
CHCeš-li Milovat život

1. Petrova 3,8-15a 

Čteme tento úžasný text a je nám
při tom z něho smutno. Smutno,
protože známe situaci v naší círk-
vi, ve svých sborech i rodinách,
ovšem též bídu vlastních životů.
Jak často místo soucitu, porozu-
mění a milosrdenství zde všude
nacházíme tvrdost, nepochopení,
odsouzení. Zlé je potřeba oplatit
stejnou mincí, případnou urážku
zpražit něčím obdobně zraňují-
cím. Jistě, jsme všichni bratři a
sestry, ale máme přece též vlastní
hrdost i důstojnost, a toto si k nám
zkrátka nikdo dovolovat nebude! 
A tak místo vzájemného žehnání
jsou při díle lstivá slova, pomluvy,
zlehčování, jež spolehlivě zabíjejí
pokoj, diskrétnost, přátelství, ocho-
tu se navzájem sdílet. Jenom hlu-
pák by v takovéto situaci o sobě

říkal něco důvěrného, přiznal vlast-
ní slabost či selhání.
Je z tohoto přítomného marasmu
vůbec nějaká cesta ven? Obecně
zaručený recept zajisté neexistuje.
Nezbývá tudíž nic jiného, než
abychom začali každý sám u sebe
spolu s vědomím, že naše žití je
neustále otevřené před Bohem a
zakoušíme je před Jeho tváří. A na
nás samotných zůstává, abychom
Svatého posvěcovali ve svých srd-
cích. Rozhodli se horlit pro pokoj
a dobro, i když to bude tu a tam
pro nás nepříjemné a chvílemi to
zabolí. Chceme-li však milovat
život a vidět dobré dny, nemáme
před sebou jinou cestu. Vždyť pou-
ze láska vítězí nad strachem.

Jiří Malý, 
farář ČCE, Vizovice 
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Vážení přítomní, bratři a sestry!
Každý národ potřebuje vzory. A
nejen každý národ. I každé spole-
čenské uskupení se touží profilovat
podle nějaké jasně zařaditelné
postavy. Pravicoví radikálové kon-
spirativně obdivují Adolfa Hitlera,
levičáci nedají dopustit na Lenina,
ikonou anarchistů je Che Guevara a
teenageři se tetelí vzrušením při
poslechu hudebních klipů Khalify
či Shakiry. Člověk, který svými pro-
jevy či dokonce svým životem
zosobnil nějakou myšlenku, nějaký
životní styl, je nesmírně cenným
symbolem. Vyjadřuje totiž dovnitř i
navenek stručným a srozumitel-
ným způsobem, o čem by teoretiko-
vé popsali stovky stránek, které by
málo lidí četlo a z toho mála by jim
ještě většina nerozuměla.
Jan Hus je takovým symbolem. Sta-
letími prověřeným a v nejtěžších
dobách národa osvědčeným. Jeho
jméno znělo, když se husitská voj-
ska bránila křižákům na Vítkově,
když je hnala od Domažlic, když
čeští a moravští stavové krváceli na
Bílé hoře, když byli jejich vůdci
popravováni na Staroměstském ná-
městí. Husovo jméno si v době pro-
tireformace šeptali tajní evangelíci.
Na nedalekém Kalichu se dělo hla-
sitěji nežli bylo běžné. Husovo
jméno bylo provoláváno při vzniku
Československé republiky, zdobilo
standarty legií i prapory našich jed-
notek za druhé světové války…
Dost důvodů pro to, aby poslanci
parlamentu rozhodli, že den Huso-
vy mučednické smrti – 6. červenec –
bude státním svátkem České re-
publiky.
Co je na Husovi tak podmanivého?
Určitě je to jeho věrnost poznané
pravdě. Věrnost, která se neomezu-
je pouze na nějaký privátní prostor,

ale nekapituluje ani před bohoro-
vnou mocí instituce. Hus stojí za
svým přesvědčením, i když uzná-
vané kapacity, renomovaní odbor-
níci a mocní tohoto světa zastávají
jiný názor. Hus se nezdráhá za své
přesvědčení trpět. Když je postaven
před alternativu vybrat si mezi lží a
sankcí, rozhodne se pro to druhé.
Toto jeho počínání činí z Husových
následovníků noční můru všech
totalitních režimů. Každý jedinec,
kterého nelze koupit a donutit při-
takat ke lži výhrůžkami či násilím,
je pro totalitu bytostně nebezpečný.
Takového člověka nezbývá než de-
monstrativně zlomit nebo násilně
odstranit. Když se delegátům Kost-
nického koncilu nepodařilo Husa
přimět k odvolání, rozhodli se pro
to druhé - pro jeho fyzickou likvi-
daci.
Dnes máme často dojem, že je naše
země plná Janů Husů. I ten posled-
ní hospodský povaleč všechno ví,
všechno zná, všemu rozumí a žád-

nou autoritu neuznává. Ještě před
pětadvaceti lety bylo lidí, kteří měli
odvahu vymezit se vůči většině,
jako šafránu. Souvisí to bezesporu s
tím, že tehdy se za nekonvenční
názory draze platilo. Ve společnos-
ti, v níž žijeme dnes, se mohou beze
všeho pouštět do světa i žvásty.
Často se dokonce zdá, že čím větší
hloupost, tím většímu se těší medi-
álnímu zájmu. Plytkost, provokace
a extravagance jsou prostě v demo-
kracii v módě. Každý může bořit,
mlžit, překrucovat pravdu a nemu-
sí se ničeho bát. Nanejvýš sám sebe
znemožní. V Husově době byly ne-
schválené názory herezí. A hereze
se trestala smrtí.
Toto si je třeba uvědomit, když dnes
Husa házíme do jednoho pytle 
s notorickými rozvraceči. Husa neji-
stila a jeho názory nepropagovala
úderka senzacechtivých novinářů.
Husova kritika praxe středověké
církve odpovídala kritice vedoucí

Poslušný rebel

Zaostřeno na blíZKo
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Ve dnech 7. června až 10. června 2012 zasedal v Praze 33. synod
ČCE. Synod začal ve čtvrtek večer bohoslužbami s večeří Páně za
účasti ekumenických hostů a veřejnosti. Na pořadu bohoslužeb se
podíleli členové předsednictva a kazatelem byl předseda synodu,
bratr farář Jiří Gruber z Brna. Ten kázal na Sk 27, 33-37 a připo-
mněl Pavlovu střízlivost v rozhodování na lodi, na které plul jako
vězeň do Říma a zdůraznil, že podobně jako Pavel můžeme lidem
okolo nás pomoci k záchraně. Je to úkol církve v tomto světě.
V rámci bohoslužeb synod pozdravili ekumeničtí hosté. Z Worm-
su přijel Ulrich Oelschlager, předseda synodu Evangelické církve
v Hesensku-Nasavsku a zemská kurátorka Evangelické církve v
Rakousku Gerhild Herrgesell překvapila asi nejen mne informa-
cí, že Evangelická církev v Rakousku má 350 tisíc členů.
Pozvání přijala i ministryně kultury ČR
Alena Hanáková. Zaujalo mě a potěšilo,
že si paní ministryně vzala zpěvník, po-
sadila se do lavice a pak se účastnila i
večeře Páně. Nepamatuji, že by se kdy
nejvyšší představitel ministerstva takto
připojil k evangelickým bohoslužbám
na začátku synodu.
V pátek ráno synod pokračoval svým
jednáním v refektáři Emauzského kláš-
tera. Ve starobylé prostoře, do které se
synod pohodlně vejde i s notebooky sy-
nodálů. Rovněž polstrované židle jsou
příjemnější než strohé lavice jinak krásného vinohradského ko-
stela. 
Nebudu vás, milí čtenáři, unavovat výčtem technických a obliga-
torních povinností, výčtem tisků a návrhů, které musí synod pro-

2. zasedání 33. synodu ČCe
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Ladislav Leitgeb: Řeka

Petr Kukal

Hrob Protestanta

Pod způsobou chleba
pod způsobou vína...

Popel dávných sporů leží na dně rýna.
Poklidně dnes každý vyznáváme svou
rozdrobenou víru, na prach semletou...

Rozhořčení ve
vedení ukrajin-
ské pravoslavné
církve vyvolalo
při fotbalovém
klání na mistrov-
ství Evropy fan-
dění příznivců
vlastní reprezen-
tace. Metropolita
Filaret odsoudil,
že zemi ovládla
„fotbalová psy-
chóza, která připravila obyvatel-
stvo o rozum“. Oslovil je následo-

vně: „Jen se podí-
vejte do tváří těch
lidí. To už přece
nejsou lidé, jsou
spíše podobni opi-
cím. Jsou vyvede-
ni z  rovnováhy a
upadají do hříchu. 
Ztrácí-li člověk
vládu sám nad se-
bou, ovládá jeho
duši hřích.“ Cír-
kevního hodnos-

táře údajně však fotbal nezajímá.
-dleln

Metropolita Filaret umravňoval fanoušky
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statečný kardinál
Kardinál Miloslav Vlk obdržel k 80. narozeninám let balonem nad hra-
dem Karlštejnem. Let se uskutečnil v úterý 29. května k večeru. Oceněna
byla i v médiích odvaha pana kardinála. Měl se vyjádřit, že „bude blíž
nebi“. Letu přihlížel i starosta Karlštejna Petr Rampas. Podle Příbram-
ského deníku přiznal, že
by sám nikdy balonem
neletěl, a že je kardinál
odvážný člověk. Než ba-
lón vzlétl, kardinál mu
požehnal. Potom všichni
nastoupili do koše, který
se vznesl. Miloslav Vlk
mohl nádhernou krajinu 
v okolí Karlštejna sledovat
z výšky 150 metrů. A po-
dle jeho slov to byla nád-
hera. Když se balon blížil
dvacetikilometrovou rychlostí k brdským lesům a míjel Mníšek pod
Brdy, zavzpomínal na chvíle, které v této krajině prožil. Horkovzdušný
balon nakonec přistál v řepkovém poli za obcí Zahořany v okolí Mníšku
pod Brdy. „Letělo se mi krásně. V letadle je člověk schovaný a nic moc
nevidí. Kdežto když letí balonem, tak jako by byl součástí přírody, a to
je nádherné. A k tomu všemu je let balonem nehlučný. Z prvního letu
balonem mám úžasný zážitek," zhodnotil svůj pobyt v létajícím balonu
kardinál Vlk. Místní žurnál dále zmínil, že v Zahořanech musel kardi-
nál i jeho doprovod absolvovat pasování na vzduchoplavce. Tomuto
obřadu se podle tradice vzduchoplavců nevyhne žádný nováček. Přes
kardinálovo upozornění, že on už pokřtěný je, pilot balonu Jan Smrčka
všechny pasoval na vzduchoplavce jménem větru, ohně a vody a předal
jim diplomy. 
Když vše skončilo, Jan Smrčka si viditelně oddechl. Nervové vypětí,
které během letu cítil, dal kardinálovi najevo slovy: „Přestože létám už
spoustu let a nikomu se nic nestalo, stále cítím ohromnou zodpověd-
nost. A když si představím, že právě s vámi by se let nevyvedl a něco by
se vám stalo, to bych šel asi vrátit svůj průkaz.“ Zbývá jen položit řeč-
nickou (?) otázku, zda podobného letu by se odvážili i protestantští epi-
skopové.

-kar

Z církví doma i ve světě
úlohy strany v padesátých letech.
Takovou kritiku si každý ušetřil. Na
„drobná pochybení“ a „omyly jed-
notlivců“ mohli poukázat pouze
vyvolení. Špetka kritiky dělá na
veřejnost dobrý dojem. Ale pouká-
zat na chybu v systému bylo
nemyslitelné. V prostoru Římsko-
katolické církve je to nemyslitelné
dodnes. Co je vzhledem k Husovi s
oblibou vydáváno za papežovu
omluvu, omluvou není. Nebo snad
k omluvě stačí, aby reprezentant
instituce, která Husa na hranici
poslala, řekl pouze: „Lituji kruté
smrti Jana Husa“. Omluva se vyjad-
řuje jinak. A za koho tu lítost papež
vlastně vyjádřil? Za sebe nebo za
církev?
Mistr Jan Hus ukazoval na chyby v
systému. Za nejkřiklavější chybu
středověké církve pokládal praxi
odpustků. Člověk si mohl za peníze
koupit nejen etickou, ale i nábožen-
skou čistotu. Kdo měl peníze – a
bylo jedno zda čisté nebo špinavé –
mohl se jimi očistit. Jak zvrácené
uvažování! Katolický teolog Rado-
mír Malý napsal v Parlamentních
listech, že Husovy teze o knězi,
který ve stavu smrtelného hříchu
neplatně uděluje svátosti, jsou 
v „naprostém rozporu se zjevenou

pravdou“. Zjevená pravda je to, co
čteme v Bibli. Nikdy jsem v Bibli
nenarazil na místo, které by byť jen
naznačovalo, že by se dala spása
pořídit za peníze. Otazníky nad
legitimitou působení morálně dis-
kvalifikovaných kněží si přitom
teologové kladli od prvních staletí
církve. A byly to otázky vysoce etic-
ké. Kupování spásy bylo a je za
všech okolností vysoce neetické.
Nese ovšem peníze do církevní
kasy.
Zásadní rozpor odpustkové praxe
se „zjevenou pravdou“ papeži,
koncilu - a zřejmě ani Radomíru
Malému - nevadil. Husovi ano! A
chtěl, aby se církev tohoto nešvaru
zbavila. Aby byla skutečně „svatou
církví obecnou“ a ne poběhlicí,
která se tulí ke každému, kdo jí
zaplatí. Kvůli tomu, aby se církev
stávala skutečně svatou, Hus vypo-
vídá poslušnost těm, kteří jejím
jménem mluví. Světová reformace
to odhalila až na počátku 16. století,
Hus pochopil už sto let dřív, že nor-
mativní není, co říkají ti nahoře,
nýbrž co dělal ten, který z lásky 
k člověku sestoupil shora dolů. Více
sluší poslouchat Boha než lidi! Ježíš
svou milost nikdy neprodával. Ten
ji dával zadarmo všude, kde viděl
lidskou bídu, lítost a touhu po

nápravě. Je-li situace vyhrocená,
jako tehdy v Kostnici, je vždycky
nadějnější jednat v souladu s Kris-
tem než s koncilem a papežem. 
V povědomí našeho národa Hus fi-
guruje jako rebel. Byl jím. Jeho rebe-
lie ovšem nevyrůstala z osobních
ambicí ani z nějaké chorobné touhy
být neustále v opozici. Hus k ní byl
přiveden poslušností toho, který
stojí nezměrně výš nežli jakýkoli
lidský úřad, stolec či instituce. Hu-
sova rebelie vyrůstá z odpovědnos-
ti vůči tomu, který je vždy nepo-
skvrněný a svatý. V tomto smyslu
je nám Hus vzorem. Jeho zápas
není signálem k anarchii, která
odmítá jakýkoli řád a nerespektuje
žádné normy. Je výrazem důsledné
lidské odpovědnosti vůči Boží
pravdě zjevené v Ježíši Nazaret-
ském. Hus je poslušný rebel. Po-
slušný jako jeho biblický vzor, který
také více poslouchal Boha než lidi a
skončil kvůli tomu na kříži. Vlastně
neskončil, protože jeho hrob byl
nalezen prázdný. Ani Husův život
neskončil na kostnické hranici. Stal
se nám trvalou výzvou, závazkem
a inspirací. Zapalující - každou lid-
skou totalitu a nečestnost spalující -
jiskry z jeho hranice právě zapadly
do naší mysli.

Emanuel Vejnar

Poslušný rebel
Dokončení ze str. 1

Pokaždé, když se přiblíží státní svát-
ky 5. a 6. července, obdivuji opra-
vdovost, vize a statečnost slovan-
ských věrozvěstů Konstantina (Cyri-
la) a Metoděje a Jana Husa. Uvědo-
muji si, jakým přínosem tito mužové
byli pro náš národ a jaký neobyčejný
vliv měli na své okolí a mají až
dosud. Jakým přínosem může být
jednotlivý člověk.
Touha slyšet evangelium ve srozu-
mitelné řeči se projevila znova právě
v době Jana Husa. Sám Jan, když
sotva dvacetiletý přichází do Prahy
r. 1390 stěží tušil, že zanedlouho
bude vtažen do reformního hnutí a
že se stane jeho hlavní postavou.
Toto vtažení, tento životní zvrat vy-
jádřil sám Hus slovy: „když jsem
Písmu srozuměl“. Cesta za pravou
Kristovou církví a k zápasu o ni tak
u Husa vedla přes „srozumění,
porozumění Písmu“a nalézal tak  a
rozpoznával v Písmu Boží vůli pro
sebe. I tím je pro nás dnes příkladem
a inspirací.
Mistr Jan Hus ze svého venkovské-
ho vyhnanství napsal svým býva-
lým posluchačům v kapli Betlém-
ské, svým milým Pražanům, řadu
dopisů a někdy v srpnu až září 1414,
před odchodem do Kostnice, posílá
Pražanům svůj poslední dopis z to-
hoto venkovského vyhnanství. Jeho
dopisy postupně dostávaly formu
kázání a duchovního povzbuzení.
Připomeňme si některé jeho myšlen-
ky z tohoto dopisu, protože i  pro
nás dnes jsou aktuální a potřebnou
výzvou.
V proroku Jeremiášovi se hodně píše
o tom jak Izrael opouštěl Hospo-
dina, opouštěl také jeho zákony a
mravní zásady. Dokonce i kněží a
proroci bažili po moci a bohatství.
Dost to připomíná dobu Husovu a
dokonce i dnes bychom podobný
přístup k životu také našli.
Ve svém dopisu Mistr Jan Hus při-
pomíná to krásné slovo Hospo-
dinovo (Jeremiáš 6,16 a 17):
„Zastavte se na cestách, zastavte se

na své životní cestě a ptejte se po
cestě věčnosti a jděte po ní.” Máme
možnost volby, buď uposlechneme a
nebudeme tuto výzvu brát na leh-
kou váhu anebo řekneme to, co řekli
Izraelci v době Jeremiáše. Nepůjde-
me! Možná také nemáme zájem, aby
nás někdo usměrňoval. Takový po-
stoj požehnání nepřinese.
Jít po dobré cestě je jít cestou věčnos-
ti. A tato cesta znamená následování
Pána Ježíše Krista. On svým životem
ukázal, že je to cesta milosrdenství,
trpělivosti, píle a pracovitosti, ale
není prosta ani bolesti. A sám Pán
nás vyzývá – učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem.
Ta dobrá cesta je poznávat evangeli-
um a epištoly apoštolské, Starý zá-
kon a také životy biblických osob-
ností, které jsou zaznamenány v zá-
koně Božím, kteří jsou svědkové
víry a svítí nám na tuto dobrou
cestu.
„Proto vás prosím,” říká Jan Hus,
„nejmilejší bratři a sestry v Pánu
milé, abyste se účastnili kázání,
abyste pozorně poslouchali, poslou-
chajíce porozuměli, porozumějíce
zachovali a zachovávajíce poznali
svého nejmilejšího Spasitele, ne-
botˇpoznati Boha je svrchovaná
spravedlnost. A poznajíce, abyste
jeho milovali celým svým srdcem a
celou svou vůli a svého bližního jako
sebe samého. A milujíce jeho s ním
se radovali bez konce. Neboť na
těchto dvou přikázáních spočívá
celý Zákon – Starý i Nový.”
Zastavte se na cestě a naslouchejte a
uslyšíte výzvu, abyste pokání hodné
činili, neboť tudy se vám přiblíží krá-
lovství nebeské. Neboť pravé pokání
(pravá pokora, pravé sebepoznání)
je zdraví duše (uzdravení vnitřního
člověka), navrácení ctností (navráce-
ní hodnoty člověka), odvrhnutí hří-
chů (nový život, zcela nové jednání),
brána nebes (naděje, zahnání chmur,
depresí, radostný pohled na život),
cesta spravedlivých a nasycení bla-
hoslavených. Přešťastný člověk,

který takovéto svaté pokání miluje a
až do konce svého života ostříhá.
Stůjte pevně na cestě Boží, neschá-
zejte z ní, bratři moji milí, sestry
milé, ustavičně rostouce v životě
svatém, neboť časem svým budete
žíti v nebesích bez přestání.
Zastavte se na své životní cestě,
vyzývá Hospodin, hledejte cestu
věčnosti a jděte po ní.
Ta cesta je také porozumět Písmu a
nalézat tak Boží vůli  pro sebe.
Svaté pokání není destruující, zniču-
jíci, ale vede ke svatému životu. My
se někdy bojíme slova svatý. Ale
vyznáváme to i v Credu – věřím ve
společenství svatých, to nejsou jen
zázraky, svatý je ten kdo přijal pro
sebe milost vzkříšeného Pána Ježíše
Krista.
Připomněli jsme si úvodem, že Jan
Hus byl vtažen do zápasu o reformu
církve a společnosti tím, že Písmu
srozuměl, že Písmu porozuměl a tím
nemůže mlčet a být lhostejný k ně-
čemu nedobrému, když Pán Bůh 
v Písmu požaduje něco jiného,
(možná dnes by naší společnosti při-
pomínal i to, že demokracie nemůže
existovat bez základních mravních a
duchovních hodnot).
V 2. Timoteovi 3,14-17; 4,2-5 apoštol
Pavel vyzývá svého duchovního sy-
na k pevnosti a rozhodnosti.
Jan Hus i podle této výzvy svůj život
směřoval. Dotazoval se Písma, pře-
mýšlel, byl ochoten se i nechat pou-
čit, ale to mu na koncilu nebylo do-
přáno.
Je to i výzva pro nás, porozumět Pís-
mu, nebo aspoň něčemu z Písma, a
to nemůže nemít dopad na můj
život a pak i na mé okolí. Jít po té
dobré Boží cestě má naději i zaslíbe-
ní. Není to procházka bez překážek
a bolestí. Mistr Jan Hus vyzýval své
Pražany: ustavičně rosťte v životě
svatém a nepřestávejte dobře činiti,
neboť časem svým budete žíti v ne-
besích bez přestání.

Jan Trnka

Zastavte se na cestě!

jednat. Zmíním jen několik skutečností. Jednalo se například o
tom, že kdyby se některé příští jednání synodu konalo na Moravě
(žhavým kandidátem je Vsetín) náklady na pořádání synodu by
stouply zhruba o třetinu. V současnosti stojí uspořádání synodu
církev asi 180 tisíc Kč.
Členy ČCE bude zajímat, že výše odvodu evangelického sboru 
do PF na rok 2013 byla stanovena na Kč 78.500,- na každé kazatel-
ské místo. 

V pátek po obědě synod pozdravil
nejvyšší představitel Římskokato-
lické církve Dominik kardinál
Duka. Musím říci, že mě jeho
slova potěšila, mluvil například o
tom, že v dnešní době, kdy sílí
proticírkevní nálady u velké části
naší veřejnosti, je třeba, aby církve
úžeji spolupracovaly v atmosféře
vzájemné důvěry. Pan kardinál
doslova řekl: „Každé vaše oslabení
je i naše oslabení, každý váš
úspěch je i naším úspěchem.“ 
Opět si nepamatuji, že bych na
synodu kdy viděl nejvyššího před-
stavitele Římskokatolické církve a

slyšel taková slova.
Jednání synodu provázela i nepříjemná věc. Okolo kláštera po oba
dny demonstrovali studenti Kon-
zervatoře Olomouc, jejíž zřizovatel
je právě ČCE a tedy SR ČCE. Dle
informací, které synodálové dosta-
li na tzv. uzavřeném jednání syno-
du, by se situace školy měla zlepšit
poté, co proběhne výběrové řízení
na místo ředitele školy.
Synod byl zakončen bohoslužbami
v neděli 10. června, které se konaly
ve sboru Praha-Smíchov. Kazate-
lem byl Thomas Wolf, prezident
GEKE (Společnosti evropských
protestantských církví), a v rámci bohoslužeb byli ustanoveni stu-
dentští faráři Jan Štefan a Ivo Mareš.
Atmosféra synodu byla pracovní, dělná a přátelská. Po šesti letech
jsem měl možnost se synodu zúčastnit a byl jsem tomu rád. 

Marek Vanča, 
evangelický farář Krucemburk

2. zasedání 33. synodu ČCe
Dokončení ze str. 1



Počínaje rokem 1919 byly objevo-
vány a odkrývány architektonické
články, fragmenty Betlémské kaple.
V průběhu dalších let se nálezy 
v areálu nádvorního domu čp. 255,
postaveném na místě kaple, stále
množily. Ukázalo se, že až do zá-
kladů byla zbořena pouze zeď jižní,
do náměstí. Ostatní tři obvodní zdi
zůstaly zachovány v podstatě až do
své původní výšky. Proto již kon-
cem 30. let došlo k úvahám o mož-
nosti obnovení kaple. Výraznou
roli v tomto úsilí sehrála Kostnická
jednota v čele s prof. Antonínem
Frintou. Válečné události ovšem
znemožnily realizaci těchto zámě-
rů. Po roce 1945, ve změněných po-
měrech, bylo možno na tyto snahy
navázat. Dům čp. 255 byl zbořen a
proveden důkladný archeologický
a stavebně historický výzkum celé-
ho areálu kaple. Tím vyvstala zá-
važná otázka, jak naložit s frag-
menty gotické stavby, jak je zacho-
vat pro budoucnost.
Z hlediska teorie památkové péče
bylo od počátku jasné, že není
možné, aby vnitřek i zevnějšek stav-
by byl proveden metodou tzv. pu-
rismu. Ten byl v druhé polovině 
19. století vyvolán romantickým
hnutím, kultem gotiky. Puristický
přístup k Betlémské kapli by, zjed-
nodušeně řečeno, znamenal novo-
dobé dotvoření celku v gotickém
duchu, k nerozeznání od původní-
ho stavu. Tak byla tehdy pojednána
např. obnova hradu Karlštejnu.
Obrat v těchto zásadách nastal ko-
lem roku 1900. Tzv. vídeňská škola

(F. Wickhoff, A. Riegl, M. Dvořák)
přišla s novým názorem, tzv. kon-
zervační metodou, která hleděla
především nadále udržet dochova-
ný stav. Znamenalo to tedy zakon-
zervování původních fragmentů.
Pokud by měly či musely být dopl-
něny, pak odlišným způsobem i
materiálem, aby se doplňky opticky
odlišovaly od originálu. 
Jak tedy na základě těchto teorií a
metod přistoupit k obnově Betlém-
ské kaple? Toto těžké a složité zadá-
ní bylo svěřeno prof. arch. Jaroslavu
Fragnerovi. Tedy architektu s boha-
tými zkušenostmi s rekonstrukcí pa-
mátek (Karolinum). Pokud jde o jed-
notlivosti, např. architektonické člán-
ky, vyšel Fragner v podstatě ze zá-
sad konzervace. Uplatnil tak všech-
ny v originálu zachované původní
prvky. V domě kazatele, spojeném s
kaplí, byla v přízemním mazhausu
objevena původní valounová dlaž-
ba, skrytá pod dvojí vrstvou novo-
dobých podlah. Ty byly pochopitel-
ně odstraněny a tak vznikl původní
prostor vydlážděný valouny, doslo-
va pamatující Husovy kroky. Ve
třech zachovaných obvodových
zdech byla odhalena gotická ostění
oken i portálů. Některé zcela zacho-
vané, jiné bylo třeba doplnit. Pro-
jektant odlišil nové části od původ-
ních užitím jiného materiálu (pů-
vodní opuka - nový pískovec).
Původní zachované zdi však byly
různými stavebními úpravami,
zejména v průběhu 19. století, vý-
razně staticky porušeny, proto byly
do těchto zdí zasazeny železobeto-

nové pilíře, místy propojené hori-
zontálními pásy a po celém obvodu
střešní římsy spojené betonovým
věncem. Výsledkem tohoto řešení
je, že staré gotické zdivo tvoří výplň
vlastní nosné konstrukce.
Na stěnách byly také objeveny frag-
menty traktátů Jana Husa a Jakoub-
ka ze Stříbra. Zůstaly uplatněny 
v torzální podobě, bez doplnění.
Sanktuárium (svatostánek) v jižní
zdi byl podle zjištění opatřen boha-
tou barevnou polychromií. Svědčí o
tom, že vnitřek kaple byl vymalo-
ván živými barvami. Dokládají to
také písemné zprávy o obrazech na
stěnách kaple. Vždyť Hus sám v jed-
nom svém listu píše o “obrazech
Kristových” v kapli. Některé z nich
zachoval Jenský kodex. Obrazy i
nápisy na stěnách tak měly nejen
zdobit vzhled kaple, ale být zejména
součástí zde kázaného slova. Proto
byly při obnově provedeny na stě-
nách kopie obrazů.
Památkářsky riskantním byl způsob
zabezpečení prostoru Betlémské
kaple se zachovanými původními
architektonickými články. Jedinou
možností, jak je uchránit před pově-
trnostním působením, bylo zastře-
šení prostoru. Arch.Fragner k tomu-
to úkolu přistoupil svým osobitým
výrazem a vytvořil v souladu s tra-
dicí nové řešení štítu. Jejich sklon
byl dán nalezenými otisky krokví, 
z nichž lze určit pravděpodobnou
výšku štítu. Důkaz, že dnešní výška
štítu je správná, představuje plán
řezu kaplí, dodatečně nalezený ve
valdštejnském archivu. Celková ob-
nova Betlémské kaple za vedení
arch. Jaroslava Fragnera ve spolu-
práci s konstruktérem prof. Bedři-
chem Hacarem, byla dokončena ro-
ku 1954.
Celek obnovené kaple tedy, jak je 
z výše uvedeného patrno, není rep-
likou, natož novostavbou, jak to
někdy od nepříliš poučených auto-
rů zaznívá. Jedná se o soubor auten-
tických hmotných památek na mist-
ra Jana i na další děje husitské revo-
luce.

Michal Flegl

3ET-KJ

betlémská kaple a její obnova

Občas čítáme nebo slýcháme: jsem věřící, ale nepotřebuji k tomu církev.
Ponechme stranou, že pod výrazy věřící či církev může myslet kdokoliv
cokoliv. Chápejme to tak, že je u nás dost lidí, kteří chtějí přijmout tisíci-
leté dědictví křesťanské kultury našeho světadílu, ale ve společenství
jakékoliv současné církve je jim těsno. Raději si drží svou soukromou,
domnělou nebo i skutečnou víru pro sebe. Co je k odstupu od církve
vede? 
Dnes jsme všichni chtíce-nechtíce začleněni do spousty institučních
vazeb, kterým se nevyhneme a ty nás různě omezují. Tak alespoň tam,
kde nemusíme, se rádi uděláme pro sebe a nehodláme se poddat žádné-
mu diktátu. Kdežto instituce se svými závazky nás nelákají. Ostatně jak
málo členů mají dnes politické strany, třeba i velmi vlivné! Až to vede 
k podezření jakoby do politických stran vstupovali lidé ne z přesvědčení,
ale jen pro nějaký prospěch. Zkrátka jsme v individualizované době a
mnozí lidé jsou ostražití vůči každé manipulaci. A každé společenství má
v sobě manipulační prvky, protože vyžaduje jistou míru kázně. A my
jsme přece každý jiný, každý máme za sebou jiné zkušenosti, můžeme
proto mít také různé názory a důrazy, kdežto pod vlivem skupiny může-
me potlačovat svou vlastní osobnost. A to všechno přispívá k tomu, že ani
církve dnes ve velkém měřítku netáhnou. Navíc přiznejme si, že to naše
církevní společenství ne každého vždycky osloví. A i my věrní církvi
kdoví kdy jsme třeba svou necitlivostí někoho i zklamali. 
Bůh suď, ale biblické poselství se neobejde bez společenství. Je 
z něho zřejmé, že Pán Bůh chce mít svůj lid pohromadě. Jedná-li kde 
v Bibli s jedinci, vždycky to má vztah k ostatnímu lidu Božímu. Jeden 
z důvodů proč je církevní společenství důležité, je pokora. I ve všelijak
pochroumaném společenství církve se čítá Bible a tak přítomným nemů-
že uniknout, že jsme lidé hříšní a potřebujeme stálý korektiv pokání a
prosbu o odpuštění. Kdežto ty kdo se sám pokládáš za věřícího před
Bohem, zdalipak nejsi postižen pýchou z vlastního domněle dokonalého
poznání Boha a čistoty před ním? Teprve společenství slova a svátostí,
Kristem stanovených, je to, čím se můžeme ve světě Kristu nejvíc přiblí-
žit. Ostatně kdyby se poselství evangelia předávalo jen soukromě mezi
jedinci, od úst k ústům, zdalipak by se v průběhu dějin dostalo až k nám?
Zdalipak si nemáme vážit dědictví křesťanské církve, byť všelijak poskvr-
něného, za to, že je pronesla dějinami, že se až i my smíme těšit z evan-
gelia a předávat je dalším generacím? Navzdory všem oprávněným vý-
hradám k pozemským institucím církví, spolehněme se, že i když třeba
ne ony jako celek, pak přinejmenším jejich trosky tvoří tu svatou církev
obecnou, již vyznáváme v apoštolském vyznání a jejíž hlavou je Kristus. 

Blahoslav Hájek

Nenápadný hrob na hřbitově u kos-
tela sv. Matěje v Praze-Dejvicích, ve
svahu nedaleko jižní kostelní zdi,
místem posledního odpočinku vy-
nikajícího českého historika prof.
PhDr. Bedřicha Mendla (1892-1940),
prvního profesora hospodářských a
sociálních dějin na Karlově univer-
zitě. Předčasná tragická smrt v těž-
kých dobách německé okupace
navždy přerušila nadějný rozlet
tvůrce mimořádně nadaného a pra-
covitého. Jeho historické dílo prů-
kopnicky přineslo prvky, které se v
evropském měřítku prosadily až po
2. světové válce (tzv. strukturální
pojetí historie).
Hlavní oblastí Mendlova bádání
byla středověká města. Mezi nimi
zaujímala první místo Praha, kde
Mendl sledoval jak vývoj hospo-
dářský, náboženský a společenský,
tak poměry právní, národní a po-
pulační. Ke zpracování těchto témat
přistupoval poučen zevrubným
studiem německých a francouz-
ských odborníků v hospodářských
dějinách (M. Weber, W. Sombart, 
H. Pirenne ad.). Jestliže se již v le-
tech 1.světové války Mendl zabýval
hospodářskými a sociálními pomě-

ry pražských měst v době předhu-
sitské a husitské, tak díky poznání
děl uvedených autorů prohloubil
svá metodická východiska a pocho-
pil souvislost hospodářských pomě-
rů s vývojem sociálním a politic-
kým. B. Mendl však k závěrům zá-
padoevropských historiků přistu-
poval kriticky a s vlastními postřehy
i podněty. Inspirací mu byly též
poznatky domácí odborné literatu-
ry, zejména práce profesorů Josefa
Pekaře a Josefa Šusty. O Mendlově
tvůrčím přístupu k tématice svědčí
jeho studie “Nové proudy v hospo-
dářském a sociálním dějepise” (1929).
Praha byla tedy klíčovým předmě-
tem Mendlova historického bádání.
Z jeho praví uveďme “Z hospodář-
ských dějin středověké Prahy”
(1926), “Tak řečené Norimberské
právo v Čechách” (1938) či posmrt-
ně vydaný “Vývoj řemesel a obcho-
du v městech pražských”(1947). 
S dějinami města souvisí i Mend-
lem sledovaná problematika řeme-
slnických cechů, jejich vzniku i
právní organizace a posléze úloha 
v husitství. Rozborem hospodář-
ských poměrů ve středověké Praze
řešil Mendl otázky vzniku a průbě-

hu husitské revoluce. Kladl si otáz-
ku, jak hospodářské poměry ovliv-
nily stanovisko Pražanů k revoluč-
nímu dění. Při sledování příčin
sociálních zápasů v husitské Praze
vyšel z širší evropské srovnávací
základny. Doložil, že i na naše po-
měry je možno vztáhnout projevy
sociální krize měst, z níž pak pra-
mení hospodářské úsilí husitského
lidu v pražských městech. Pro roz-
bor hospodářské a sociální skladby
měst, zejména Prahy, využil dosud
badatelsky opomíjená berní regist-
ra. Na jejich základě pak objevil za-
tím nezřetelný obraz sociálních
poměrů města. Prokázal tak pře-
svědčivě projevy sociální krize měst
i v českých poměrech, vzhledem 
k nerovnoměrnosti majetkového
rozvrstvení i dalších příčin a tím
postihl hospodářské a sociální pod-
mínky husitské revoluce, vyúsťující
ve snahu o křesťansky motivované
východisko z krizové situace.
Vzhledem k Mendlovu badatelské-
mu zaměření jistě nepřekvapí kon-
statování, že jejich autor pronikl i 
k výkladu obecného hospodářské-
ho vývoje, jak o to svědčí spis “Hos-
podářský vývoj Evropy” (1931). Do

těchto souvislostí patří kapitoly 
v kolektivních “Dějinách lidstva”.
Mendl do nich psal o hospodář-
ských a sociálních poměrech v anti-
ce (II.,1936), o dějinách zámořských
objevů(V.,1938) a o koloniálních
zápasech v Americe a v Indii i o an-
glické průmyslové revoluci (VI.,
1939). 
Bedřich Mendl jak svým dílem lite-
rárním, tak svou činností vyso-
koškolského pedagoga, výrazně
ovlivnil směr bádání v oblasti hos-
podářských a sociálních dějin. Bo-
hužel, nebylo mu umožněno toto
působení dovršit. V době historiko-
vých vrcholných sil, kdy mu bylo
48 let, tedy v nejlepších tvůrčích
letech, tvrdě dopadla na prof.
Mendla nacistická rasová diskrimi-
nace. B. Mendl byl totiž židovského

původu a v okupačních podmín-
kách neviděl možnost, jak “žít se ctí
v milované vlasti”. Rozpor řešil
dobrovolným odchodem ze života
(28.9.1940). Předčasně tak skončila
činnost historika, jejíž výsledky
byly neobyčejně přínosné a hlavně
byly velkým příslibem do budouc-
na. Bohužel k završení životního
díla prof. Mendla již nemohlo dojít.
Jeho realizované výsledky jsou
však nepominutelným přínosem
našemu dějepisectví v evropských
souvislostech a současně ovšem i
nenaplněnou vizí. Tak vyznívají na-
še úvahy a vzpomínky u hrobu
Bedřicha Mendla a jeho manželky
Eleonory na Svatomatějském hřbi-
tově. Letos od jeho narození uply-
nulo již 120 let.

Michal Flegl

bedřich Mendl a husitství

víra bez církve
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BRANDýS NAD ORLICí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, f. L. Ondra
BUČINA, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
H. Schusterová
ČáSLAV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f. Pavel Jun
ČESKá TŘEBOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
L. Havelka
DžBáNOV-ÚSTí NAD ORLICí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, Vysoké
Mýto, f. Jiří Kvapil
HEŘMANůV MěSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HORNí ČERMNá, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J. Keller
HRADIŠTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. M. Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, M. Hübner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
LITOMyŠL, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V. Pleskotová
LOZICE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, j. R. Kučerová, 
a J. Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, P. Jun
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D. Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, f. H. Schuste-
rová
SEMTěŠ, Ne 10.30
Semtěš č. 69, Čáslav, j. H. Schuster, 
a J. Plecháček
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TRNáVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
VILéMOV U GOLČOVA JENíKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé MýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská

BySTRé, Ne 9.30
Bystré č.82, k R. Toušek
ČESKá SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TŘEBOVá, Ne 9.00
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HRADEC KRáLOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, k P. Jelínek
LITOMyŠL, Ne 9.00
Moravská 1222, k D. Smetana
NáCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVé MěSTO NAD METUJí, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé MýTO, Ne 10.30
Javornického 49, k P. Pýter

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé MýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman

bohoslužby
NáBOžENSKá OBEC CČSH V NECHA-
NICíCH, nabízí k pronájmu byt 2+1 
v RD se zahradou a dalšími prosto-
ry, ústředí topení; kotel plyn i uhlí.
Měsíční nájemné 2.500,-Kč bez po-
platků za služby, v případě práce
sborovníka bude nájemné sníženo.
Bližší informace na emailu: 
rostislav.kotrc@ccsh.cz 
tel.: 777 737 767.

inzerce
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Blíží se prázdniny, doba kdy je méně
shonu a více času na čtení. Sluší se
tedy, abyste si mohli v klidu přečíst
také zprávu z Izraele.
Kvůli souvislosti musím uvést, že
v  Izraeli se v prosinci 2010 odehrál
katastrofální požár. Padlo mu za
oběť 42 lidských životů a asi 4000
hektarů lesa v  pohoří Karmel. Ti,
kterým leží Izrael na srdci, napříč
církvemi zorganizovali rychlou po-
moc. Za pouhé tři měsíce po požáru
dorazila na místo skupina dobrovol-
níků z  českých církví. To bylo na
přelomu února a března 2011. Příro-
da se zrovna probudila do nového
jara, po zemi kvetly bramboříky a
sasanky, které barvou a velikostí
spíše připomínaly vlčí máky. Na
spálených územích však byly k vi-
dění pouze pahýly stromů, a na ze-
mi popel a žárem rozpukané kame-
ny.  Dobrovolníci tehdy udělali znač-
ný kus práce při čištění lesa a sklidi-
li uznání izraelských lesníků. Do-
konce když se pak o dva měsíce
později konala v  Jeruzalémě mezi-
národní konference Židovského ná-
rodního fondu, Izraelci tam veřejně
pochválili českou brigádu. To vše se
stalo díky finanční pomoci křesťanů
z  mnoha církví a organizace KKL
Praha. Dary na účet pro pomoc le-
sům na Karmelu však neustávaly. A
tak bylo možno vypravit druhou
brigádu v letošním roce. 
Ta byla načasována na svátek Tu biš-
vat, svátek stromů. Tenhle svátek
bychom v Bibli hledali marně. Sou-
visí s  potřebou novodobého státu
zalesňovat holé plochy. V překladu
se svátek jmenuje prostě „patnácté-
ho dne měsíce švatu“. Letos to při-
padlo na našeho osmého února.
V  ten den se po celém Izraeli slaví 
a sázejí se stromy. 

Naše pětičlenná brigáda přijela o 
13 dní dříve. Přijela pracovat; svátek
měl být symbolickým vyvrchole-
ním. A tak tomu i bylo. Naším úko-
lem bylo udělat protipožární pás
v lese u vesnice Nir Ezion, asi 16 km
od Haify. Protipožární pásy mají za-
bránit šíření požárů v  budoucnu.
Jsou situovány podél cest a předsta-
vit si je můžete jako pruh krajiny,
kde kromě několika roztroušených
stromů není žádný porost. Oheň
nesmí mít žádnou „potravu“. Tehdy
se přestane šířit. Pracovali jsme
s motorovou pilou, křovinořezem a
ručním nářadím. Práce byla dost
náročná. Plocha byla souvisle zarost-
lá keři, většinou trnitými. Ty bylo
nutno vyřezat a vynosit k  silnici 
k následnému poštěpkování. Počasí
bylo velice proměnlivé, od slunečné-
ho ke studeným mlhám a větru
s  deštěm. Přerušit práci kvůli dešti
jsme však museli jen jednou. Tak
jsme jeli navštívit izraelskou obdobu
našeho polesí. Dlužno říci, že atmo-
sféra tam byla stejná, jako na pole-
sích u nás: samí chlapi, po stěnách
mapy a na stolech papíry nakupené
v pracovním nepořádku. 
Tak uběhly ony požehnané dny. Pás
jsme udělali a myslím, že jsme pře-
konali místní „normy“. Dále jsme
absolvovali jednu večeři v izraelské
rodině, předali jsme místním lesní-
kům jako dar motorovou pilu, nav-
štívili jsme lesní školku produkující
jehličnaté a listnaté sazenice a nako-
nec jsme se zúčastnili slavnosti
Svátku stromů v  galilejském městě
Safedu. Ke každému setkání by bylo
mnoho co napsat. Nezapomeneme
na pohostinnost a přátelství oné ro-
diny. Na improvizované setkání 
s představiteli KKL, při kterém nám
řekli, že už pro ně nejsme dobrovol-

níci, ale spolupracovníci. Na lesní
školku, která všech milion sazenic
ročně vyprodukuje v  kontejnerech
místo ve volné půdě. 
Na Svátek stromů, kdy jsme si spolu
se stovkami dalších lidí zasadili svůj
strom. Svátek pořádala organizace
KKL (Keren Kayemeth Leisrael),
která vlastní a obhospodařuje větši-
nu lesů v Izraeli.   Když jsme odjíž-
děli domů, loučili se s námi kolego-
vé lesáci prostým: „Za rok na shle-
danou!“ Jestli to bude pravda, nyní
nevíme.  
Letos se naše vztahy opravdu upev-
nily. Oni porozuměli, že to s láskou
k Izraeli a s pomocí v nouzi myslíme
vážně. Věřím, že se celá brigáda
uskutečnila z  Boží milosti a k  Boží
chvále. To byl náš nejvyšší cíl, i když
samozřejmě je naším cílem pomoci
s obnovou lesů, zničených požárem.  
Pokud byste chtěli projekt podpořit,
finanční pomoc se soustřeďuje na
účtu Nadačního fondu Nehemie, 
č.ú. 100113352/0300, variabilní sym-
bol 7303.
Dotazy a informace podá 
Karel Káňa na e-mailové adrese
karel.kana@email.cz 
nebo tel.: 736472153

za tým projektu 
„Pomoc lesům na Karmelu“

Ing. Karel Káňa

Pozvánky

Pomoc lesům na Karmelu

oznámení

MěSTO LySá NAD LABEM A FARNí

SBOR ČESKOBRATRSKé CíRKVE EVAN-
GELICKé pořádají u příležitosti stát-
ního svátku slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA 
v pátek 6. 7. 2012 od 18.00 h

ve dvoraně Evangelického sboru na
nám. Bedřicha Hrozného v Lysé
nad Labem.
Vystoupí:
Jiří Havelka, starosta města
František Šmahel, Filosofická fakul-
ta Univerzity Karlovy
Çava, jazzfolková skupina 
Položení kytice u Husovy busty

* * *
I letos se konají EKUMENICKé BOHO-
SLUžBy, PŘI KTERýCH VZPOMENEME

NA MISTRA JANA HUSA - 6. července
na Kozím hrádku od 9.30 h. 
Autobus pro účastníky odjíždí
v 8.45 h od sborového domu Čes-
kobratrské církve evangelické v Tá-
boře, Bílkova ul.

V příjemném podvečeru jsme
byli 24. máje v kavárně knihku-
pectví Academia svědky slav-
nostního uvedení knihy rozhovo-
rů Petra Vaďury s profesorem
Petrem Pokorným: Má to smysl –
rozhovory nad Biblí, Vyšehrad
2012, 324 stran, 298 Kč. Oba prota-
gonisté byli přítomni a zasloužili
se o podnětný úvod i pohled do
zákulisí; jak kniha vznikla z roz-
hlasových rozhovorů jednak nad
41 biblickými novozákonními
texty, jednak nad bohatým živo-
tem faráře a novozákonního teo-
loga. V závěru pak nalezneme
pozoruhodný „medailon“, věno-
vaný profesoru J. B. Součkovi. 
Z knížky přinášíme ukázku.

-kar

Představení nové knihy Petra Pokorného

ohlédnutí za letošní brigádou

Profesor Petr Pokorný, význačný
novozákonník, znalec řecké lite-
ratury pozdního starověku, eme-
ritní děkan Evangelické teologic-
ké fakulty, byl v květnu 2012 zvo-
len předsedou Učené společnosti
České republiky, která sdružuje
nejvýznamnější vědce všech věd-
ních oborů.
Těší nás, že v  takto významné a
vlivné instituci  je oceněn i teolog
a profesoru P. Pokornému gratu-
lujeme a přejeme mnoho zdaru
v jeho dalším působení.


