradici najdeme i auto-
ry, kteří hodnotí lidskou fantazii
kladně: známý C. S. Lewis i jeho
méně známý přítel O. Barfield. V se-
mináři nahlédneme blíž do jejich
myšlenkového světa. Ze zjištěných-
poznatků se pokusíme vyvodit
praktické závěry pro osobní zbož-
nost i misii.
Kurz vyučují: Eva a Matěj Hájkovi

26. – 28. srpna v Praze
MODLITBA

Kurz nabídne biblický základ i
praktická duchovní cvičení k rozvo-
ji modlitebního života. Duchovní
cvičení zahrnují psané modlitby,
modlitbu mlčení, roli lidského tě-
la v modlitbě, modlitební deník a
další.
Kurz vyučuje: Jan Valeš

26. – 28. srpna v Zahrádkách u
Strmilova

On-line přihlášky na
www.etspraha.cz do 31. července!

SENIORÁT KRÁLOVÉHRADECKÝ

Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, f. Radim Žárský

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mostecký

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brodský

HRONOV – Ne 10.15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČÍN – Ne 9.30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLÁŠTER NAD DĚDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p. České
Meziříčí, f. Jonatan Hudec

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava Hof-
manová, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NÁCHOD – ŠONOV – Ne 9 h
Purkyňova 535, Náchod, f. Marek
Bárta

NOVÝ BYDŽOV – Ne 9 h N. Bydžov,
a c 10.30 h Chlumec nad C. (kostel
CČSH)
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, 
a f. Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h, Janské Lázně
(Sola fide) 8.30 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TŘEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h
Třebechovice, c 7.45 h Běleč n.
Orlicí, b d 10.30 h Týniště n. Orlicí
Masarykovo nám. 19, f. Filip Čapek

VRCHLABÍ – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlápek

Církev bratrská

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospíchal

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, k. Petr Jelínek

LITOMYŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Smetana

PARDUBICE – Ne 9 h
Lonkova 512 – Archa, k. Samuel
Jindra

VYSOKÉ MÝTO – Ne 10.30 h
kostel ČCE, Javornického 49, k. Pře-
mysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. David Hýsek

Oznámení

Bohoslužby

Pozvánky

Inzerce

Prvního zlatohlávka jsem znal z Karafiátových Broučků.
To byl ten, jemuž dal Brouček při své svatbě dva koláče,
jeden tvarohový a druhý makový. Druhého Zlatohláv-
ka, Jana, jsem poznal až v Kolíně. Administroval kolín-
ský sbor před mým příchodem v roce 1973, jakož i dva
roky před příchodem Josefa Kejře (1961-1963).
Jan Zlatohlávek se narodil ve Vídni 28.června 1911. Je
zajímavé, z Vídně pocházela celá řada farářů, např.
Miloš Bič, Pavel Freitinger, Karel Hájek, Milan Srnka,
Karel Chval, Lubomír Tardy a jediný žijící Vídeňák
Alfred Kocáb. Zlatohlávek patřil ke generaci, která pro-
žila dvě světové války. Z Vídně přišel s rodiči do
Bratislavy. Vystudoval teologii na Husově fakultě v
Praze. Vzdělání si doplnil na univerzitě ve skotském
Glasgowě a v Basileji.
Od 1.9.1936 působil jako vikář v Miroslavi u far. J.O.
Sochora s určením pro sbor ve Znojmě. Po odtržení
Sudet připadl miroslavský sbor k Říši. Farář Sochor ode-
šel do Prahy na synodní radu. Mladý vikář Zlatohlávek
prožíval za války ve sboru v Miroslavi těžké dny. Věrně
pracoval také ve Znojmě a vypomáhal i v jiných sborech,
které zůstaly za hranicemi Protektorátu. Navázal spolu-
práci i s českým sborem ve Vídni. 

Po válce se sbor ve Znojmě osamostatnil. Práce se opět
ujal Jan Zlatohlávek, zvolený 28.10.1946 farářem. Po
dvou letech odešel na sbor v Hlinsku v Čechách, kam
si přivedl ze Znojma svou manželku Hildu. Zde praco-
val dva a půl roku. Jeho posledním sborem se stala stře-
dočeská Velim, kde Zlatohlávek pracoval 24 let až do
odnětí státního souhlasu 1.5.1975.
Tři roky jsem administroval velimský sbor, kázal nedě-
li co neděli, ale právě s pomocí br.Zlatohlávka.
Bohoslužby jsme dělali společně. On zahajoval, měl
první modlitbu a čtení, já jsem přijíždíval až během
druhé písně. Rád na to vzpomínám. Rovněž i na biblic-
ké hodiny, které jsme připravovali společně.
Jan Zlatohlávek byl velice vzdělaný v hudbě, literatuře,
v umění a v dějinách. Sestavoval působivé hudební
programy na magnetofonu s promítáním vlastních
krásných diapozitivů. V mnoha sborech na to vděčně
vzpomínají.
Pánu Bohu samému jsme vděčni za jeho službu v naší
evangelické církvi a radujeme se z toho, že směl vejít do
Boží slávy. Z našeho světa odešel 10.července 2005.

Miroslav Frydrych

Jan Zlatohlávek (1911 - 2005)

je pro všechny jeho přátele, kolegy
a bývalé farníky příležitostí k za-
stavení, při kterém se jim vybaví
mnoho dobrých vzpomínek. Jubi-
lant byl farářem v Chodově u
Karlových Varů, ve Zruči nad Sá-
zavou, v Kutné Hoře a v Nosislavi.
Z toho byl dva a půl roku bez stát-
ního souhlasu a pracoval jako
šofér a korektor a v osmdesátých
letech byl šest let tajemníkem sy-
nodní rady. To je vnější rámec jeho
působení.
Za tím stojí jeho vlastní práce,
ovlivněná do jisté míry zbožností
a teologickou orientací brněn-
ského evangelického prostředí:
biblicky fundovaná, promyšlená,
střízlivá a podmanivá kázání, hlu-
boká osobní zbožnost, anglický
humor, dobrodružné, ale ukázně-
né vedení mládeže (byl mým rád-
cem v evangelickém skautu) i pro-
gramová skromnost a nenápad-
nost. U toho posledního nevím, zda
to je jednoznačná kladná vlast-
nost, protože pro církev by určitě
bylo dobré, kdyby se o jeho práci
vědělo víc. 
Přes všechnu nepřízeň vrchnosti 
v minulé době, přes nemoci v rodi-
ně a v poslední době i vlastní ne-
moci vstupuje Radek do deváté

desítky svého života obdivuhod-
ně svěží. Je to tím, že studoval, pra-
coval v církvi a všechny životní
zkoušky překonával spolu se svou
manželkou Mílou, také evangelic-
kou farářkou, která osmdesátku

oslavila nedávno, a hlavně tím, že
oba posiloval Bůh – ten, který za-
slíbil: „Já s vámi jsem po všechny
dny až do konce tohoto věku.“ 

Petr Pokorný

80 let faráře Mgr. Ctirada Nováka
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ulici. Kontakt: 469 620 110. 
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V pátek dne 1. července 2011 ve
věku 66 let náhle a neočekávaně
odešel k svému Pánu bratr Jiří
Svoboda z Třebíče. 
Poslední rozloučení s ním se ko-
nalo dne 8. července 2011 v obřad-
ní síni Nového hřbitova v Tře-
bíči-Týně. 
Zvěstí Božího slova posloužila
domácí farářka Jana Potočková
(Žalm 31,6). 
Jménem zarmoucené rodiny děku-
je za projevy soustrasti 

Mgr. Vlastislav Svoboda 
s rodinou

Narodil se 18. června 1921 v Lounech, kde jeho otec, rodák z Javorníku
u Strážnice, dokončoval svou sedmiletou službu diasporního kazatele.
Hned v létě 1921 se rodina přestěhovala do Černilova, kde byl pak otec
Pavlinec třicet let farářem, z toho posledních šest let seniorem králové-
hradeckého seniorátu.
Štěpán Milan byl po absolvování hradeckého gymnázia za války učite-
lem náboženství a diakonem u svého otce v Černilově (1940-1945).
Potom byl necelé dva roky vikářem v Chrudimi s určením pro
Heřmanův Městec a dalších devět let farářem v Bohuslavicích nad
Metují. 
V roce 1951 vypracoval disertační práci na téma Kristus a čas ve
Zjevení Janově. Z politických důvodů mu však doktorát nebyl udělen.
Stalo se tak až 22. 3. 1990.
Od roku 1956 do 1969 působil v Pečkách, odkud odešel s rodinou do
Švýcarska a stal se farářem tamní reformované církve v Bernu.
Pracoval tam celých dvacet let až do odchodu na odpočinek v roce 1989.
Žije se svou manželkou Evou v blízkém Ittingenu.
Přejeme milému jubilantovi i milé paní Evě hodně síly, radosti a nadě-
je od Pána Boha.

-mf-

Štěpán Milan Pavlinec
devadesátiletý



Vážení hosté, dámy a pánové, milé sestry a bratři,
již tradičně jsme se i letos sešli na
tomto místě a v tento den k uctění
památky  představitelů českého sta-
vovského odboje, popravených na
Staroměstském náměstí v Praze,
kteří položili životy za svobodu víry
a svědomí, za základní lidská práva,
a hluboce se zapsali do historie
našich dějin. 
Rád a s vděčností uvádím, že se toto
shromáždění koná pod záštitou pri-
mátora hlavního města Praha pana

Doc. Dr. Bohuslava Svobody a také starosty Městské části Praha
1 pana Ing. Oldřicha Lomeckého. 
V letošním programu se budeme věnovat i vynikající postavě –
bratrskému šlechtici Václavu Budovcovi z Budova a já si jen
dovolím v předstihu přiblížit takový postřeh na základě citátu
z jeho dopisu, který psal jinému bratrskému šlechtici, totiž
Petru Vokovi z Rožmberka z polské Vratislavi, kde byl Budovec
v králově doprovodu (20. září 1611):
* „já také s Jeho milostí zde zůstanu, ačkoliv někteří se již zpát-
kem navracují; ale má fortuna tak chce, abych jen poutníčkem
byl a ne mnoho při mém hospodářstvíčku bejval, když to tak
bejti musí, byť i naše privata commoda obmeškány byly, jen aby
publicum bonum dobře se mělo, bez něhož privata commoda
dlouho dobře státi nemohou.“  
* Svůj úděl zapojení do státních služeb tedy Budovec zdůvod-
ňuje slovy, že to tak musí být, i když naše soukromé pohodlí
bude zanedbáno kvůli tomu, aby se veřejnému dobru, či veřej-
nému blahu, dobře dařilo. Nebude-li se veřejnému blahu dařit
dobře, naše  soukromé pohodlí dlouho nevydrží....
Žel, že mnoho lidí si dnes myslí, že si vydobudou vlastní
pohodlí, zajištění a blaho bez ohledu, ano, někdy dokonce na
úkor toho veřejného blaha. A tak jsme svědky nejčastěji lhostej-
nosti k tomu, co se děje v naší společnosti, lidé jsou soustředě-
ni pouze na svůj osobní prospěch, ba dokonce někteří využíva-
jí i svého postavení, do kterého byli zvoleni kvůli veřejnému
blahu, ne k tomu, aby se zasazovali o spravedlnost a prosperi-
tu sátu, ale aby se sami obohatili a získávali další a další vý-
hody. 
Hospodářské krize, sociální napětí, všeobecně rozšířená nedů-
věra a nespokojenost pramení právě z faktu, že prioritou pře-
stalo být „publicum bonum“, ale že se rozmohly zájmy osobní
či stranické nebo skupinové...

(z úvodu moderátora)

Václav Budovec z Budova
Vážené dámy a pánové,

jako starosta města Mnichovo Hra-
diště bych chtěl promluvit o člově-
ku, který je s naším městem úzce
spjat a zanechal v jeho dějinách ne-
smazatelnou stopu, o osobnosti
politika a diplomata Václava Bu-
dovce z Budova.
Václav Budovec z Budova se naro-
dil 28. srpna roku 1551 v Janovič-
kách na Čáslavsku v rodině patřící 
k nižší české šlechtě a hlásící se 
k Jednotě bratrské.

Studoval na univerzitě v Praze i v zahraniční -  na protestant-
ských univerzitách v Německu a Švýcarsku, kde se seznámil s
učením kalvinismu. Po studiích cestoval po protestantských
zemích Evropy, navštívil Nizozemí, Francii, Anglii, Dánsko, rok
pobýval v Itálii. 
V letech 1577-81 pak působil v diplomatických službách jako
hofmistr vyslance vídeňského císařského dvora v tureckém
Cařihradu; během pobytu v Turecku se věnoval studiu koránu
a turecké (osmanské) historie (v roce 1593 pak jako reakci na
svůj cařihradský pobyt napsal a v roce 1614 i vydal
„Antialkoran“, nábožensko-politický spis, v němž vyzývá ke
sjednocení všech křesťanských církví a jejich boji proti islámu).
Po návratu do Čech se Václav Budovec stal v roce 1584 radou
apelačního soudu. 
Na počátku 17. století veřejně vystoupil proti pronásledování
příslušníků Jednoty bratrské a vyslovil se pro uznání nábožen-

ských svobod. V dalších letech se pak stal jednou z nejvýraz-
nějších autorit Jednoty bratrské v českých zemích.
V roce 1609 se výrazně angažoval ve věci kolem vydání
„Majestátu“ císaře Rudolfa II. – jednání, která přijetí tohoto
dokumentu na českém sněmu předcházela, pak popsal ve spise
„Akta a příběhové“.
V letech 1618-20 patřil Václav Budovec z Budova k vůdcům
českého stavovského povstání – byl členem direktoria a spolu-
autorem textů (druhé) stavovské „Apologie“, po nástupu
Friedricha Falckého na český trůn se stal královským komorní-
kem a prezidentem apelačního soudu.
Po porážce českých stavů a nástupu císaře Ferdinanda II.
Habsburského na český královský trůn byl Václav Budovec 
z Budova 21. června roku 1621 na Staroměstském náměstí
popraven a jeho majetek byl zkonfiskován. 
Od roku 1602 až do své smrti byl Václav Budovec majitelem
mnichovohradišťského panství, které zdědil po svém strýci
Kryštofovi. Péče a zvelebování panství se pro něho stalo pří-
jemnou změnou uprostřed politických jednání. Usiloval přede-
vším o hospodářské povznesení města. Vymohl měšťanům pri-
vilegium na 4 výroční trhy, výhodněji upravil dědické právo,
udělil 33 měšťanům várečné právo, cechům potvrdil jejich řády,
pro cech řeznický vypracoval nové artikule. 
Významným počinem byla stavba renesančního zámku. Z ně-
ho se v současné stavbě zachovalo tzv. Budovcovo křídlo se
zasazenou pamětní deskou z červeného mramoru, na níž jsou
aliační znaky Václava Budovce a jeho manželky Anny z Var-
temberka, datum 1606 a text následujícího znění.: Jiní stavěli
nám, my našim potomkům, vše pomíjí, chvátejmež k nebes-
kým příbytkům.  

Arnošt Vajzr, 
starosta Mnichova Hradiště

redakčně mírně zkráceno

O svobodu tehdy a dnes 
Chci se soustředit na dvojí úkol: 
V první části si  připomenout někte-
ré základní principy Majestátu Ru-
dolfa II, který je pozoruhodným
dokumentem náboženské svobody.
V druhé části pak v několika bo-
dech podtrhnu jeho význam tehdy i
pro náš život v posledních desetile-
tích minulého století včetně součas-
nosti. 
Majestát navazuje na konfesi, která

byla zvána augšpurským vyznáním víry a byla předložena
nekatolickými stavy již v roce 1575 císaři Maxmiliánovi II, otci
panovníka Rudolfa II; za Jednotu bratrskou, která nebyla tehdy
ještě oficiálně uznána, spolupracoval  na jejím znění významný
představitel JB Jiří Strejc. Císař Maxmilián II.  ji však oficiálně
nepotvrdil, vzal ji prozatímně pouze na vědomí. Majestátem
císaře Rudolfa se nyní potvrzuje a veřejně vyhlašuje, že podda-
ní mohou - a to je velmi důležitá zásada - 
„náboženství své křesťanské pod obojí volně a svobodně, bez
překážky každého člověka, provozovati“. 
Tato zásada svobodného vyznávání víry bude zapsána do zem-
ských desek, kam se ukládaly důležité dokumenty státoprávní
povahy.
Panovník v Majestátě přiznává, že mu přicházela řada žádos-
tí o náboženskou toleranci: „… Takže nyní … všickni i jeden
každý obzvláštně, jak strana pod jednou tak i pod obojí, a kte-
říž se k též konfesí, nám předešle od nich podané, přiznávají,
náboženství své beze všech překážek a outiskův ode všech lidí
buď duchovních anebo světských vykonávati mohou,..“
Zároveň Majestát vyslovuje naději, že zavládne … „nyní i na
budoucí časy všelijaká láska, svornost, pokoj a dobré srozumě-
ní k vzdělání a zachování obecného dobrého pokoje, takže
…sumou všickni, kteří se k dotčené konfesí české … přiznali a
…(a) volně a svobodně všudy a na všelikém místě provozova-
ti a vykonávati, při víře a náboženství svém, též i při kněžstvu
a řádu církevním, kterýž mezi nimi jest anebo od nich nařízen
bude, pokojně zanecháni býti mohli…“
S tím souvisí i svobodná správa  ostatních církevních záležitos-
tí jak v církvi pod jednou, tak i v církvích podobojí, kolik kde
budou mít ustanoveno správců farností, církevních škol,
vrcholných církevních institucí – to vše záleží na svobodné
úvaze církví samotných – panovník to po oznámení schválí bez
jakéhokoliv zásahu. A dokonce pokud z nějakého důvodu by
se panovník nemohl vbrzku vyjádřit k jakémukoliv podání cír-
kevních úřadů – mají přesto církevní úřady postupovat
„…jakoby od Nás k tomu již potvrzeni a vyhlášeni byli…""
Majestát vyhlašuje náboženskou svobodu nejenom pro správ-
ce církve a duchovní. Výslovně se v něm uvádí:„… také již po
dnešní den žádný jak z vyšších svobodných stavův, tak ani
města, městečka i také sedlský lid od vrchností svých, ani žád-
ného jiného duchovního ani světského člověka nemají a nemá
od svého náboženství odtiskován a k náboženství strany druhé
mocí ani nižádným vymyšleným spůsobem přinucován býti."
Neboť „všichni stojí pod ochranou královskou, ve všech ohle-
dech a plně se mají cítit svobodně… v ničem se jim … nemá od
Nás, dědicův našich a budoucích králův českých, ani od žád-
ného jiného duchovního ani světského člověka překážky žádné
činiti na časy budoucí a věčné."

PŘÍLOHA 1 22-23/2011
vychází: 20. července 2011

KE 390. VÝROČÍ POPRAVY 27 PŘEDSTAVITELŮ STAVOVSKÉHO ODBOJE
Ohlasy na pietní shromáždění, které se konalo na Staroměstském náměstí v Praze 21. června 2011 a které pořádali: Kostnická jednota, Město Mnichovo
Hradiště, Exulant, potomci popravených, Církev československá husitská, Společnost Edvarda Beneše a další organizace a spolky



Majestát pak končí ustanovením, že bude pro budoucí paměť
vložen do zemských desek. Císař prohlašuje na svědomí, že
„…Naposledy přikazovati ráčíme větším i menším ouředlní-
kům desk zemských království Našeho Českého, aby pro
budoucí paměť tento majestát… ke deskám zemským učiněn
býti má, ve desky zemské vložiti a vepsati, a potom tento origi-
nál k jiným svobodám neb privilegiím zemským na Karlštejn
položiti dali…pečeť Naši císařskou k tomuto listu a majestátu
Našemu přivěsiti jsme rozkázati ráčili.“

NĚKOLIK POZNÁMEK:
1. Jde o jedinečný dokument náboženské svobody, který byl s
předstihem před ostatními evropskými zeměmi přijat na české
půdě. I když byl vynucen na slabém a nemocném panovníko-
vi, jde - řečeno dnešním jazykem - o společnou ekumenickou
aktivitu tří církevních pospolitostí, které se historicky ustavily a
žily v českém království: to znamená o Jednotu bratrskou, dále
o kališnickou stranu podobojí, která měla tehdy u nás většinu,
a menšinovou část římských katolíků. Tedy o církve, které 
v dnešním názvosloví v obráceném pořadí reprezentují: církev
římskokatolická, Církev československá husitská, evangelické
církve včetně Církve bratrské a Jednoty bratrské. Majestát za-
ručuje náboženskou svobodu všemu lidu – nejenom šlechticům
či duchovním! Stoupenci tří konfesí v jedné části Evropy – ať
páni či poddaní - se mohou těšit náboženské svobodě! Zde
ustanovení Majestátu navazuje na starší významný text: Jde o
usnesení kutnohorského sněmu z března 1485, které považuje
dějepisec Fr. Palacký za epochální co do jeho významu; cituji
hlavní poselství tohoto usnesení: „…každý člověk má i může
hledati spasení duše své tam, kam ho vede vlastní dověření a
svědomí, jinému v tom nic nepřekážeje, aniž jej proto haněje
nebo utiskuje.“ Tato zásada přijatá jak zástupci církve podobo-
jí, tak katolické uzrála na české půdě s předstihem vůči všem
náběhům k toleranci v ostatních evropských zemích nejméně o
půl století. V této zásadě měli tvůrci Majestátu bezpochyby
skvělý vzor pro vlastní úsilí o náboženskou svobodu.
2. Dokument je výsledkem spolupráce zástupců všech tří křes-
ťanských církevních pospolitosti, tedy včetně zástupců Jednoty
bratrské. Jednota byla zastoupena nejvýznamněji Václavem
Budovcem z Budova; ten dominantním způsobem přispěl 
k formulaci a prosazení Majestátu. Výsledkem jsou svobodné
poměry, v nichž  se těšily všechny tři církve takové svobodě –
byť na krátký čas,- (povstání představitelů českého odboje +
třicetiletá válka je za dveřmi!), jaké se nedostávalo církvím o 350
let později za komunistické éry v poválečném Československu.
O ustanovení kněží ve všech křesťanských církvích rozhodova-
li od r. 1949 po čtyřicet let tzv. církevní tajemníci, podřizovali je
politické moci a ideologii komunistického režimu; kromě
bohoslužeb byly další aktivity církví na půdě sborů a farností
soustavně omezovány; dodnes zůstává nevyřešena otázka cír-
kevního majetku, který komunistický režim zabral. Publikační
činnost všech církví byla podvázána. Svobodné rozhodování o
vnitřních záležitostech církví bylo omezováno dohledem poli-
tické moci, která usilovala o prosazení vlastní ideologie v celé
společnosti. Ve srovnání s Majestátem byla svoboda církví za
komunistického panství soustavně potlačována se záměrem
likvidovat křesťanství jako celospolečensky působícího
duchovního útvaru. Co směly naproti tomu církve samostatně
konat, o čem směly podle Rudolfova Majestátu samostatně roz-
hodovat, nám znělo za komunistické éry jako rajská hudba.
3. Tato dvojí zkušenost o náboženské svobodě v době
Rudolfově a nesvobodě za vlády komunistů je poučná: ukazu-
je se, že v duchovní oblasti může v dějinách docházet k pře-
kvapivým zlomům a přeryvům. Po zrušení Majestátu, jak
víme, zavládla u nás tuhá náboženská nesvoboda; svoboda
vyznání byla u nás jen zčásti obnovena teprve v roce 1789
Tolerančním patentem. Plné svobody se dočkaly nekatolické
církve a náboženské společnosti až po roce 1918.  A spolu s
ostatními občany se křesťané dočkali svobody ve veřejné oblas-
ti i v životě církví až po roce 1989.
4. Tato zkušenost potvrzuje nesamozřejmost svobody. V každé
generaci je třeba se k svobodě hlásit, o svobodu usilovat, svo-
bodné aktivity vytvářet, podporovat a  vstupovat do svobod-
ného dialogu s ostatními. Vždy znovu je třeba se odpovědné
svobodě učit a statek svobody pěstovat soustředěnou výcho-
vou v rodinách, v osobních životech i na půdě svobodných
institucí demokratické společnosti. Svoboda něco stojí. 27 čes-
kých pánů, rytířů a měšťanů za ni před 390 roky zaplatilo na
Staroměstském náměstí svými životy. Taková oběť se od nás
díky Bohu nežádá. Ale úsilí o život ve svobodě před nám sto-
jí jako úkol, jímž naplňujeme své lidství v otevřeném dialogu 
s druhými, v hledání pravdy, která nás osvobozuje k pravé
službě. 
5. Političtí správci současnosti, na krajské či vrcholné rovině – 
v parlamentě, v soudních institucích i v presidentském úřadě -
se mohou spolu s námi poučit z této krátké epizody plné svo-
body, vytyčené v Rudolfově Majestátu. Tento dokument spoju-
je svobody všech stran s hlubokým vzájemným respektem.
Tehdy všichni - jakkoli rozdílní v aktivitách, ke kterým byli
vedeni svou tradicí a náboženským přesvědčením: křesťané
bratrské konfese, křesťané podobojí i katolíci – se mají ve vzá-
jemném respektu snášet a uznávat. Tím slouží celé zemi.
Svědectví vzájemné tolerance a soudržnosti při všech rozdílech

je dokladem, že pochopili Kristův příkaz k vzájemné lásce.
Apoštol Pavel to na jiném místě NZ  vyjadřuje slovy: mějte
druhé za důstojnější sebe samých. Autoři Majestátu vypraco-
vali tento dokument v ekumenickém rozhovoru všech tří stran.
Panovník jim v něm potvrzuje svobodu nejenom k tomu, aby
mohli podle svého spravovat své věci. Mají zároveň mít na
mysli prospěch celého království. To je vábivý model i pro
představitele naší zastupitelské demokracie dnes: jakkoli smíte
plnou svobodu okoušet při realizaci vlastních politických cílů,
současně jste vázáni ve svobodě ke konání díla, které prospěje
všem občanům této země. I moc, která je vám svěřena – a na
rozdíl od tehdejší doby nepoměrně větší i v rámci demokratic-
kých pravidel – se má projevit v tvořivém dialogu všech účast-
níků správy naší země. Tím se změní atmosféra nevůle v poli-
tickém životě, vzroste ochota ke spolupráci mezi stranami,
stoupne i zájem občanů o veřejné záležitosti, nastoupí i jednání
fairplay v institučních a osobních vztazích. 
6. Na tom se může prokázat i síla tradice, ke které se dnes vra-
címe ve vzpomínce na popravené představitele českého odbo-
je. Když sami jako občané této země budeme alespoň díl svého
úsilí věnovat účasti na veřejném životě v této zemi, budeme s
dávnými svědky v jejich zápase o svobodu stát v neviditelné, a
přece mocné solidaritě, navzdory času, který uplynul. Pak se
naše dnešní zastavení k uctění jejich památky stane vzpruhou
pro naši odpovědnost za veřejný život pro nadcházející čas.
7. Přeji vám i sobě hodně síly i radosti, abychom obstáli  při
plnění tohoto úkolu, který na sebe jako svobodní občané v příš-
tích dnech ochotně vezmeme. Sursum corda – vzhůru srdce!
Tento pozdrav je součást liturgického obřadu církví, ale může
být vzájemným povzbuzením, když na něj budeme pamatovat,
- třebas i nevysloveně  -  při setkání nás občanů nejrůznějšího
zaměření, konfesí, i politiků v parlamentě a při všech nároč-
ných jednáních, k nimž se budou scházet. Tak tedy: Sursum
corda! Vzhůru srdce!

V Praze, 21. června 2011 – přednáška na shromáždění k uctění 27
představitelů stavovského odboje

prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
(zkráceno v první části)

Projevy u pamětní desky
Vážení hosté, Pražané, dámy a pánové,

teatrálnost a současně krutost
popravčího aktu, jímž se habsbur-
ská moc vypořádala v roce 1621 
s emancipační snahou panského,
rytířského a měšťanského stavu
Království českého, je v tehdejších
evropských dějinách neobvyklá a
výjimečná. Svědčila mimo jiné také
o tom, jak velmi se vládnoucí pa-
novník obával rostoucí ekonomic-
ké, politické i náboženské síly v čes-
kých zemích. 

Osud náboženských svobod byl jádrem konfliktu třicetileté
války. Šlo o viditelný a uchopitelný jev, který souvisel s proje-
vem národního sebeuvědomění u nás i jinde v Evropě, se sna-
hou o větší hospodářskou a politickou samostatnost. 
Doba, která byla popravou na Staroměstském náměstí ukonče-
na, byla charakterizována nezvyklým rozvojem vzdělanosti, na
svou dobu neobvyklou náboženskou tolerancí i vzestupem čes-
kého obchodu a řemesel i manufaktur. Míra krutosti, se kterou
rakouský císař potlačil rebely, zasadila této zemi, jejím spole-
čenským a ekonomickým špičkám těžkou ránu. 
Po Bílé Hoře a exekuci v Praze opouštěla zemi inteligence,
vzdělanci, kteří předtím budovali základy domácí vědy, filozo-
fie. V ekonomické rovině došlo k oslabení hospodářské i vojen-
ské moci české šlechty, významných osobností domácích vlád-
noucích špiček. Byla to rána, která v našem národě krvácela
desetiletí a staletí. Pobělohorský exodus tak byl prvním vý-
znamným odchodem elit této země.
Ukázalo se však jedno – svoboda se dá potlačit, ale ne zastavit
a zničit. Byť z popravy sedmadvaceti pánů učinil rakouský
císař velkolepé představení hrůzy, které mělo zastrašit další
svobodymilovné lidi, nedokázal zastavit šíření myšlenek, jež

mnohem později vyvrcholily národním obrozením, rokem
1848 a nakonec vznikem samostatného Československa. 
Současně se na tomto případu ukazuje, že podobná netoleran-
ce a násilí může zbrzdit rozvoj společnosti – duchovní a ekono-
mický – o desítky či stovky let. Jde o nenahraditelnou ztrátu a
každá společnost následky podobných osudových zvratů zvlá-
dá s nesmírnými obtížemi. 
Proto využívám dnešní příležitosti, abych si spolu s vámi při-
pomněla, že netolerance nikdy nevede k dobru. Nikdy nepři-
nese nic pozitivního. Násilí nikdy nedosáhne toho, oč se ve sku-
tečnosti snaží. Čím demonstrativnější je předvádění síly, moci,
o to větší nenávist se později obrátí proti utlačovatelům. 
Vývoj naší země, Evropy i světa tyto teze svrchovaně potvrzu-
je. Nenávist, netolerance, zlo i útlak mohou slavit úspěch, ale
platí - všeho do času. Dnešní státy se potýkají s obdobnými pro-
blémy: na straně jedné si přejeme být tolerantní a mírumilo-
vnou společností, v níž bude vzkvétat vzdělanost, občanská
vyspělost, všestranný humanitní i technický rozvoj. Na druhé
straně musíme být schopni pro své ideály něco aktivně dělat.
Nenechat se zmást denním přívalem zpráv, ale vidět to pod-
statné. Tím chci říci, že nedaleko hranic Evropy vyznávají celé
národy odlišné hodnoty a my musíme být schopni ty své chrá-
nit.
Děkuji všem přítomným, vzdávám čest popraveným.

Miroslava Němcová,
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR 

* * *

Vážení hosté, přátelé,
z pracovních důvodů zde nemohu v tento významný den být s
vámi. Mrzí mě, že se tu téměř již tradičně nemohu poklonit
památce dvaceti sedmi odvážných mužů, kteří za pravdu a
lásku ke své zemi obětovali to nejcennější, co člověk má – život.
Alespoň na dálku se před těmito muži, elitě národa tehdejší
doby, skláním.
Chci poděkovat všem, kteří tuto akci každoročně připravují.
Vážím si jejich práce. Vždyť dnes jen málokoho zajímá to, co se
stalo před pár desetiletími, natož před téměř čtyřmi sty lety, byť
jde mnohdy o události, které významně formovaly české ději-
ny.
Těším se na setkání s vámi příští rok.

Ing. arch. Daniela Filipiová, 
zástupce Senátu Parlamentu ČR

Scházíme se ještě u pamětní desky a přáli bychom si, aby
významu připomínané události porozuměli i další, třeba také
ti, kteří se tu na chvíli zastavili během své cesty... O co šlo, co si
připomínáme? Připomínáme si potupnou – a přece slavnou
smrt 27 představitelů českého stavovského odboje, kteří na
tomto místě byli popraveni 21. 6. 1621, protože jejich zápas proti
mocenskému absolutismu, za občanská práva, zápas proti po-
tlačování náboženské tolerance, zápas za svobodu víry a svě-
domí byl v ten čas neúspěšný. Prohráli. Jejich jména si můžete
připomenout z pamětní desky – a bílé kříže v dlažbě připomí-
nají jejich mučednickou smrt.
Někdo by se mohl pochybovačně ptát, zda bylo z jejich strany
pragmatické účastnit se takového střetu. Zda byli schopni do-
myslet, kam je může jejich nasazení dovést, jak mohou dopad-
nout. Popřípadě jestli v době, když už bylo zjevné, že prohrají,
si nemohli zachránit alespoň holé životy. 
Jejich postoj bych rád ukázal na příkladu šlechtice Václava Bu-
dovce z Budova (který měl dům nedaleko odtud za Týnským
chrámem). Když svou rodinu odvezl do bezpečí v zahraničí,
sám se sem vrátil. Poté, co již byl uvězněn, sděluje svému býva-
lému spolupracovníkovi důvody svého návratu:
„Nedopustilo mně svědomí opustit vlast a tu dobrou naši při.“
Víte, toto je ten hluboký vnitřní imperativ, který pomáhá sta-
tečně čelit i nebezpečí, dokonce smrti. Ohled na potřeby vlasti
– a na to, zda je ta naše pře, to, o co usilujeme, dobré nebo špat-
né. Ne zda máme převahu, zda máme velkou naději na úspěch,
na vítězství – ale jestli to, na čem nám záleží, co zastáváme, je
opravdu dobré, zda je to věc čistá, pravdivá a ryzí...
A tyto hodnoty nechceme nechat zapadnout – tím více, že poci-
ťujeme, jak se jich nyní nedostává.

Moderátor:  
Bohumil Kejř, předseda Kostnické jednoty


