
Je-li království vnitřně
rozdělené, pustne.

Lukáš 11,14-23
Jsou lidé, kteří dovedou barvitě
vylíčit působení zlých duchů. I
díky nim jsou literatura, divadlo i
film plné démonů. Není zbytečné

se s  touto skutečností seznámit a
nestrkat před ní hlavu do písku.
Zlo ve svých projevech a nosite-
lích působí v  našem světě a stále
fascinuje. Rozhodující slovo má
však Pán Ježíš Kristus a Boží slo-
vo, zapsané pro nás a pro celý
svět. Jedině Ježíš Kristus má sku-
tečnou moc a může tyto síly nejen
odhalit, ale i přemoci. Zástupy ve
svědectví Lukášova evangelia s úža-
sem sledovaly souboj dvou mocí:
dobré moci Boží s mocí zlou, niči-
vou a beznadějnou. Boží moc,
která vládne světem, je větší než
každá jiná, která chce světu také
vládnout. Boží moc je silou, v níž
není rozdělení. Nám křesťanům se
už zdají podobná sdělení mnohdy
až fádní a nezajímavá. Chybí nám
úžas. Tolikrát jsme už něco po-
dobného slyšeli, ale myslíme si, že
nás se to netýká. Možná až do
chvíle, kdy si uvědomíme, že k po-

souzení člověka, ale i sebe sama, je
zapotřebí dotyčného velmi dobře
poznat. Ani při dobré vůli to není
snadné. Lidé dokáží velmi úspěš-
ně mnohé zastírat. Navenek půso-
bí jinak, než jakými jsou skutečně
uvnitř. Trvá to dlouho, ale nakonec
se prozradí, většinou ve chvílích
kritických. Člověk vnitřně oslabený
neobstojí. Naopak známkou živé
víry je stálost, která vychází z vědo-
mí, že bez Boží milosti a živého
vztahu k Bohu to trvale nejde. Ne-
dokážeme jen výchovou, vzdělá-
ním, vůlí či dobrým svědomím
trvale konat dobro. V  Boží moci
jsme schopni vydávat svědectví o
tom, že s  námi je Bůh sám. Bůh,
který nás provází na cestách života,
kde je nutné ještě podstoupit mno-
hé zápasy se silami skutečného zla.

Luděk Korpa, 
farář ČCE 

v Kloboukách u Brna

Evangelický
týdeník

KostnicKé jisKry

2. listopadu 2011 l ročník 96 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
16. listopadu 2011

Z obsahu
* Kaplani ve službách 

nemocnic budou mít svou 
asociaci 

* Podzimní elegie

32-33/2011

Poselství k 20. neděli po sv. trojici

Kdo se dnes trápí otázkou Boží
milosti, ospravedlnění, viny a tres-
tu? To dnešního člověka vůbec neza-
jímá. Dokonce ani členy církví. A jak
se s tím vším vyrovnávala reforma-
ce, to už vůbec ne. Tato zkušenost
vedla švýcarského faráře Andrease
Hesse k tématu „Být křesťanem bez
konfese“. Tak se jmenovala také jeho
přednáška na Evangelické teologic-
ké fakultě v Praze a den poté na pas-
torálce Poděbradského seniorátu
ČCE ve Chlebích. 
Bylo uvedeno, že ve Švýcarsku se 
k tradičním církvím hlásí 73 % oby-
vatel, z toho zhruba jedna polovina
je protestantská a ta druhá římsko-
katolická. Z tohoto počtu sotva 7 %
navštěvuje alespoň občas bohosluž-
by v kostele. Slyšeli jsme, že v přípa-
dě zájmu o křesťanství prudce klesla
vazba na členství v církvi. Mnozí li-
dé chtějí být pokřtěni a přitom nebýt
členy církve. Zdálo by se, že je to zá-
ležitost výlučně evangelické strany,
leč bylo dovozeno, že volnější vazby
se projevují i v církvi římskokatolic-
ké. Byly uvedeny příklady, kdy řím-
ští katolíci/čky navštěvovali boho-
služby evangelického sboru a sami
se aktivně podíleli na jeho životě.
Host však vycházel především ze si-
tuace protestantské strany. Důležité
ovšem zde je i obecně společenské a
demografické hledisko, rovněž mi-
grace obyvatelstva. Velkou roli hrají
multikulturní a multireligiózní po-
měry Švýcarska. Farář Hess to zažil
na vlastní kůži, když z jeho tří dětí se
syn oženil s  italskou římskou kato-
ličkou, jedna dcera si vzala muslima
a druhá syna německého luterského
faráře.
Autor je soustředěn na tzv. „konfes-

ní církve“. Na to, jak během dvou-tří
generací se proměnila identita ze-
jména těch, kteří se k  církvi hlásí,
byli pokřtěni, snad si dojdou na
svatbu a možná ještě je naposled i
vynesou z  kostela na hřbitov. Shle-
dává, že to, co trápilo Martina Lut-
hera při hledání milostivého Boha, je
dnes prakticky mrtvé a téměř niko-
ho nezajímá. Situaci reformátorů vi-
dí podmíněnou bolestmi středověké
církve, z  nichž hledali a našli svou
cestu. Tím nepřímo přispěli ke kon-
trapozici Tridentského koncilu, jenž
na čtyři století konzervoval postave-
ní Římskokatolické církve. Po II. Va-
tikánu již obě strany nejsou v „klin-
či“, v bezvýchodné situaci. Domnívá

se, že křesťané obecně se musí vy-
rovnávat s tím, že aktuálnost vyzná-
ní a konfesí již vyšuměla. I proto, dle
něj, mají úspěch „transkonfesijní“
hnutí a společenství. Spornou zdá se
být teze, zřejmě úmyslně provoka-
tivně položená, že pro cestu vpřed
jsou konfese až i balastem, jenž brání
přijímat dnešního člověka postmo-
derny takového, jaký je. Vrátit se 
je třeba k  prazákladům, téměř až 
k „pra/vyznání“ Ježíš Kristus je
Pán. A odtud formovat dál dnešní,
odcírkevněné či formální křesťany
k  přijetí důvěry v  dobrého Boha.
Také podnítit a oživit dopad evange-
lia do jejich řad. Prostředí vnitrocír-
kevního i mezicírkevního pluralis-
mu je tak přijato bezmála jako řešení
tíživých poměrů. Zůstává otázkou,
neschází-li zde docela jednoduché
přiznání, že i církev sama ve své
praxi v  nejednom ohledu selhala a
přispěla k  propadu křesťanských
hodnot, živé víry a docela prosté a
obyčejné zbožnosti. Sotva to byly jen
konfese, které přivedly populaci do
dnešní šlamastiky, byť jí dáme klad-
né předznamenání. 
A jak je tomu u nás? Mohli bychom
se domnívat, že lépe jsou na tom
církve, v nichž je v nějaké formě vy-
znání pravidelnou součástí bohoslu-
žeb. Jsou ovšem církve a společen-
ství, v nichž slova vyznání, ani apoš-
tolského, prakticky nezazní. Lze
ovšem i pochybovat, zda tam, kde se
vyznání pravidelně deklamují, je
pro věřící jejich obsah předmětem re-
flexe, či propojen s živou zbožností.
Přednášející Andreas Hess bezespo-
ru je tím, kdo hledí na otevřenost své
země do budoucna s nadějí pro její

Být křesťanem bez konfese?

ZAostřeno nA BlíZKo

Dnes (23. 10. 2011) jsem v Otázkách Václava Moravce sledoval rozho-
vor s ředitelem vězeňství. Počet vězněných (vazba + výkon trestu)
stoupá o několik set ročně, ještě letos by mohl dosáhnout 24 tisíc.
Když přičteme ty, kteří mají výkon trestu uložen a nařízen (což je roz-
díl), blížíme se k 30 tisícům, což je v evropském srovnání maximum. 
Zajímavé paralely: Jsme na maximu i v relativním počtu dětí v dět-
ských domovech (místo v náhradní rodinné péči, kam patří) a psy-
chicky nemocných v léčebnách (místo doma, kde by mohli po zaléče-
ní akutní fáze dobře existovat při intenzivní a kvalitní sociální péči).
Obojí by bylo podstatně levnější a efektivnější; fandím ministru
Drábkovi, aby se mu podařilo zlikvidovat co nejvíc dětských domo-
vů. Z těchto domovů, hojně obsazených romskými dětmi, pochází
ostatně velké procento vězňů, mezi nimiž je procento Romů podobné. 
Věznice jsou přecpané, stavebně zanedbané, normální češtinou řeče-
no: zchátralé; na cely se z nouze předělávají místnosti určené k jiným
účelům. Alternativní tresty se používají málo, institut domácího věze-
ní je v nedohlednu. 
Ostraha je bídná, do vězení se vždycky nějak propašují drogy i
mobilní telefony. Mezi vězni je běžné násilí, také homosexuální. Jen
něco přes polovinu vězňů pracuje, ostatní jsou demoralizováni nečin-
ností a po propuštění se těžko „chytají“. Zkušený psycholog Stanislav
Hubálek přirovnal běžnou vězeňskou celu k malému zločineckému
gangu, škole zločinu. 
Politiky tato situace očividně nezajímá, u veřejnosti by si tím nepo-
mohli. Pro média to je téma vděčné jen tehdy, jde-li o senzace jako
Kajínek. 
Vidím ďáblův kotel, kde se z ještě slušných a psychicky jakžtakž sta-
bilních lidí, zvláště mladých, „vaří“ recidivisté a lámou se charaktery. 
Duchovní servis ve věznicích nějak funguje, také dobrovolní křes-
ťanští návštěvníci pracují (a rád bych o tom v církevním tisku četl víc,
asi by se o tom mělo i kázat, pro Krista to bylo důležité téma). Jen
maličké zamyšlení: Co asi řekne běžná křesťanská rodina svému mla-
dému členu, který řekne, že půjde dělat bachaře, protože to je po-
třeba? 

Pavel Říčan 
http://www.pavelrican.cz

Ďáblův kotel

Ze Dnů důvěry, které se letos konaly v Olomouci - viz str. 3

Angelus silesius

Jen bláznu postačí 

vně kaluž 

kdekterá,

když doma naprázdno 

mu zřídlo vyvěrá.

Bůh v tobě studna je, 

kam chodíš vodu brát?

Když sám ji neucpeš, 

zdroj tryská napořád.

Déšť sobě neprší. 

ne sobě slunce plane.

A býti sobě živ 

je živobytí plané.

Dokončení na str. 2
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V pátek 14. října 2011, zhruba půl
roku po katastrofálním zemětřesení
v Japonsku, se ve zcela zaplněné
velké posluchárně Evangelické teo-
logické fakulty UK v Praze uskuteč-
nila mezioborová konference s ná-
zvem "Bát se nebudeme: otřásání a
trvání v kultuře japonské a české".
V úvodu vyzvala moderátorka kon-
ference Bohumila Baštecká k minutě
ticha za oběti jednoho z největších
zemětřesení lidské historie. To o síle
8,9 stupně pohnulo zemskou osou a
letošního 11. března zasáhlo Japon-
sko; následná vlna tsunami si vyžá-
dala přes dvacet tisíc mrtvých a po-
hřešovaných. Konferencí chtěli orga-
nizátoři vzdát poctu japonskému
národu - lidem, kteří v důsledku
březnového japonského zemětřesení
zahynuli, i těm, kteří nesou a pomá-
hají zvládat jeho důsledky.
Kromě toho si konference kladla za
cíl prozkoumat způsoby zvládání
životních a společenských otřesů 
v japonské a české kultuře, učit se ze
setkání kultur a posílit tak připrave-
nost na neštěstí. Přítomní si rovněž
položili otázku: Co bychom světu
řekli, kdyby se to stalo nám?
Ludvík Armbruster, který v Japon-
sku jako jezuitský kněz a profesor
působil přes půl století, se ve své
úvodní přednášce zabýval vztahem
Japonců k přírodě a vlivem šintois-
mu a buddhismu na jejich životní
postoje. Zdůraznil význam zdvoři-
losti a připomněl, že to, co se nám
jeví jako hrdinství, vyrůstá z budd-
histické hodnoty nelpění (na životě)
a svobody.

Buddhistický duchovní Robin Shoen
Heřman pak z perspektivy japonské
tradice pohovořil o odpovědnosti je-
dince za harmonické fungování so-
cio-ekosystému na pozadí buddhis-
tických představ o vazbě lidské
mysli a světa jevů.
Do přemýšlení o vztahu nábožen-
ství a katastrof v české historii uvedl
sociolog Zdeněk R. Nešpor. Připom-
něl občanskou odpovědnost za to,
jak se Česká republika vyrovná 
s „hnědnutím“ politické scény (s na-
cionálním a jiným extremismem), 
v nějž ústí česká historie 20. století.
Dana Drábová ze Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost se ve svém
příspěvku zamýšlela nad problé-
mem nakládaní s informacemi v si-
tuaci neštěstí a nad potřebou pokory
v lidské snaze ovládnout přírodu.
Fotograf Jan Čížek promítl a komen-
toval fotografie z bleskové povodně
na Frýdlantsku a Jan Munzar z Ústa-
vu geoniky AV ČR poukázal na ztrá-
tu historické paměti, která se v na-
šem prostředí projevuje hlavně v ob-
lasti vztahu obyvatel k povodním.
David Labus z Ústavu Dálného vý-
chodu Filozofické fakulty UK v Pra-
ze na závěr referoval o přírodních
pohromách jako neodmyslitelné
součásti japonské civilizace a o sí-
le vizí, které v kritických chvílích
umožnily národu dlouhodobě se
semknout a jednotlivcům „opustit
osobní prospěch“.
Konference poukázala na rozdílnost
japonských a českých hodnot a jejich
východisek: „Vy máte jednoho Boha
a věříte v jednu pravdu; našich bohů

je mnoho. A tak i pravd může být
mnoho,“ líčil profesor Armbruster,
co ho učil jeho japonský přítel. A vy-
zval, ať zkoumáme to, co nás spoju-
je, ne to, co nás rozděluje. Neboť – v
duchu klasické logiky – „jen ti, kteří
mají hluboce něco společného, mo-
hou vnímat svou krajní odlišnost“.
Co jsme se my, Češi, o sobě dozvě-
děli díky možnosti dívat se na
Japonce? Jsme prý v situaci katastrof
více schopni improvizovat. Otázka,
co bychom světu řekli, kdyby nás
potkala katastrofa podobná japon-
ské, však zůstává otevřená. V disku-
si se z různých stran probírala osob-
ní – občanská – odpovědnost. Každý
z nás má svou zodpovědnost napří-
klad za přijímání rizika (katastrof),
přijímáme-li výhody technologické-
ho pokroku. Tváří v tvář japonské-
mu odkazu jsme především odpo-
vědni za svůj postoj k sobě a k pro-
středí: „Když je bahno, vy asfaltujete
silnice. Japonec si upraví svoje to-
pánky,“ shrnul obrazně rozdíl mezi
Evropany a Japonci profesor Arm-
bruster. 
Konferenci uspořádala Evangelická
teologická fakulta Univerzity Karlo-
vy v Praze ve spolupráci s Ústavem
Dálného východu Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze, Čes-
ko-japonskou společností, Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci,
Psychosociálním intervenčním tý-
mem České republiky a Spolkem
krizovců a humanitářů.

http://pit-cr.info

nová sociálnA stRAtégiA PRe euRóPu
Brusel (EPNN). „Európa potrebuje novú sociálnu stratégiu.“ Pod týmto
názvom predstavila skupina Progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente spôsob, ako by mala EÚ riešiť finančnú a európ-
sku krízu bez škrtov v sociálnej politike. Stratégia v 10 bodoch má za cieľ
posilniť sociálnu oblasť Únie a chrániť najviac zraniteľné a ohrozené skupi-
ny v jednotlivých štátoch EÚ. Najdôležitejšie požiadavky sa týkajú zmeny
zákonníka práce, dôrazu na ochranu súkromného a rodinného života, rov-
nosti pohlaví, posilnenia jednotného trhu a dôchodkovej reformy. Európske
cirkvi túto iniciatívu vítajú.

situAce KřesťAnů v egyPtě
ENInews. V Egyptě se rozloučili s oběťmi násilného zásahu vládních vojsk
během demonstrace v Káhiře 9. října. Vojsko tehdy spustilo palbu do de-
monstrantů, mezi kterými byli křesťané a liberálni muslimové. Ti poukazo-
vali na práva křesťanů. Při zásahu zemřelo 35 lidí, dalších více než 300 bylo
zraněno. Experti na situaci v Egyptě hodnotí tento čin jako začátek přípravy
na postupné vyhnání křesťanů ze země. Od pádu diktátora Husniho Muba-
raka odešlo ze země už téměř 100 tisíc koptských křesťanů. Křesťané tvoří
asi 10 % z celkového počtu 83 miliónů obyvatelů Egypta. V současnosti mu-
slimové pravidelně podpalují křesťanské chrámy a útočí proti křesťanům.
Vláda a její ozbrojené složky jsou v této věci nečinné. Křesťané nejen v Egy-
ptě, ale i v ostatních islámských zemích se obávají o svoji budoucnost a prosí
svět o modlitby za pokoj a smíření. 

století BAPtistů v iZRAeli
Nazaret (EBF). Baptisté jsou v Izraeli už 100 roků. Stále však nejsou v zemi
oficiálně uznanou křesťanskou církví. Poukázali na to věřící při příležitosti
oslav Baptistické unie v  izraelském Nazaretu na konci září  tohoto roku.
Slavnost organizovala Izraelská unie baptistických sborů a Evropská bap-
tistická federace. V tomto období se však baptisté snaží o oficiální uznání za
člena Unie evangelikálních církví v Izraeli, založené  roku 2005. Uznání stá-
tem je podmínkou pro sňatky, pohřby, daňové zvýhodnění a snadnější způ-
sob získávání víz pro zahraniční hosty a dobrovolníky. Baptisté v zemi spo-
lupracují s dalšími náboženskými skupinami. Mají školu, na které studují i
muslimové a podle oficiálních informací patří mezi 4 nejlepší školy v zemi.
Věřící doufají, že proces uznání nebude problematický.

noBelovA cenA mieRu tRom AKtivistKám
Ženeva (LWI). Tohtoročnú Nobelovu cenu za mier získali mierové aktivist-
ky bojujúce za práva žien: Ellen Johnson Sirleafová, Leymah Gboweeová a
Tawakkul Karmanová. Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu
dr. Martin Junge zablahoželal týmto trom „výnimočným ženám“. Povedal,
že je vďačný za ich inšpiratívny príklad nenásilného boja za bezpečnosť,
dôstojnosť a práva žien, a pri blahoželaní dodal: „Je dôležité poukázať, že
každú z týchto žien motivovala k činom viera. Nedostatok mieru a pokoja
vplýva na každého, bez rozdielu jeho náboženského presvedčenia. Mier je
dar a úloha ľudstva.“ Junge ocenil aktivity všetkých žien v spoločenstvách
a vyslovil prianie, aby príklad týchto žien povzbudil najmä mladú generá-
ciu premáhať zlo dobrom.

DesmonD tutu oslávil 80. nARoDeniny
Hannover (EPD). Juhoafrický anglikánsky teológ a bývalý arcibiskup Des-
mond Tutu oslávil 7. októbra 2011 80. narodeniny. V týchto dňoch prijíma
gratulácie od vedúcich predstaviteľov ekumenických organizácií a kresťan-
ských cirkví, s  ktorými v  minulosti aktívne spolupracoval. Blahoželanie
zaslal aj predseda Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku Nicholaus Schneider,
ktorý ho označil za živé svedectvo toho, ako sa evanjelium môže prejaviť vo
verejnom živote. V  blahoprajnom liste zdôraznil, že Tutu ukázal celému
svetu, čo znamená láska a zmierenie. Jeho radosť, nadšenie a odvaha po-
vzbudili mnohých k boju za mier a pokoj v ich spoločenstvách. Desmond
Tutu je známym oponentom apartheidu a v roku 1984 získal Nobelovu cenu
za mier ako druhý Juhoafričan.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Z mezioborové konference na etF uK
Rozdíly mezi japonským a českým postojem ke katastrofám

Ministerstvo práce a sociálních věcí
se konečně rozhodlo rázně skonco-
vat s ústavní výchovou dětí v Če-
chách. Záměr jistě chvályhod-
ný, mající podporu snad každého.
Vždyť kdo by nechtěl, aby každé
miminko mělo mámu a tátu, aby
mělo šťastné dětství v láskyplné
rodině.
Zní to lákavě, stát prý zruší ústavy
a místo nich budou profesionální
náhradní rodiče. Ti budou zaměst-
nanci městských úřadů s nárokem
na výplatu. Vlastně vznikne nové
zaměstnání. Proč také ne, proč by se
výchovou dětí nemohl někdo živit.
V zahraničí je to běžné.
Jenomže česká mentalita je možná
jiná. Naší tradicí je ujímat se opuš-
těných dětí spíše z dobročinných
pohnutek než ze ziskuchtivosti.

Většina pěstounů bere svěřence
jako vlastní. Vazby přetrvávají i po
osamostatnění. Mnozí si ani nedo-
vedou představit, že by to bylo jiné.
Také finance české rodiny neřeší.
Příspěvek na potřeby dítěte pokryje
jen taktak skromné jídlo, obnošené
šatstvo a docházku do základní
školy, Vše ostatní často pěstouni do-
tují ze své odměny pěstouna. A
nemyslím tím jen čokoládky a lízá-
tka. Mnohem dražší je studium na
středních školách, náročné jsou též
úhrady škod za problematické děti,
nelze zapomenout ani na léky pro
děti nemocné apod.
Možná teď leckterý čtenář namítne,
že na své děti nebral ani korunu a
že když někdo děti neuživí, nemá si
je ani brát. Něco na tom je. V tako-
vém Bangladéši to jistě platí, tam se

můžete skutečně ujmout jen tolika
dětí, na které máte. Jenže bohužel
tam také není dostatek chlebodárců
a tak některé děti umírají anebo
mizí ve spárech organizovaného
zločinu. To bychom asi doma v Če-
chách nechtěli, proto považuji za
civilizačně výhodné, že pěstoun
obdrží finanční příspěvek, aby
mohl přijmout do rodiny více dětí a
vychovat je. I tak je to myslím velká
oběť.
Na druhou stranu mě děsí předsta-
va, že by někdo přistupoval ke svě-
řeným dětem jako profesionál rodič
zaměstnanec jen kvůli penězům.
Rádo se zdůrazňuje, že děti v pěs-
tounské péči nejsou těch pěstounů,
ale vžijte se do role toho maličkého,
jak by si asi připadalo, kdyby jim
poručníci denně připomínali, že
jsou cizí, že je kdykoliv mohou
šoupnout jinam a nebo vrátit do dě-
tského domova. Něco podobného
by asi s dětskou dušičkou pěkně
zamávalo.
A tak máme doposud v Čechách
štěstí, že většina pěstounů svůj úděl
nebere jen jako zaměstnání a dou-
fejme též, že se to vládě nepodaří v
dohledné době změnit. Už Jan
Ámos Komenský v Informatoriu
školy mateřské vyzýval, aby se vě-
řící ujímali sirotků anebo dětí velmi
chudých lidí. V obdobném duchu
hovoří i samo Písmo. Modleme se
proto, aby Bůh povolával dostatek
mladých věřících manželů ochot-
ných ujmout se opuštěných nej-
menších a schopných dávat lásku a
zázemí domova. Amen.

Ivo Kraus

nové zaměstnání - pěstoun

náboženskou i společenskou sná-
šenlivost. Připomeňme však, že 
v zemi helvetského kříže se kona-
lo z podnětu konzervativně - naci-
onalistické Švýcarské lidové strany
referendum o zpřísnění přistěhova-
lecké politiky. Cizince, kteří se do-
pustí závažného trestného činu
(vraždy, znásilnění, nezákonného
obchodování s drogami nebo neo-
právněného pobírání sociálních
dávek), čeká v budoucnosti automa-
tická deportace do země původu.
Rozhodli o tom voliči konfederace v
referendu většinou 53 % hlasů. Svůj
návrh švýcarští lidovci podložili ofi-

ciálními statistikami, podle kterých
tvoří 70 % osazenstva místních věz-
nic cizinci. Obecné obavy z rozrůsta-
jící se muslimské komunity vedly k
tomu, že obyvatelé země po odmít-
nutí minaretů v loňském roce schvá-
lili další zákon namířený proti imi-
grantům, kteří tvoří pětinu (!) popu-
lace.
Nahlédli jsme trochu do země nejen
helvetského vyznání. Řada problé-
mů, s  nimiž se potýká, se hlásí ke
slovu i u nás. A to jak na poli spole-
čenském, církevním, tak i osobního
vyznání a vyznávání.

Jan Kašper

Být křesťanem bez konfese?
Dokončení ze str. 1



Ekumenické setkání s názvem Dny
důvěry se uskutečnilo o víkendu
14. - 16. 10. 2011 v Olomouci. Zá-
kladnou této akce se stala katedrála
svatého Václava.
Ačkoliv registrovaných účastníků
bylo 200, mnoho dalších využilo
možnost navštívit pouze modlitby,
které tvořily podstatnou část pro-
gramu. Nejatraktivnější byly večer-
ní adorace kříže a slavnost světla,
jejichž účast dosahovala až 400
návštěvníků. Hlavní organizační
tým, který na přípravě setkání pra-
coval už od května, čítal 12 osob.
Na samotném průběhu akce se
podílelo dalších 90 lidí, z toho bylo
20 bohoslovců, 30 dobrovolníků a
10 duchovních; hudební doprovod
obstaral 30členný sbor. Ekume-
nický ráz celé akce dotvářelo zapo-
jení různých církví do přípravy set-
kání.
Dny důvěry vzal pod svá ochranná
křídla polský bratr Wojtek z komu-
nity v Taizé. V nedělní závěrečné
promluvě projevil velkou spokoje-
nost s průběhem setkání. Zdůraz-
nil, že modlitby z Taizé nejsou
cílem cesty věřícího, ale mají být
prostředkem k duchovnímu růstu.
„Svou zkušenost víry si nesmíte ne-
chávat pro sebe. Naopak. Pře-

dávejte dále svá svědectví o tom, co
jste dostali,“ řekl. Nakonec pozval
všechny přítomné na nejbližší akce
s modlitbami z Taizé. Jednou z nich
bude i prosincové setkání v Berlíně.
„Samozřejmě každého z vás rád
uvidím přímo v Taizé,“ dodal 
s úsměvem na rtech.
Podle koordinátora akce Josefa
Lavičky proběhly Dny důvěry
hladce, bez větších zmatků. „Jsem
spokojen s průběhem i s duchovní
stránkou. Myslím, že setkání splni-
lo svůj účel. Mohlo být více zare-
gistrovaných, ale nakonec se mod-
liteb zúčastnil dostatečný počet lidí.
Nižší počet registrovaných byl
pravděpodobně způsoben pozdní
propagací,“ hodnotí Lavička. Také
účastnice Jana Zbožínková z Lich-
nova byla spokojená. „Setkání bylo
moc fajn, jsem ráda, že jsem měla
tu příležitost a těším se za rok na
Večer důvěry. Moc se mi líbila závě-
rečná promluva bratra Wojtka. Byla
povzbudivá a posilující. Také mě
zaujal workshop Jany Škubalové o
soužití křesťanů a muslimů v Afri-
ce. Poskytl netradiční pohled na
tento problém,“ řekla Zbožínková.
Jednou z nejlépe hodnocených slo-
žek akce byl hudební doprovod.
Vedení sboru se chopila Marie La-

bounková, která má již mnoho zku-
šeností. „Ve sboru se sešli unikátní
hudebníci z několika olomouckých
farností a sborů. Na nácvik poměr-
ně náročného repertoáru tak stačil
pouze jeden den,“ pochvaluje si.
„Vybírala jsem písně, které mám
ráda, ale hlavně jsem se zaměřila na
to, aby souvisely s texty žalmů a
modliteb. Zařadila jsem také někte-
ré „speciality“, jako Exomologiste
to kirio či Sviaty Bože,“ doplnila
Labounková.
Ačkoliv setkání sotva skončilo,
bratr Wojtek a pořadatelé už se
dívají do budoucna. Uvažují o
Večeru chval, který by mohl pro-
běhnout přesně za rok. Objevil se
také nápad obnovit v Olomouci
pravidelné modlitby Taizé. Otáz-
kou zůstává, kde se uskuteční Dny
důvěry za dva roky. Zda zůstanou i
počtvrté na Moravě, nebo se přesu-
nou do Čech.
Akci podpořilo množství sponzo-
rů, město Olomouc, konkrétně ná-
městek primátora RNDr. Ladislav
Šnevajs, Arcidiecéze olomoucká 
v čele s mons. Janem Graubnerem a
mons. Josefem Hrdličkou a farnost
svatého Václava.

Více informací o Taizé:
www.taize.fr/cs
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Dny důvěry v olomouci Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z taizé
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liturgické mezidobí 3
Zpěv: Nada te turbe (Nic ať tě neleká, nic ať tě netíží, tomu, kdo má Boha,
nic neschází. - Sv. Tereza z Avily)
hudba: J. Berthier

Žalm 150:
Haleluja!
Chvalte Boha silného pro svatost jeho,

chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí.
Chvalte ho za jeho mocné činy,

chvalte ho za jeho podivuhodnou vznešenost!
Chvalte ho zvukem polnice,

chvalte ho harfou a citarou,
chvalte ho bubnem a tancem,

chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho zvučnými cimbály,

chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Haleluja

Čtení: Žd 12,1-3; J 15,9-13

Píseň

Ticho

Chvály:
S proroky a se všemi, kteří připravovali tvůj příchod, tě, Pane, chválíme.
Sláva tobě, Pane!
S apoštoly a evangelisty ti, Pane, vzdáváme díky.
Sláva tobě, Pane!
Se všemi mučedníky ti, Pane, zasvěcujeme svůj život.
Sláva tobě, Pane!
Se všemi svědky evangelia se ti, Pane, klaníme.
Sláva tobě, Pane!
S celou tvou církví po všem světě tě, Pane, chválíme.
Sláva tobě, Pane!

Otče náš

Modlitba:
Bože věčnosti, Spasiteli každého života, dej, abychom se podle příkladů
Kristových svědků všech dob, od apoštolů až po ty dnešní, den po dni
vnitřně otevírali důvěře v tajemství víry.
Bože živý, chválíme tě za všechny ženy, muže, mladé lidi a děti na
celém světě, kteří se snaží být svědky pokoje, důvěry a smíření.

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)

Nebyl bych tak přísný na našeho
prezidenta Václava Klause jako
kněz Tomáš Halík. Proč? Církve, až
na výjimku prvních tří století, si za-
daly se státem. Bohu díky za těch
300 let! Přitom v té době byli křesťa-
né pro stát, římské impérium, ne-
přijatelní. Prohlašováni za nepřáte-
le lidského rodu. Dokonce za ateis-
ty. Neviditelný Bůh byl neúnosný a
neochočitelný, nebylo jej možno
zpředmětnit a učinit objektem pro
své hrátky. Právě tak nepřijatelným
se stal i naturalisticky a reálně ukři-
žovaný otrok na kříži, jenž pro křes-
ťany byl nad císaře. Vyvrhel lidské-
ho rodu spasitelem?! Stejně nepřija-
telný jak kdysi Spartakus. 
A těch dalších bezmála 1700 let?
Bylo to obrovské pokušení. Náležet
k etablované společnosti. Něco zna-
menat v dnešním světě, ba i politi-
ce. Dokonce mít i přednost. Zažít,
že být v církvi, to je už „něco“. Není
to pak „černý Petr“, nýbrž žolík.
Takové nebezpečí zde vždy bylo a
nepomine nikdy. Kterak obstáli
křesťané v dobách nedávno minu-
lých? Nejednou lépe, než by se če-
kalo. Často spíše skupiny, jednotliv-
ci, místní farnosti. Celkem často si
zachovali čistý štít mnozí faráři.
Nejednou je předčili laici. Církve si

ovšem zadaly, nějak se i kompromi-
tovaly. Jak čas běžel, katolíci římští
snad o něco méně, než ti východní.
Nicméně i protestanté mají máslo
na hlavě. Darmo připomínat lido-
vou moudrost: „Nechoď, Vašku, 
s pány na led!“ Platí to nejen pro
dávné římské impérium. Done-
dávna také pro nacisty i bolševiky.
V Německu, Rusku, Albánii, stejně
jako u nás. Nemluvě o Koreji, ČLR
a Kambodže. Autentický, křesťan-
ský postoj, ten vždy provokoval.
Kdo viděl film „Je třeba zabít
Sekala“, ví, oč běží. Pak náš Bůh je,
nebo není „dřevěnej“ - a my s ním.
Být pronásledován není ovšem
žádný med. Ne každý kompromis
musel být zlý, ne každý s sebou
nesl zničující následky. Někdy
třeba „jen“ ztrátu důvěryhodnosti.
Ta doba minula. 
A kterak obstojíme my dnes? Je
nutné, někdy i obtížně hledat otev-
řený, vstřícný vztah vůči našemu
státu i jeho představitelům. Včetně
pana prezidenta. I on se smí mýlit,
mít své osobní představy, jindy tre-
fit do černého. Stejně jako každý z
nás, jen jeho odpovědnost je větší. 
Nicméně mějme bonus tolerance
pro svého prezidenta, stejně jako
pro kněze Halíka. Sám jsem jej

vyčerpal, když prezident Klaus
hrubě zjednodušil v oficiálním pro-
jevu vztah křesťanů k sociální otáz-
ce, stejně jako když kněz Halík zjed-
nodušil pohled na vztah církve a
státu. 
Lze pak mít větší rozpaky nad pro-
jevem prezidenta Klause než nad
reakcí kněze Halíka a přívrženci
obou? Snad nad jedinou věcí. Be-
zesporu nad tím, že spor berou pří-
liš osobně a věc sama se nachází až
v dalším pořadí.

Psáno pro Lidové noviny 
(7.10.2011) 

Jan Kašper

oltář a trůn včera, dnes a zítra

Vážení a milí čtenáři.

Po celý rok nás v Koutku písmáka provázely zpěvy,
modlitby z Taizé a také biblické texty i osobní rozjí-
mání. Tento cyklus končí. Jsme přesvědčeni, že to
bylo pro mnohé požehnáním. Když se v poslední době
konal reprezentativní průzkum o duchovních hodno-
tách mezi studenty středních škol, přes 70 % studen-
tů uvedlo že " něco nad námi existuje"; to je velká
výzva pro církve odpovědět a přiblížit ono " něco"
těmto mladým lidem. Komunita Taizé podivuhod-
ným způsobem oslovila právě mladé lidi: oslovila je

svou opravdovostí, radostným poselstvím, že křes-
ťané jsou povoláni být dětmi světla tím, že světlo
Kristova vzkříšení je nadějí pro každého osobně a že
také naše třeba i malá víra otevírá prostor Boží mo-
ci, aby naše srdce cítilo, že jsme milováni, že můžeme
mít osobní vztah k Bohu, že v modlitbě s ním může-
me hovořit a mít v srdci pokoj, který převyšuje naše
pomyšlení. Mnohé hodnoty, na kterých stojí naše
evropská civilizace, jsou, aniž si to většina uvědo-
muje, Božím darem. A pokud nás tento cyklus
povzbudil či upevnil našeho "vnitřního " člověka,
jsme za to vděčni.

taizé - pár slov závěrem

modlitby taizé v olomouci přilákaly na 400 návštěvníků
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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. f Jan Kupka

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

KRABČICE u ROuDNICE N. L., Ne 8.30
ve středisku Diakonie, 
10.00 v kostele
Krabčice č.26, f Jan Kupka

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

LITOMěŘICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, a. f Jan Kupka

LOuNy, Ne 9.30
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 Opočen-
ský

TŘEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a. f Marian Šusták

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

DěČíN, Ne 9.00
Šikmá 152, k. Jaroslav Poloha

LITOMěŘICE, Ne 9,30
Žižkova 3/2039

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, k. Radek Pospíšil

TEPLICE, Ne 9.30 modlitebna ASD
Křičkova 13, k. Vjacislav Jelisejev

ŽATEC, Ne 9.30
Lva Tolstého 1249, k. Jan Pospíšil

nabídka

Bohoslužby
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EVANgELICKá CíRKEV METODISTICKá

NABíZí ZA SyMBOLICKOu CENu KOM-
PLETNí ROČNíKy ET-KJ Z LET 1956-
1957 A 1959-1983.

EKOLOgIE - HODNOTy A PRIORITy je
téma besedy s Mgr. Ing. Štefanem
Šrobárem, CSc., konané v úterý 
8. listopadu 2011 od 17.30 h v příze-
mí kláštera Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49. 
K účasti zve Ekologická sekce Čes-
ké křesťanské akademie.

JNe
* * *

DRuHý SBOR ČESKOBRATRSKé CíRK-
VE EVANgELICKé, 
Čajkovského 10, Praha 3

zve na sborové dny 
12. – 13. 11. 2011.

Program: 

sobota 12.11.: 
* 16.00 vystoupení skupiny Tensing
TYJÁTR
* 16.45 přednáška:“Kde domov
můj“- Mgr.Ilja Hradecký, ředitel
občanského sdružení Naděje 
* 19.00 – „DivaDno“: „Experti“ -
Divadelní vystoupení lidí v nouzi 

neděle 13.11.: 
* 9.30 – bohoslužby (Mgr. Ilja
Hradecký, Mgr. Jaromír Strádal)
* 11.00 – 12.30 – beseda: Mgr. Ilja
Hradecký: něco z praxe „o Naději“

* * *

BOHOSLuŽBy ZA BEZPEČí

Bohoslužby za bezpečí koná Křes-
ťanská policejní asociace každý 3.
čtvrtek v měsíci od 18.30 h v kostele
Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého, 
Ke Karlovu 1, Praha 2 
(areál policejního muzea)

Biblické přikázání „Neučiníš sobě
rytiny“ se stalo mottem a zároveň
názvem výstavy, kterou od 7. října
do 27. listopadu hostí Muzeum
Vysočiny Jihlava.
Expozice přibližuje umění evangelí-
ků, kteří se od 27. října před dvěma
sty třiceti lety mohli veřejně přihlásit
ke své víře – díky císaři Josefovi II. a
jeho Tolerančnímu patentu.
„Mezník hlubokého významu
ukončil sto padesát let katolického
myšlenkového i fyzického útlaku
protestantské části společnosti, kte-
rá před katastrofou na Bílé hoře
představovala jasnou většinu. Ná-
dech svobody věrovyznání se teh-
dy okamžitě projevil nejen veřej-
ným přihlašováním se dosud skry-
tých evangelíků ke staré víře otců,
ale také rozkvětem evangelického
umění v širokém záběru od lidové-
ho umění až po díla profesionálních

umělců,“ informoval historik Mu-
zea Vysočiny Jihlava Radim Gonda.

oD KoléBKy Po hRoB

Se základními rysy evangelického
umění v letech 1781 až 1861 sezna-
mují návštěvníky tři desítky pane-
lů, kterým vévodí reprezentativní
soubor dvoj- a trojrozměrných
předmětů zapůjčených speciálně
pro jihlavské muzeum z muzeí, far-
ních sborů, z  Ústředního archivu
Českobratrské církve evangelické
v Praze a od soukromých osob.
„Svébytné umělecké projevy prová-
zely naše evangelíky od kolébky až
po hrob. A to doslova a do písme-
ne,“ upozornil Gonda s  tím, že na
výstavě je možné prohlédnout si
malovanou kolébku, kterou v  roce
1806 přivezl na Moravu z  Uher

evangelický farář sborů helvetské-
ho vyznání Benjamin Kiss mladší,
ale i litinové evangelické náhrob-
ky, takzvané nekříže z  hřbitova 
v Blažkově.
Pomyslný prostor mezi nimi tvoří
ukázky protestantských tisků jako
je česká protestantská Abeceda
z  roku 1782, unikátních rukopisů
z fondů Galerie a muzea v Poličce,
akvarelů na papíře (například Zje-
vení Janovo) i podmaleb na skle,
architektonických plánů modlite-
ben (Humpolec a Veselí). Nechybí
jedinečný model evangelické mod-
litebny z Veselí, který byl vytvořen
pro Národopisnou výstavu česko-
slovanskou v  Praze roku 1895, či
dobové církevní nádobí.

vstuP stRáží Zvon

„Výjimečným kouskem jsou vyřezá-
vané dřevěné dveře s kalichem z ob-
ce Široký Důl na Poličsku a zvon
z mlýnu Drbáku na Telečsku, který
podle lidové tradice svolával tole-
ranční protestantská shromáždění.
Právě tento zvon výstavu symbolic-
ky otevírá,“ uvedl historik.
Expozice evangelického umění je
dílem množství lidí, přičemž jejím
hlavním autorem je znalec české a
moravské společnosti osvícenského
období Sixtus Bolom z  Historické-
ho ústavu Masarykovy univerzity 
v Brně.

Vysocina-news.cz 
– Zpravodajství z Vysočiny

slovo a život 
časopis pro lidi, kteří přemýšlejí

moderní křesťanský časopis vy-
cházející z metodistické tradice 

Nabízí pohled na svět z křesťanské
perspektivy, nebojí se konfliktních
témat, obsahuje autentické příběhy
obyčejných lidí i články odborníků. 
Současný design, humor a nadhled,
každé číslo je tematické. 

Výběr z článků posledního ročníku: 
Portrét skupiny U2, Příběh syna
nacistického zločince, Proč se děti
bojí, a další. 
Autoři článků: 
Jan Sokol, Svatopluk Havelka,
Karel Řežábek, Ivana Procházková,
Miloslav Čech, Lukáš Bujna, Jiří
Beneš, Petr Pokorný, Miloš Rejchrt,
Petr Vaďura a další.

Vychází čtyřikrát do roka, 
cena 45 korun. 

Napište si o zaslání jednoho ukáz-
kového čísla zdarma.
Ústředí ECM, Slovo a život, 
Ječná 19, Praha 2
E-mail: office.umc.cz@gmail.com

neučiníš sobě rytiny 

Pozvánky

Dnešní den vzpomínám nejen na všechny své v Pánu zesnulé předky, příbuzné, opravdové přátele, ale i
bližní, jimž nikdo ani dnes na hrob již kvítek nepoloží a svíčku nezapálí.
Všichni bychom se měli snažit žít v tomto světě a životě tak, abychom postupně uzráli a dokázali stárnout
pro svět věčnosti, pro svět budoucí.
Jako bych slyšela nad hroby, které ještě více bolí zde za života v tomto světě, ozvěnu Jakuba Demla:
„Přestane-li nás milovat bytost, od které jediné si to přejeme, už jsme zemřeli.“

PhDr. Anna Flieglová

aneb muzeum v Jihlavě představuje evangelické umění z toleranční doby

Za správné podnikatelské prostředí
Firmy vznikají, žijí, anebo rovnou zanikají. Bývají rozškatulkované na základě
pověsti, respektive renomé, či ohlasů. Různě se chovají ke svým zaměstnancům,
různě se chovají ke svým klientům – záleží konkrétně, o jakou společnost se
jedná. Za svého dosavadního života jsem byl svědkem všemožných přístupů a
chování těchto uskupení – od pohrdání klienty až po ochotu a vstřícnost. V za-
hraničí zřejmě „pěstují“ tzv. rating mezifiremní, anebo hodnocení na základě
spokojenosti zákazníků. Pokud dané společenství jedná proti zásadám slušnos-
ti, tak je automaticky zařazeno do nejhoršího stupně hodnocení, a to z pohledu
obecního, regionálního, krajského, vnitrostátního či mezinárodního. V České
republice bychom však mohli polemizovat o projevech jakési spravedlnosti. 
A tak bych chtěl vnést do naší společnosti slogan: „ Za správné podnikatelské
prostředí.“

Václav Kovalčík, Náchod

výzva čtenářům
evangelického týdeníku

Kostnické jiskry

vážení přátelé, 
srdečně vás zdravíme z redakce týdeníku a obrací-
me se na vás s následujícím sdělením: 
Finanční situace, ve které se nyní nacházíme, bez-
prostředně ohrožuje možnost dalšího vydávání naše-
ho časopisu v posledních týdnech roku 2011. 
litujeme, že i přes naši snahu hospodařit co nej-
úsporněji k této situaci došlo. 
Proto se s naléhavou žádostí obracíme na všechny
odběratele, členy a přátele, aby nám svými dary na
tiskový fond pomohli překlenout toto nesnadné ob-
dobí. 
nemáme v úmyslu zvyšovat předplatné ani v příštím
roce, ale s nadějí očekáváme vaši obětavou spolu-
účast na zajištění dalšího vydávání. 
svými finančními příspěvky jste nám v minulých le-
tech nejednou v obdobné situaci pomohli.
velice vás prosíme, pokud je to jen trochu možné,
podpořte váš týdeník i teď. 
můžete tak učinit na adresu redakce nebo na účet

č.: 228961190/0300 
s bratrským pozdavem a přáním všeho dobra 

redakce a administrace



Česká republika, země v srdci Evropy, je křižovatkou mnoha
cest. V průběhu staletí po nich cestovali obchodníci i vojska ze
všech světových stran, ale i poutníci s hlubokými myšlenkami,
dotýkajícími se tajemství života a celého světa. Po těchto
cestách sem přišli z makedonské Soluně bratři Cyril (tehdy ještě
Konstantin) a Metoděj, kteří významně přispěli k šíření křes-
ťanské víry. Po těchto cestách odcházela mladá knížata za
křtem, studiem teologie a poznáním západní kultury. Po těch-
to stezkách putovali králové, císaři, profesoři, kardinálové, vy-
slanci, kurýři či poslové se vzácnými knihami, zapečetěnými
listinami i architektonickými plány. A po těchto cestách proudi-
la spolu s poutníky snaha šířit i uzdravovat křesťanskou víru,
aby se více přiblížila svému původnímu poslání.
Čechy a Morava se mnohokrát staly centrem duchovního dění
Evropy. Rostly zde vznešené a krásné architektonické stavby,
rozvíjela a prohlubovala se vzdělanost. Nevyhnutelně tak ale
proto docházelo i k duchovním zápasům, střetům o ryzost víry,
o poznání onoho tajemství života a světa. Se zápasy přicházely
i armády, které opět ničily, loupily a ze „srdce Evropy“ se stá-
vala periferie evropského dění. 
Svědectvím o dobách stavění i boření, bojů i pokoje jsou dodnes
místa, která v každé generaci vždy znovu a znovu přitahují ty,
kdo se snaží pochopit víc. My se na tyto cesty a křižovatky
můžeme opět vydat a hledat spolu příběhy téměř zapomenuté,
oživovat myšlenky, které hýbaly Evropou, ba celým světem.
Magni, to jsou cesty s příběhem.

Z CEST KELTŮ, ŘíMANŮ A SLOVANŮ 
JSOu CESTy KŘESŤANŮ

Anotace (9.–11. st.): Po rozpadu franské říše Karla Velikého na
tři části (r. 814) a ve stínu nastupující východofranské říše roste
základ nového státního celku západních Slovanů, Velkomo-
ravská říše, která udržuje kontakty jak s křesťanským Západem
(Řím), tak i Východem (Byzanc). Po jejím zániku se centrem
západoslovanské státnosti stávají přemyslovské Čechy, které se
více přimknou k západnímu křesťanství. Výraznými postava-
mi této doby jsou byzantští misionáři Konstantin a Metoděj,
přemyslovský kníže Václav a slavníkovský biskup Vojtěch. Na
epochu zrodu české státnosti navazuje období rozmachu Svaté
říše římské, která přináší vítězství křesťanské vzdělanosti a kul-
tury. Evropský kontinent dostává do vínku společnou duchov-
ní dimenzi.
Po tehdy již prastarých cestách, kterými po staletí putovali kelt-
ští obchodníci a druidové, římské legie, slovanské kmeny, avar-
ští kočovníci, irští misionáři i franská vojska, přicházejí roku 864
do oblasti Moravy z makedonské Soluně dva bratři, Konstantin
a Metoděj. Byzantský císař Michal III. je sem vyslal na žádost
velkomoravského knížete Rostislava I., aby na Moravě vyučo-
vali křesťanské náboženství, vychovávali kněží a zakládali kos-
tely. 
Úspěch obou bratrů byl založen především na tom, že nelpěli
na latině, ale po vzoru řecké abecedy vytvořili slovanské písmo
– hlaholici, do které přeložili základní křesťanské texty, a  tak
přinesli Slovanům křesťanskou zvěst v jejich řeči. Bohoslužby
vedli a křesťanství vyučovali ve staroslověnštině. Pozůstatky
památek z  této doby můžeme nalézt na jižní Moravě, přede-
vším v Mikulčicích a Starém Městě u Uherského Hradiště.

oDshoRA šířilA se víRA
První křest českých knížat proběhl již roku 845 v německém
Řezně, avšak prastaré pohanské cesty se proměňovaly na křes-
ťanské i tehdy, když roku 880 přijal na Moravě křest z rukou
arcibiskupa Metoděje přemyslovský kníže Bořivoj se svou chotí
Ludmilou. Celý akt se jistě udál v kostele vystavěném po vzoru
byzantských chrámů. 
Jejich prosvětlená a odlehčená kupole představující nebeskou
báň symbolizuje nebeské království s  vládnoucím Kristem;

spodní síň ke shromažďování představovala lidský svět (nej-
slavnější zástupce chrámu tohoto typu je Hagia Sofia v dneš-
ním Istanbulu). Byzantské chrámy mívaly krytou západní
předsíň zvanou nartex, určenou pro dosud nepokřtěné a vyu-
čující se křesťanství. 
Na Bořivoje, prvního známého přemyslovského knížete, tato
cesta musela udělat veliký dojem – slovanská bohoslužba se
pak totiž v Čechách sloužila vedle té západní, latinské, až do
doby jeho vnuka, knížete Václava. Václavovy cesty už ale byly
vytyčeny směrem k  západu, k  východofranské říši. Podle
západních vzorů vznikají na českém území první předromán-
ské kostely. Nejstarším z nich je rotunda na Levém Hradci
zasvěcená sv. Klimentu – světci, jehož ostatky přinesli z Krymu
do Říma právě soluňští věrozvěsti. 
Stejné svěcení měl i kostel ve Staré Boleslavi, který kníže Václav
nechal (jako dřevěný) vystavět. Po pozdější románské přestav-
bě byl vyzdoben vzácnými freskami, na kterých se objevuje
zobrazení nejen knížete, ale i jeho zbožné babičky sv. Ludmily. 
Ta jej spolu s bratrem Boleslavem vychovávala v křesťana,
zatímco zemi vládla jako regentka matka nezletilých chlapců,
kněžna Drahomíra, která naopak křesťanské novoty příliš neví-
tala. Rivalita mezi tchyní a snachou skončila až politickou vraž-
dou sv. Ludmily dvěma pochopy z Drahomířiny družiny.
Hlavní spor obou kněžen však asi s přijetím či nepřijetím křes-
ťanství jen souvisel – jedna se v zahraniční politice chtěla orien-
tovat na Bavorsko, s nímž udržoval dobré vztahy Václavův
otec Vratislav, druhá na Sasko, jehož král Jindřich Ptáčník byl
stále mocnější. Další hlasy, kterým přál sluchu proradný Bole-
slav, pak naopak radily vybojovat si na německých knížatech a
králích úplnou suverenitu...
Sotva Václav dospěl a ujal se vlády, nechal Ludmilu pohřbít na
Pražském hradě a  svou matku za trest vykázal z knížecího
dvora (ba snad i ze země). Později jí však dokázal odpustit a je
možné, že právě Drahomíra se snažila Václava varovat před
úmysly jeho bratra Boleslava, podněcovaného bojechtivými
vladyky k  bratrovraždě, které se dopustil před kostelem sv.
Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi v roce 935.

ZAložení BisKuPství v PRAZe
Čechy a Morava učiní významný duchovní krok roku 973 při
založení pražského biskupství. V  rotundě na Levém Hradci,
kde byl předtím biřmován a vysvěcen na jáhna, byl r. 982 zvo-
len druhým pražským biskupem (a prvním českého původu)
Vojtěch Slavníkovec. Jako mladý studoval teologii v Magde-
burku, kde se sblížil s budoucím císařem Otou III. Asketické
rysy velkého Slavníkovce se ale v Čechách dostávaly do sporu

s realitou biskupského úřadu v teprve nedávno a jen povrchně
pokřtěné zemi.
Po 5 letech marného snažení vymýtit obchod s otroky (z něhož
tehdejší Praha čerpala své bohatství), mnohoženství a alkoho-
lismus Vojtěch biskupský úřad znechuceně opustil a se svým
bratrem a nerozlučným souputníkem sv. Radimem odcestoval
do Říma. Po apelu knížete Boleslava II. se na svůj biskupský
stolec v roce 992 vrátil a přivedl s  sebou i skupinu italských
benediktinů, pro které nedaleko Pražského hradu v Břevnově
založil první mužský klášter v Čechách. Prvním klášterem 
v českých zemích byl ženský benediktinský konvent u sv. Jiří na
Pražském hradě, založený již roku 976. 
V době, kdy Vojtěch mučednicky umírá na misijní cestě u po-
baltských Prusů, se z  východofranské říše stává ve spojení
s duchovní autoritou Říma velmoc střední Evropy, Svatá říše
římská. Biskup Vojtěch se snažil posílit autonomii církve, která
tehdy byla silně závislá na světské moci. Je jedním z předních
svatých také v Maďarsku a v Polsku, pro které byl věrozvěstem
(podle legendy měl pokřtít budoucího prvního uherského krále
Štěpána I.). 
Sv. Radim, který byl svědkem bratrovy smrti a zajat, se zasadil
o to, aby polský král Boleslav Chrabrý získal Vojtěchovo tělo 
z rukou pruských pohanů (podle legendy je vyvážil zlatem).
Vojtěch pak byl pohřben ve středopolském Hnězdně, kde bylo
při té příležitosti založeno arcibiskupství, svěřené právě Radi-
movi. Vojtěchovy ostatky se v roce 1039 vrátily do Prahy jako
válečná kořist Břetislava I. a jsou uloženy v chrámu sv. Víta.

PřílohA 3 32-33/2011
vychází: 2. listopadu 2011

MAGNI – Cesty s příběhem
Analýzy v oblasti cestovního ruchu ukazují, že nejvýznamnějším důvodem pro návštěvu ČR je její historie a architektura.
V tomto kontextu převládá zejména turistika za poznáním.
Kulturní a historické kořeny současné Evropy jsou neoddělitelně spjaty s křesťanstvím a židovstvím. Zájem o křesťanská a
židovská historická místa nejen prohlubuje naše poznání, ale i pochopení současného evropského kontextu. I to je jeden
z důvodů rozmachu takzvané „církevní turistiky“ zejména v západní Evropě bez ohledu na náboženské vyznání samotných
turistů. Návštěvníci tak mohou i na starých a známých místech objevit něco nového, o čem předtím neměli ani tušení, záro-
veň mají jedinečnou příležitost se seznámit se složitým historickým vývojem různých církví.
Magni - Cesty s příběhem je pozváním k návštěvě vybraných míst a památek  spojených s příběhy významných historických
událostí a osobností duchovních dějin Čech a Moravy. Svědkové dob významných a dávno minulých jsou mimo jiné stavby
katedrál, kostelů, synagog a soch dodnes přítomných v historických městech i vesnicích po celém území naší vlasti.
I vy přijměte jako pozvánku k výpravám do míst důležitých, výmluvných a často i přitažlivých ukázky z textů turistického
průvodce Magni.  

Kostel sv. Klimenta v Levém Hradci

Jižní Morava je částí historického území, které je sice úzce spjato s českou státností, ale vždy si udržovalo zvláštní
postavení. Na jejím území vznikl první důležitý státní útvar – Velká Morava. I po dobytí Moravy českým knížetem
Oldřichem (1031) byla respektována její svébytnost, což se projevilo např. v tom, že tu bylo ustaveno samostatné
Moravské markrabství (tedy s vlastním panovníkem) se sídlem v Brně a byl zde moravský zemský sněm, který sídlil
především v Brně (v počátku ve Znojmě, případně i v Olomouci). 

JihomoRAvsKý KRAJ

velKomoRAvsKá říše
Velkomoravská říše existovala na přelomu 9. a 10. století na
území jižní Moravy a částech Čech, Slovenska a Maďarska. Lze
ji považovat za zárodek křesťanského státu na území dnešní
střední Evropy. 
Za datum založení říše je považován rok 833. Tehdy moravský
kníže Mojmír připojil ke svému panství území svého politické-
ho soka knížete Pribiny, tedy Nitranské knížectví na jihozápa-
dě dnešního Slovenska. Mojmír se tak stal prvním velkomo-
ravským panovníkem. Na knížecím stolci jej v roce 846 vystří-

dal jeho synovec Rostislav, již pokřtěný panovník. Rostislav
pozval prostřednictvím byzantského císaře Michala III. na své
území misionáře, aby tu šířili křesťanství. 
Velkomoravská říše byla tvořena především opevněnými slo-
vanskými osadami, tzv. hradišti. Dodnes lze na území Moravy,
ale i Slovenska či Maďarska nalézt pozůstatky některých z nich.
Jde např. o Mikulčice-Valy, Pohansko, Staré Zámky, Znojmo či
Olomouc, ale také o Staré Město u Uherského Hradiště, které
bylo obchodním centrem. Někdy je označováno jako Veligrad
(Velehrad), tedy „Velké město“ – mocenské středisko Velko-
moravské říše. Historici ale o jeho skutečném umístění disku-



tují, údajně se mohlo rozkládat na mnoha různých místech
Moravy. 
Středem každého hradiště byla bazilika. V Mikulčicích byly
odhaleny základy dvanácti sakrálních staveb. Jednou z nich
je i trojlodní bazilika s předsíní a atriem, z níž její rozměry
dělají největší dosud odkrytý velkomoravský chrám. Tato
lokalita je tedy centrem slovanské církevní architektury ve
střední Evropě. 

PříchoD cyRilA A metoDěJe
Na území Velkomoravské říše tak v roce 863 přišli Cyril (vlast-
ním jménem Konstantin; jméno Cyril přijal při svém vstupu do
kláštera v Římě nedlouho před svou smrtí) a Metoděj, kteří ve
svém učení užívali na rozdíl od latinských východofranských
kněží liturgický jazyk srozumitelný Slovanům – staroslověnšti-
nu. Zároveň vytvořili i písmo, tzv. hlaholici. Nezávislost Velko-
moravské říši s vlastní arcidiecézí s moravskopanonským arci-
biskupem Metodějem přiznal až v roce 880 papež Jan VIII. V té
době již na knížecím stolci seděl Rostislavův synovec
Svatopluk. V  roce 885, po smrti Metoděje, jej východofranští
biskupové přesvědčili, aby ze země vykázal žáky Cyrila a
Metoděje a začal místo staroslověnské liturgie užívat liturgii
latinskou. V této době se od Velkomoravské říše začínaly od-
poutávat některé kmeny, především české a lužické, a začaly se
připojovat k východofranské říši. Právě s  touto říší vstoupili
Svatoplukovi potomci do válečného konfliktu. 
Historie Velkomoravské říše se uzavřela v letech 906–907, kdy
válkou oslabenou zemi vyplenily kočovné maďarské kmeny ve
službách franské říše. 

insPiRAce slovAnsKou tRADicí v DAlších stAletích
Myšlenka slovanské liturgie, ač není svázána s Cyrilem a Meto-
dějem, však z našeho území nikdy nevymizela. Příkladem je
Sázavský klášter ve středních Čechách a klášter Emauzy nebo-
li „Na Slovanech“, který založil císař Karel IV. nikoli kvůli vě-
rozvěstům, ale kvůli překladateli Bible do mluvené latiny sv.
Jeronýmovi, který žil na přelomu 4. a 5. století a který byl údaj-
ně Slovan. Karel IV. chtěl mít v Praze zástupce všech řádů a
duchovních tradic a zamýšlel zde vybudovat po Římu druhé
duchovní centrum  Evropy.
České národní obrození a romantické myšlenky slovanské vzá-
jemnosti sehrály roli jak v dějinách Pravoslavné církve v Če-
chách a na Moravě, tak i v  začátcích Československé církve
(dnes Církev československá husitská – CČSH). Matěj Pavlík,
katolický kněz a osobní tajemník poslance a později arcibisku-
pa A. C. Stojana, neuspěl s návrhy na reformu církve (šlo mj. o
bohoslužbu v  národní řeči, zrušení povinnosti celibátu atd.),
přijal pravoslavné svěcení a přijal jméno Gorazd II., čímž se při-
hlásil k již dávno zaniklé cyrilometodějské tradici, ke které se
však vedle pravoslavných hlásí katolíci, starokatolíci a CČSH.

neKAtolíci nA Jižní moRAvě Do Bílé hoRy
K  programu husitského hnutí se přihlásila i část moravské
šlechty. Přesto na straně katolického panovníka Zikmunda Lu-
cemburského stála velká města v čele s Brnem. Moravský zem-
ský sněm v roce 1419 zvolil Zikmunda za moravského markra-
běte. Zůstal na jeho straně i po prohrané bitvě u Vítkova v roce
1420. Císař se svým moravským spojencům odvděčoval udělo-
váním privilegií, čímž opět mírně posílil jistou autonomii Mo-
ravy.  Ačkoliv husitství a utrakvismus Moravu příliš neovlivni-
ly, přesto se moravská autonomie pro nekatolíky zúročila právě

v předbělohorském období, kdy vznikají na celé Moravě silná
centra novoutrakvistů (luteránů) a Jednoty bratrské (Olomouc-
ko, Brněnsko, Valašsko). 
Na jižní Moravu přicházejí také radikální evangelíci – novo-
křtěnci, tzv. habáni. To byla svérázná protestantská skupina,
která se vyznačuje velmi úzkým pospolitým životem (hausha-
ben – mít domov). Jejich původ je v Německu, na jižní Moravu
se uchýlili před pronásledováním. Výrazná střediska měli 
v Mikulově a Dambořicích. 
V Čechách by takový náboženský rozvoj možný nebyl. Jednota
bratrská má na Moravě silnější pozici také díky na svou dobu
velmi vzdělanému ochránci, Karlu st. ze Žerotína. Díky jeho
zdrženlivosti při stavovském povstání pak dolehly politické a
náboženské sankce na Moravu o něco později než v Čechách.

Přestože husitství Moravu nezasáhlo tolik jako Čechy, na
židovském osídlení se projevilo daleko razantněji než v českých
zemích. Měšťané si vymohli souhlas panovníka s  vyhnáním
Židů z moravských měst oplátkou za podporu měst králi. Po
čtyři další století moravští Židé nežili v královských městech,
ale na vrchnostenských panstvích. 

něKteRá Důležitá městA JihomoRAvsKého KRAJe
v DěJinách či součAsnosti

BRNO – druhé největší město v České republice, metropole Jihomorav-
ského kraje, vzniklo jako osada Staré Brno v roce 1000. Bylo sídlem
přemyslovského údělného knížectví. Od 13. století ráz města měnili
kolonisté z Německa, Flander a Valonska a také židovské obyvatelstvo.
Po roce 1243, kdy město získalo privilegia, bylo obehnáno hradbami.
Od poloviny 14. stol. bylo Brno sídlem moravských zemských sněmů.
Za husitských válek zůstalo město věrné králi Zikmundovi a husité je
dvakrát marně obléhali v roce 1428 a 1430. Probíhala zde i první diplo-
matická jednání, která vyústila v Basilejská kompaktáta. 
V polovině 16. století se Brno začalo přiklánět k protestantismu, v ro-
ce 1619 se přidalo ke stavovskému povstání, za což bylo potrestáno.
Během třicetileté války se Brno stalo jediným hlavním městem Mora-
vy a  od  roku  1641 byly v  Brně trvale uloženy Zemské desky pro
Moravu. Postavení Brna podtrhlo i založení biskupství v roce 1777.
V 18. století se v Brně rozvíjel textilní a strojírenský průmysl, ve 20.
století se město stalo centrem mezinárodních strojírenských veletrhů. 
Památky: biskupská katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově; go-
tický kostel sv. Jakuba; kapucínský klášter s kostelem Nalezení
sv. Kříže; klášter minoritů s Loretou a kostelem sv. Janů Křtitele
a Evangelisty; augustiniánské opatství s  bazilikou Nanebe-
vzetí Panny Marie; evangelický „červený“ kostel; funkcionalis-
tická synagoga; židovský hřbitov; vila Tugendhat
BŘECLAV – kníže Břetislav I. zde na počátku 11. století založil hrad ke
střežení blízké hranice. V 15. století byla Břeclav husitským posádko-
vým městem. Po Bílé Hoře přešlo vlastnictví z Žerotínů na Lichten-
štejny – Ladislav Velen ze Žerotína se totiž zúčastnil stavovského
povstání a panství mu bylo zkonfiskováno. 
Památky: kostel Navštívení Panny Marie; synagoga; židovský
hřbitov ze 17. století; farní kostel sv. Václava (1995); Lednicko-
Valtický areál 
IVANČICE – založeny ve 13. století. V 16. století byly významným
centrem Jednoty bratrské, sídlili zde bratrští biskupové, např. Jan
Blahoslav či Václav Solín, který byl i správcem místní bratrské tiskár-
ny. Narodil se tu i mocný ochránce a světská hlava Jednoty bratrské
Karel st. ze Žerotína.
Památky: gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie; románský
kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích (1160); pozůstatky areálu
Jednoty bratrské – trosky kostela, školy, Bratrský dům; synago-
ga; židovský hřbitov (od pol. 16. do pol. 20. stol.) s 1500 ná-
hrobky
MIKuLČICE-VALy – významné hradisko z  dob Velkomoravské říše.
Svou rozlohou 10 ha jsou nejrozsáhlejším slovanským archeologickým
nalezištěm v České republice.
Památky: v areálu obehnaném hradbami byly nalezeny zákla-
dy velmožského paláce, dvanácti kostelů a pohřebiště s  více
než 2500 náhrobky; od roku 1963 Památník Velké Moravy
MIKuLOV – založen jako trhová osada na počátku 12. století, v roce
1410 byl povýšen na město. V roce 1805 byly v Mikulově ujednány
podmínky míru mezi Francií a Rakouskem a o 60 let později i příměří
mezi Rakouskem a Pruskem. Mikulov patřil také k významným cent-
rům anabaptistů – habánů. V polovině 16. století byl sídlem morav-
ských zemských rabínů. 
Památky: zámek Mikulov se zahradou; raně barokní piaristic-
ký klášter s kostelem sv. Jana Křtitele (1666 – 1689); Svatý kope-
ček u Mikulova; židovská čtvrť –renesanční Horní synagoga,
býv. rabinát (nyní hotel Tanzberg) se středověkou cisternou
(zřejmě mikve), žid. hřbitov s asi 4000 náhrobky a tzv. rabín-
ským pahorkem

POHANSKO u BŘECLAVI – rozsáhlý a ojedinělý areál velkomoravského
trojdílného hradiště se stopami velmožského dvorce, kamenného koste-
la, pohřebiště, dokladů o řemeslné činnosti.
Památky: zámeček Pohansko na okraji Lednicko-Valtického
areálu; z pozůstatků velkomoravského hradiště zřízené arche-
ologické muzeum v přírodě s velmožským dvorcem, 2 kostely
a řada dalších (hospodářských) budov; soubor řopíků (lehkého
opevnění)
uHERSKý BROD – znám od poloviny 12. století, v roce 1272 byl krá-
lem Přemyslem Otakarem II. povýšen na královské město. Pro husity
se stal důležitým místem při jejich tažení na Slovensko. Město bylo
poničeno nájezdy z Uher i třicetiletou válkou. Po vyhnání protestantů
bylo znovu osídlováno Němci a Židy. Dne 28. března 1592 se buď
přímo zde, nebo v nedaleké Nivnici narodil biskup Jednoty bratrské a
„učitel národů“ Jan Amos Komenský.
Památky: bronzový pomník a Muzeum J. A. Komenského,
témuž věnovaný Obelisk Via Lucis od Ivana Theimera z r. 1992;
obraz Černé Madony v klášterním kostele Nanebevzetí Panny
Marie
uHERSKé HRADIšTě – v 8. století na křižovatce obchodních cest
vznikla osada s důmyslným opevněním. Sídelní areál na území dneš-
ního Uherského Hradiště a také blízkého Starého Města patřil k cent-
rům Velkomoravské říše. V průběhu staletí prodělalo Uherské Hra-
diště dlouhý a složitý historický vývoj, narušovaný neustálými nájez-
dy a boji s nepřáteli českého státu. 
Památky: bývalý františkánský klášter s kostelem Zvěstování
Panny Marie z  přelomu 15. a 16. století, jezuitský kostel sv.
Františka Xaverského; pozůstatky významného církevního
komplexu z období Velkomoravské říše na Špitálkách; židov-
ská synagoga, dnes knihovna; barokní lékárna U Zlaté koruny;
Stará radnice (14. stol.)
VELEHRAD – jedno z nejvýznamnějších poutních míst České republi-
ky a pravděpodobně jedno ze sídel arcibiskupa Metoděje. Na svátek
Cyrila a Metoděje (5. července) se tu každoročně konají Národní pouti
na Velehradě, kterých se v roce 1990 účastnil i papež Jan Pavel II. 
V roce 1205 zde byl založen první cisterciácký klášter na Moravě. Od
roku 1890 jej spravují jezuité. Kromě nich v obci s necelými 1500 oby-
vateli sídlí i Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje a slovenská pro-
vincie Kongregácie sester Božského Vykupiteľa. 
Památky: klášter s pětilodní barokní bazilikou; sloup se sochou
Ježíše Krista (1703); sloup se sochou Panny Marie (1681)
ZNOJMO – druhé největší město dnešního Jihomoravského kraje a his-
torické centrum jihozápadní části Moravy. Jeho zakladatelem byl kníže
Konrád I., který získal Znojemsko jako údělné knížectví od svého otce,
knížete Břetislava I. Na město bylo Znojmo povýšeno králem Přemys-
lem Otakarem I. v roce 1222. Ve městě byl také v roce 1307 vyhlášen
nový řád posloupnosti panovníků na českém trůnu, na kterém se
dohodli český král Rudolf I. se svým otcem římským králem Albrech-
tem I. Tento řád ale nikdy nevešel v platnost. V roce 1628 se ve Znojmě
konal zemský sněm, který mimo jiné uzákonil dědičnost Habsburků na
českém trůnu. Město postihla třicetiletá válka, obléhání Švédy, napo-
leonské války i mor.
Památky: románská rotunda sv. Kateřiny; gotický kostel sv.
Mikuláše a dalších 8 kostelů; Znojemský hrad; několikapatrové
podzemí z 13.–17. stol.

MAGNI – Cesty s příběhem

Webové stránky www.magni.cz nabízejí ucelený seznam významných staveb a památek v jednotlivých  regionech,
stejně jako nabídku tematických výletů po místech, kde všude se psaly naše duchovní dějiny. 
Na www.magni.cz je také aktuální přehled zajímavých kulturních a duchovních akcí po celé ČR. 
Připravujeme pokračování těchto ukázek a pozvánek v dalších přílohách.Kostel Mistra Jana Husa v Uherském Brodě

Katedrální chrám sv. Václava


