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Neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech. Nemoc se nevyhne ani Ná-
manovi, veliteli vojska. A zrovna
malomocenství, není pomoci. Nevy-
zpytatelné jsou cesty Páně, a tak
malé zajaté izraelské děvče je ten,
kdo dá radu nad zlato: “Prorok 
v Samaří jistě pomůže.“ Tonoucí se
stébla chytá, Náman spěchá ke králi
s touto novinou. Král využije diplo-
matickou nótu, posílá Námana s da-
ry a žádostí o pomoc k sousednímu
králi. Izraelský král si neví rady. Lé-
čit neumí, a tak má obavu, že by
soused hledal záminku ke konflik-
tu? Musí se ozvat prorok sám. Proč,
králi, stahuješ kalhoty před bro-
dem? Pošli jej ke mně. Konečně je
Náman před domem proroka Elíši.
Potřebuje pomoc a má jasnou před-
stavu, co by se mělo dít. 
Přijde prorok, bude vzývat jméno

Hospodina, mávat rukou a tak mne
zbaví nemoci. Ale co je moc, to je
moc. Pan prorok se ani neobtěžuje
přijít před dům, troufne si poslat jen
posla se vzkazem, ať se sedmkrát
omyju v Jordánu. Tak kvůli téhle ra-
dě jsem jel dlouhou cestu? Což naše
řeky Abána či Parpar nejsou lepší
než Jordán? Cožpak jsem se nemohl
omýt v nich? Už jsem chtěl velet, že
se s nepořízenou vrátíme, ale naštěs-
tí mne moji služebníci přemluvili.
Sestoupil jsem a sedmkrát se pono-
řil. Jsem čist. Spěchám zpět k pro-
rokovi, řádně zaplatit a poděkovat.
Nevzal nic, prý tak slouží Hospo-
dinu.
Tak se mi vyplatilo poslechnout mu-
že Božího. Hle, poznal jsem, že není
Boha na celé zemi, jen v Izraeli.

Pavel Kalus, 
farář ČCE Praha – Žižkov 1
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Poselství k 3. neděli po Zjevení Páně

Mt 13,44-52
Kdo jsme? Odkud přicházíme a kam
jdeme? Prastará tajenka? Nebo snad
jen zdání možného smyslu života?
Má cenu se ptát? Znovu riskovat
odpověď a zas nešťastně naletět
novopečeným inženýrům lidských
duší? Co takhle nechat to být a pro-
stě si /tak nějak, nějak tak/ pohodo-
vě žít..., a v nepohodě se krapet při-
krčit, uhnout, nějak se s tím poprat,
trápení skousnout a dál to neřešit,
tenhle výlet z nicoty do nicoty: Tečka
a šáteček. Jen žádné „sbohem“! Už
neotvírej, notuje si postmoderna s
modernou. Po bláznech dřívějška
opakují, že Boha není. (Ž 14,1)
Sešli jsme se, hrstka podivínů, bratři
a sestry, zaměstnáni nesamozřej-
mostí svého bytí, hledači odpovědí a
smyslu. Jsme tu, abychom společně
naslouchali něčemu za tím, co padá
z kazatelny. Věříme v toho, který nás
oslovil dílem svých rukou a svěřuje
nám své myšlení o nás, zjevuje svůj
dobrotivý zájem. Má laskavý, shoví-
vavý, ale svrchovaný přehled po
svém stvoření, až dosud pracuje i na
nás ke změně. Jeho je počátek i
konec (Zj 1,8). Cesta s ním je plná
překvapení: Zaslechneš, čeho sis
nevšímal, rozeznáš neviditelné, po-
cítíš, o čem jsi neměl tušení. Králov-
ství Boží je objev. Je zjevením krásy
(Mt 13, 44-45).
Šťastný objevitel prodal všecko, co
měl, aby dosáhl na tu jedinou, v níž
rázem spatřil skvost bez konkurence
(četli jsme). A nejen to: Hledáš pře-
sah své člověčiny? Vyšší smysl své
existence? Slovo o tom království je
toho nápovědou. Náznakem skry-
tých vzrušujících tajemství, naleziš-
těm hodnot nesrovnatelných s čím-
koli, čeho si vysoce ceníš. Je pokla-
dem skrytým v poli. Kdo to objeví,

komu to s vírou docvakne..., zprvu
neví, jak si to srovnat, komu o tom
povědět. Skrývá, četli jsme. Zato tím
chvatněji se vydává z posledního.
Než by pro nějaký ten vedlejšák ris-
koval ztrátu té šance, všeho se vzdá,
jde do toho se vším, co má (Fp 3,7-8).
„Kdo se neodřekne všech věcí, kte-
rými vládne,“ řekl Ježíš, „nemůže
být mým učedníkem.“ K ostatním
zástojům sis myslel přifařit Boží kra-
lování? Blázínku!? (L 14,16-33)
Královskému pozvání hledáš místo
v kalendáři? Radši KRÁLI otevři
svůj diář, nebo ho rovnou zahoď a
důvěřuj. Leccos vyškrtáš, změníš
směr a styl, zreviduješ a opustíš sta-
ré návyky, objevíš milost pokání,
kudy se protlačíš těsnou branou a
pak krok za krokem úzkou cestou.
To tě předělá, to tě zformuje. Zpo-
zorníš k tomu, co tě nechávalo lho-
stejným. Že tudy jdou nemnozí (Mt
7,14)? Čím komfortněji vybaveni,
čím víc toho s sebou vláčí, tím raději
volí cestu širokou a své vyhlídky 

v Božím království ztrácejí (Mt
19,23-24; L 18,25)...
Snaživcům se tehdy mohlo zdát, že
Mistr mluví o bráně zákona, ale fari-
zeus z Tarzu, apoštol Pavel, který si
vůči Zákonu sám se sebou připadal
ve slepé uličce (Ř 7,24), když mu
svitlo, vyznává: „Já zajisté skrze
Zákon jsem Zákonu umřel, abych
živ byl Bohu. Živím se chlebem
sestupujícím shůry (J 6,51). S Kris-
tem jsem ukřižován (říká dokonce).
Už nežiju já, ale žije ve mně Kristus.
Pokud mne ještě vidíte a potkáváte v
těle, jsem a trvám z víry v Krista. A
kde že je tajemství mé nové totož-
nosti? I mne si zamiloval a taky za
mne se vydal nenávistné mojí ruce.
Ruce mého starého lidství, starému
mému „já“ na pospas, abych to s lí-
tostí a hanbou při setkání s ním na-
hlédl a přiznal. Abych se poznal, 
v čem vězím, a přijal jeho odpuštění
lásky, vysvobození z ohlávky Zá-
kona hříchu a smrti a vykoupení 

Hledejte...

ZAOstřeNO NA blíZkO

Geshem znamená hebrejsky déšť. Pražský akapelový soubor Geshem
chce být svým posluchačům vším dobrým, čím je déšť pro vyprahlou
zem: osvěžením, povzbuzením, posílením i praktickou pomocí. A tak
se zpěváci dohodli na programu Pomoc potřebným, v rámci kterého
realizují benefiční koncerty pro charitativní a humanitární účely.
Program byl veřejně vyhlášen 14.12.2010 na slavnostním koncertě
desátého výročí souboru a získal podporu Magistrátu hl.m. Prahy.
Z celkového počtu 21 koncertů v roce 2011 bylo 14 benefičních pro
nejrůznější potřeby lidí v nouzi. Mohli bychom je rozdělit do 4 kate-
gorií:
1. Benefice ve prospěch lidí handicapovaných a sociálně slabých: kon-
certy pro Teen Challenge, pro Pavlínku, pro Nadaci Propojeni, pro
žáky ZŠ Nejdek a pro Domov sv. K. Boromejského v Řepích.
2. Benefice na podporu vzdělávání: koncerty pro Devon Development
Fund Uganda, koncert pro ICEJ Praha a pro MŠ Srdíčko.
3. Benefice na pomoc obětem živelné pohromy: Koncert pro humani-
tární organizaci ADRA na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.
4. Benefice na pomoc opravám zanedbaných památek: koncert v Sed-
leci.
140.000,-Kč, které se vybraly na výše uvedené účely, není mnoho.
Přesto i touto formou děkuji zejména všem zpěvákům akapelového
souboru Geshem za jejich neutuchající nadšení pro zpěv i pro pomoc
potřebným, kterou realizují zcela dobrovolně po svém běžném
zaměstnání. Současně děkuji všem posluchačům a příznivcům sou-
boru nejen za vynikající atmosféru, kterou nám pomáhají vytvářet na
koncertech, ale také za finanční příspěvky potřebným při benefičních
koncertech. Poděkování patří Magistrátu hl.m. Prahy za podporu
tohoto programu.

Marek Šlechta

Na koncertech Geshem 
se v roce 2011 vybralo 
140 000 kč na pomoc 

lidem v nouzi

Často slyšíme známou tezi, že kdo
nehrabe na sebe, tak okrádá vlastní
rodinu. Oběť pro blaho společnosti
nebývá veřejně přijata a pochopena,
přitom je základem existence dané-
ho systému, který jen tak tak přeží-
vá, ale stále nějak funguje. Dobro-
volnictví bojuje s fenoménem vlast-
ního zázemí a pohodlí. Na základě
obětavých přístupů dochází vlastně
k rozkolům v rodinách, neboť se
objevují výčitky, že dané úsilí mělo
spíše směřovat do společné domác-
nosti. A tak panuje rozpor, zda se

obětovat pro společenské blaho,
anebo se zavřít rovnou do baráku.
Dnešní tendence volí spíše druhý
přístup, jenž je na první pohled bez-
pečný a pohodlný, ale pro budouc-
nost  může být devastující a likvi-
dační. Naše myšlení většinou dává
hlas současné jistotě, která se „zdán-
livě“ ztenčuje, přesto však existuje,
což znamená, že oběť pro společen-
ské blaho a morální principy bývá
oceněna mnohem později - dokonce
až po smrti dobrovolného aktéra.

Václav Kovalčík, Náchod

Z koncertu Geshem v Bošíně u Nymburka

AktuAlitA

Dokončení na str. 2

O oběti
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Myslím, že mohu předpokládat zna-
lost podobenství o nemilosrdném
služebníku (Mt 18,23-35). Ten příběh
o velkém věřiteli a dlužníku se ob-
vykle vykládá v přeneseném smys-
lu: Bůh v Kristu ti odpouští množ-
ství hříchů, třeba i těch nejtěžších, a
ty nejsi ochoten odpustit bližnímu
ani malé provinění? Nepochybně to
tak cítili již první křesťané, zejména
ti z pohanů. Ovšem Ježíš nebral té-
mata ke svým podobenstvím ze
vzduchoprázdna, nýbrž je vyprávěl
s ohledem na realitu. Pokud zde volí
téma dluhu, musel to být v židovské
společnosti tehdejší doby dozajista
ožehavý problém. Vždyť nesplacený
dluh mohl znamenat buď vězení pro
dlužníky, nebo - co horšího - prodá-
ní do otroctví s celou rodinou. Při
pohledávce deset tisíc hřiven, astro-

nomické to částce, přicházela přiro-
zeně v úvahu ta druhá alternativa -
osobní bankrot a otroctví. Pro takové
případy existovalo v Izraeli "léto
odpuštění" (Dt 15,2). Každý sedmý
rok nesměl věřitel vymáhat dluhy.
Ty se stávaly často nesplatitelnými a
směřovaly nezadržitelně ke ztrátě
osobní svobody. Podobné úlevy při-
nášelo také t.zv. milostivé léto (Lv
25,8-16). Jaké je v tom úžasné milosr-
denství! Jaký to ohled na ty chudé,
kteří nemají to štěstí být zajištěni
stejně jako jejich mohovití bližní.
Bohužel byl onen Hospodinem po-
žadovaný sedmý rok léta odpuštění,
případně padesátý rok léta milosti-
vého, postupem času stále více za-
tlačován do pozadí, až se na něj
úplně zapomnělo. A tak můžeme
mít, po mém soudu, plným právem

za to, že Ježíš ve svém podobenství
naráží mimo jiné i na tuto stránku
věci: království nebeské musí rov-
něž disponovat i tímto nástrojem
humanity: létem odpuštění.
Křesťanská civilizace by se měla roz-
pomenout na své kořeny a odpustit
nesplatitelné dluhy, za nimiž se škle-
bí ne sice faktické po starověkém
způsobu, ale přesto svého druhu
otroctví. Dnes konkrétně Řekům.
Však ony už by se s tím banky, které
přeochotně půjčovaly a půjčovaly na
vysoký, v podstatě lichvářský úrok,
nějak vyrovnaly. Koneckonců je pře-
ce evangelium včetně našeho po-
dobenství napsáno řecky a první
křesťané po Židech byli Řekové, ne-
ní-liž pravda?

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

RefORmAce A HudbA V ROce 2012

Hannover (ekd). Německá evangelická církev se připravuje na rok 2012.
Ten je v rámci dekády příprav na 500. výročí reformace věnovaný vzta-
hu reformace a hudby. V souvislosti s tímto tématem se církevní sbory
v celém Německu zapojí do projektu s názvem: 366 plus 1 hlas církvi
2012. Každý den v budoucím přestupném roce zazní koncert duchovní
hudby. Charakteristickým znakem v rámci série koncertů je duchovní
program, který je naplánovaný v předvečer Velikonoční neděle. I tako-
vým způsobem chtějí jednotlivé církevní sbory kázat a šířit evangelium
o Boží lásce a věrnosti v tomto světě.

setkáNí PředsedNictVA eRc s deleGAcí Věcí VeřejNýcH

Setkání předsednictva Ekumenické rady církví (ERC) v České republice
a delegace politické strany Věci veřejné (VV) proběhlo ve čtvrtek 5.
ledna v prostorách Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve
evangelické v Praze.
K informativní schůzce došlo na přání paní místopředsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Kateřiny Klasnové, doprovázela ji
paní místopředsedkyně vlády ČR Karolina Peake. Za ERC bylo přítom-
no předsednictvo, tj. Joel Ruml, předseda, Daniel Fajfr, první místo-
předseda a Dušan Hejbal, druhý místopředseda. Schůzka trvala necelou
hodinu.
Zástupkyně VV informovaly předsednictvo o návrzích, se kterými VV
vstupují do projednávání návrhu zákona o majetkovém narovnání 
s církvemi, a vysvětlily důvody, které stranu VV vedou k takovým kro-
kům. Během věcného rozhovoru byly vyjasněny pozice obou stran.
Předsednictvo ERC sdělilo, že k jakémukoliv jednání o podobě majet-
kového narovnání může dojít až tehdy, kdy k tomu budou církve sdru-
žené v ERC vyzvány vládou ČR. Do uzavření jednání v rámci vládní
koalice a rozhodnutí vlády není proto žádoucí činit ze strany církví jaké-
koliv kroky nebo přijímat další rozhodnutí.

www.e-cirkev.cz

tříkRálOVý kONceRt

V sobotu 7. ledna se v Betlémské kapli v Praze na Žižkově (Praha 3,
Prokopova 4) uskutečnil tříkrálový koncert staré české vánoční hudby.
Na koncertě vystoupil pěvecký sbor Jeroným pod vedením sbormistry-
ně Viktorie Dědečkové, která je rovněž sólovou sopranistkou, a Daniel
Kahuda hrající na niněru. Po skončení koncertu proběhlo neformální
setkání se členy pěveckého sboru Jeroným a D. Kahuda zájemcům před-
stavil svůj nástroj spolu s detailním předvedením techniky a hry na
niněru.

www.e-cirkev.cz

NáROdNí týdeN mANželstVí bude ZAHájeN V PARlAmeNtu

Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů Národní týden manžel-
ství 2012. Jeho tématem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství.
Šestý ročník české součásti celosvětové občanské iniciativy se uskuteční
v týdnu od 13. do 19. února s valentinským svátkem zamilovaných.
Patronkou akce bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně
Poslanecké sněmovny, kde bude také týden slavnostně zahájen v pon-
dělí 13.2. tiskovou konferencí od 10:30 hodin.
„Většina rozváděných manželství udává jako hlavní důvod rozdílnost
názorů a povah,“ říká k volbě tématu Petr Činčala, organizátor akce a
šéf Centra Generace v Liberci, „Komunikace vedoucí k porozumění je
právě způsob, jak rozdílnost názorů a povah může být nejen překoná-
na, ale jak se může stát silnou stránkou manželského páru.“
Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojí řada občan-
ských organizací, společenských středisek, manželských poraden, círk-
ví i městských samospráv. Ty organizátoři týdne vyzývají k podpoře
mezinárodního happeningu „Zahoďte klíč“ spočívajícího ve vyhrazení
jednoho mostu v každém městě pro milence a manžele, aby zde mohli
jako výraz slibu své věrnosti zavěsit na zábradlí visací zámek se svými
jmény, zamknout a klíč hodit do řeky.  Takový most se zámky zamilo-
vaných mají již například v Děčíně. Na Valentýna 14. února 2012 pojme-
nují názvem Most lásky lávku přes Ohři v Sokolově a její zábradlí město
upraví pro partnerské petlice věrnosti. 
Národní týden manželství je také příležitostí k vydávání knih pro páry.
Za posledních pět let vyšlo na českém knižním trhu 80 knih na téma
manželské vztahy. K šestému ročníku vyjde například kniha Komu-
nikační dovednosti pro páry od manželské poradkyně Nancy van
Peltové. Národní týden manželství začal v roce 1996 ve Velké Británii,
následně v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14
zemích na světě.

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., koordinátor Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159
info@tydenmanzelstvi.cz

www.tydenmanzelstvi.cz

Z církví doma i ve světě Hrdloval se s ním:
"Zaplať mi, cos dlužen!"

k životu mocí jeho vzkříšení (Ga
2,19-20; Ř 8,2). To jsem já, Pavel:
„Pro milosrdenství Boží vás, bratři,
prosím, abyste svojí rozumnou služ-
bou vydávali svá těla za prostředek
obnovy živého, svatého, Bohu libé-
ho společenství s ním. A než byste
napodobovali tento svět, proměňte
se raději (kristovským) obnovením
své mysli tak, abyste mohli nahléd-
nout, jaká by byla Boží vůle dobrá,
libá a dokonalá“ (Ř 12,1-2).
Tak rozvádí svědek Kristův, co dál 
s tím polem, jehož skrytý poklad
umožňuje perspektivní investici.
„Jako kamení živé vzdělávejte se 
v dům duchovní, na té parcele plné
bohatství,“ píše Petr (1 P 2,5). „Zdali
nevíte, že jste chrám Boha živého a
Boží Duch ve vás přebývá?“ (1 K
3,16; Ef 2,20-22) Duch přebohaté
inspirace, nových nápadů, překva-
pení a radostí jako dobrá setba, která
rozmnožena vzchází (Mt 13,8.23.).
Kvas zadělaný ve třech měřicích
mouky zkypří všecko těsto, činí je
chutným a stravitelným (Mt 13,33).
Tak Boží království zaměstnává vě-
řící mysl: rozum, cit, vůli člověka. Je
živým, vše proměňujícím osvěži-
vým procesem (2 K 5,17). Svou slá-
vou nás osvěcuje (2 K 3,18) a vůni
své známosti skrze nás zjevuje na
každém místě (2 K 2,14). Z jeho nej-
nepatrnějšího vstupu vyrůstá rozlo-
žité, nosné stvoření jako ze seménka
mocný strom. Uděláš-li zárodečné-
mu impulzu na poli svého života
místo, začne Boží kralování se vším,
co se tě týká, souviset: Jako bylina
kořínky, vlásečnicemi zpracovává
své okolí k růstu, tak působí Boží
kralování ke tvému duchovnímu
prospěchu. 
„Rozmáhejte se v milosti a známosti
našeho Pána a Spasitele (2 P 3,18).
Upřímně se majíce v lásce rosťme
všemožně v toho, který je hlava,
totiž v Krista“ (Ef 4,15). Protože ne-
plodný fíkovník zemi jen daremně
vyžívá a vyčerpává a na vinici pře-
káží, hrozí mu, že bude vyťat (L 13,7-
9). Nemylte se! Shovívavost zahrad-
níka není bezbřehá ani lhůta neko-
nečná.
Tohle řekl Pán Ježíš těm, kteří mu
vypravovali o Pilátově zmasakrová-
ní galilejských obětníků a o mrtvých
v sutinách věže, která se zřítila u
rybníka Siloe. „Co to muselo být za
hříšníky, když je něco takového po-
stihlo!“ mysleli si a Ježíš to poznal.
Vycítil, co za tím jejich horlivým pře-

třásáním cizího neštěstí a hrůzy vězí:
„My, tady shromážděni v Mistrově
blízkosti jsme přece jen jaksi za vo-
dou,“ fandili si. „Nuže, to si jen za-
hradník dává na čas,“ varuje Ježíš.
„Bez ovoce pokání všichni též zahy-
nete.“ Široká většinová cesta jinam
nevede. Že jste z věřící rodiny? Že
otce máte Abrahama? Nechte si to
pro sebe a čiňte pokání a to, co z ně-
ho plyne (L 3,8). Neste ovoce pokání
hodné. 
Královský rozsévač osel dobrým se-
menem tento svět, ale noc, čas
ochablé bdělosti je časem škůdce.
Nepřítel zanesl do pole plevel. Kou-
kol prorůstá obilím až do konečné
sklizně. Teprve pak, přestože je vi-
dět, že s úrodou není něco v pořád-
ku, teprve pak budou synové toho
zlostníka vybráni a odděleni od sy-
nů království, jako se plevel odstra-
ňuje k spálení (Mt 13,24-30). Vlečná
rybářská síť taky zahrne kdeco (do-
dal Ježíš). Na břehu času pak vybe-
rou dobré a ostatní odhodí (Mt 13,
47-48). 
Konečně, království Boží má svůj trh
práce. Hospodář vychází, aby najal
dělníky na pole nebo na vinici. Je
čas, je příležitost se vyprofilovat;
osvědčit; získat kvalifikaci dobrého
a věrného služebníka (Mt 25,21), za
něhož by se Pán nemusel stydět (2
Tm 2,15). Kdo se obrací za jinými
zájmy, sotvaže se chytil pluhu, není
způsobilý (L 9,62; 16,13). Taky svěře-
né hřivny jsou pracovním zadáním.
Dobrý zástupce, dobrý dealer Boží-
ho království (řekněme tenkrát moj-
žíšovský zákoník, který uvěřil v Kri-
sta) vynáší ze svého pokladu nové i
staré věci (Mt 13,52). Rozžatá svíce
svítí všechněm v domě a ty už dnes
na to mysli, aby tvá lampa v nena-
dálém příchodu Páně jasně zářila 
(Mt 26,6n).
„Moje království není odtud,“ řekl
trestanec Ježíš Pilátovi, „..není z to-
hoto světa.“ A přece vyptávajícím se
farizeům pověděl: „Je mezi vámi,“
(J 18,36; L 17,21) jakkoli vaší vstupní
kontrole uniká a nemá shrnující defi-
nici, abys mohl říct „tady nebo tam“.
Jen pár přirovnání, pár podobenství
oslovujících osobně každého zvlášť.
Komu je shůry dáno, ten s tím vy-
stačí. 
I na slavnost veliké večeře zve Hos-
titel pozvané jmenovitě a každý se
na vlastní zodpovědnost vymlouvá
(L 14,17). 
Nakonec král osobně vypoví ze sva-
tební hostiny výtečníka, který se ve-
třel po svém, aniž oblékl oděv zá-
vazný pro tu příležitost. Doufal snad
že se v zástupech tak mnohých ztra-

tí? Žel, nepoznal, nesvěřil se du-
chovní moci, která zevnitř všecku
lidskou hanbu přiodívá novým vě-
domím, svědomím, vnímáním, ci-
tem a soucitem, pokorou, lítostí, lás-
kou. Nepoznal..., je mimo.
Ne že by se mu Boží království ne-
přiblížilo: „Pakli prstem Božím vy-
mítám ďábly, jistě přišlo k vám krá-
lovství Boží,“ řekl Ježíš se sebou spo-
kojeným spravedlivcům (Mt 12,28).
Byli jste u toho (L 11,20).
„Moment, Pane,“ řeknou v onen
DEN dveřníkovi té slávy a samému
KRÁLI, „ jedli jsme a pili před tebou
a na našich ulicích jsi učíval“ (L
13,26) „Copak jsme ve tvém jménu
neprorokovali? Ďábly nevymítali a
mnohé divy nečinili?! Evidentně!
Mají to média...Tehdy a tehdy. Už ze
staré známosti nás vezmi dál...“ 
Božský DOBRODINEC, jemuž jde o
kdejakého vandráka, a po všem
světě svolává ke svému hodu, jim s
politováním řekne: „Odejděte, ne-
znám vás“ (L 13,25-27; Mt 7,23).
„Odejděte ode mne... Nikdy jsem
vás neznal... Odkud jste, činitelé ne-
pravosti?!“ 
Čím si to způsobili? Jak se stalo, že
se omezili na cosi před očima? Na
slupku? Na vnější, průvodní, jevo-
vou prezentaci Božího království,
aniž pronikli k jádru milosti, aby se
chopili spasitelného umění (2 Tm
2,11; L 1,77)? Hledajíce znamení 
z nebe uvázli ve zdání; v sebeklamu
a iluzi. Oddáni zkušenostem svých
smyslů, magickému kouzlu svátost-
ných prostorů, Ducha PRAVDY,
Ducha Stvořitele nepřijali a do Boží
blízkosti netrefí (Ř 8,9). Zbloudili 
v opatrnostech a opečovávání své tě-
lesnosti, v níž si libují, napsal apoštol
o mnohých někdejších věřících (Fp
3,18-20; Ř 8,5). Mnohou svou nábož-
ností pracují ke smrti a míří do zahy-
nutí. Život je z Ducha, kterým po-
hrdli, a při skončení to už nezmění...
Ještě ten DEN je před námi a „kost-
ky nejsou vrženy“, přátelé. Ještě Bůh
otvírá všechny možnosti a na nás je,
do které vstoupíme. Nezaslouženě
obdarováni vírou jsme prozřeli k du-
chovní bdělosti. Duch Boží v nás
přebývá (Ř 8,11); DUCH, Božský vy-
chovatel nového vkusu a zalíbení 
v hodnotách, jichž si tělesnost nevší-
má. Nepůsobí nevolnické poddan-
ství ani bázlivost, ale osměluje nás 
k synovství. Jestliže nás Otec vytrhl
z moci temnosti a přenesl do králov-
ství svého milého Syna (Ko 1,13; 
Ř 8,16.17.), pak víme, kdo jsme. Ví-
me, odkud, kudy a kam jdeme 
(2 K 5,1). Amen 

Samuel Jan Hejzlar

Hledejte...
Dokončení ze str. 1



1. kde tO VšecHNO ZAčAlO... 
(MoDLITBy V TóŘE)

Otevíráme písmácký koutek a na
mysli máme modlitbu. Rád bych
vás, milí čtenáři, povzbudil a nadchl
pro modlitbu osobní i společnou.
Modlitba patří přirozeně k našim
zápasům, kdy usilujeme o změnu
nebo o vytrvalost. A je to také důle-
žitá podoba vztahu člověka s
Bohem. Bylo to asi před 15 lety, kdy
jsem zažíval několik měsíců takové
jakoby vábení k modlitbě, začal
jsem o modlitbě více přemýšlet a
říkal jsem Bohu, vezmi mě prosím
do školy modlitby. Po několika týd-
nech jsem však na vše zapomněl a
vzpomněl jsem si za půl roku. Bylo
mi velmi líto promrhané příležitosti
a ptal jsem se Boha, kolik takových
šancí mi dá a zda se o to mohu zno-
vu pokusit.
Některé určitě překvapí, jak to popi-
suji. A nekladu si za cíl, aby ostatní
přemýšleli tak jako já. Přeji si však,
abychom si v setkání s druhým člo-
věkem uvědomili svou vlastní kul-
turu, své postoje, dosavadní zkuše-
nosti i to, jak si tyto zkušenosti vy-
světlujeme. Budeme zápasit s biblic-
kými příběhy i vlastními zkušenost-
mi, a tak se snad posuneme dále.
Na stránkách Evangelického týdení-
ku - Kostnických jisker budeme spo-
lečně v příštích týdnech procházet
řadu biblických textů i témat, půjde
o všeobecně známé i téměř nezná-
mé modlitby v Bibli, podnětné a in-
spirující zkušenosti předchozích ge-
nerací křesťanů a další témata souvi-
sející s modlitbou.

TóRA

Začneme tedy od začátku. Otevírá-
me svatá Písma, která jsou Bohem
vdechnutým svědectvím o jeho zje-
vení. Je-li dnes v naší situaci Písmo
především měřítkem (kánonem) to-
ho, jak vykládáme zkušenosti s Bo-
hem, je historicky první mírou
Mojžíšův zákon: Jen to, co se shodu-
je s Mojžíšovým zákonem, může být
součástí Starého zákona. Tak zněla
jedna ze zásad kanonického proce-
su. Proto se dnes zaměříme na pět
knih Mojžíšových, zvaných Tóra. A
podle čeho poznáme (změříme), že
Tóra je právem součástí Písma?
Pádným argumentem bude osob-
nost samotného Mojžíše, který je

jednou z hlavních postav Tóry. Moj-
žíš se uměl modlit, měl odvahu
modlit se skutečně, měl vzory v pra-
otcích. A nebyl jediný ve své genera-
ci, kdo měl velké zkušenosti s mod-
litbou.
V knize Exodus čteme o Mojžíšo-
vých modlitbách, když si lid odlil
zlaté tele. Z celého příběhu se zamě-
řím na dvě Mojžíšovy modlitby: Ex
32,31-32 a 33,12-20 (ČEP).
V hebrejštině, jazyce Starého záko-
na, je několik skupin slov, které mo-
hou znamenat modlitbu. První a
nejběžnější skupinou jsou slova
mluvení a volání, např. sloveso
d.b.r. – mluvit, z.'.q. – volat o pomoc,
q.r.`. – volat, a také slovo qól – hlas.
Druhou skupinu tvoří prosby nebo
žádosti, např. š.`.l. a '.t.r. – žádat,
prosit, h.n.n. – žadonit, prosit o
milost. Třetí skupinou jsou slova
přímo napěchovaná teologickým
významem, základní slovo p.l.l. –
modlit se, š.h.h. – klanět se, uctívat,
již zmíněné sloveso q.r.`. ve spojení s
předložkou b ve významu vzývat,
j.d.h. – v hitp. znamená vyznávat a
h.l.h. – snažit se někoho si získat.
Nakonec jsou tu slova, která v ně-
kterém případě také znamenají
modlitbu, např. b.q.š. – hledat, často
hledat Boha, p.r.s. – rozprostírat
(dlaně) a n.p.l. – padat (na tvář), kla-
nět se. Neměli bychom dále zapo-
mínat celý bohoslužebný jazyk
(např. sloveso k.p.r. – smiřovat) a
také na vyjadřování radosti nebo
smutku, které přirozeně s modlit-
bou souvisí. U předchozích slov
jsem uvedl pouze slovesné kmeny,
jde však také o všechna odvozená
podstatná a přídavná jména.

MoJŽíŠ

V našem textu se objevují přede-
vším slova první skupiny. Je tu zají-
mavá zmínka o tom, že Mojžíš se
pokusí s Bohem usmířit (32,30).
Úvodní věty kap. 33 popisují barvi-
tě, jak Mojžíš vynesl svůj stan za
tábor, nazval ho stanem setkávání a
chodil se tam modlit. Modlitba v tu-
to chvíli představuje celou boho-
službu budoucího stánku, který
ještě nestojí.
Moje zkušenost je, že člověk modlit-
bu opravdu začne potřebovat ve
chvíli, kdy přijal od Boha nějaké
poslání. Jakmile přijmeme od Boha
poslání projevovat Boží lásku lidem

kolem sebe, vychovat děti, dobře
odvést svou práci nebo starat se o
potřebné, je možné to zvládnout bez
modlitby? Mojžíš dostal úkol, vy-
veď tento lid, a také Boží příslib, já
budu s tebou. Nyní stojí před Bo-
hem a hájí zájmy Izraele (svůj úkol),
aby za chvíli stál před Izraelci a hájil
zájmy Boha. John White tomu vý-
stižně říká dvě lásky: „Laskavý
zájem o lid, který vedl, a žárlivé stře-
žení pověsti jeho Boha.“ (People in
Prayer, 1984, str. 38.)
Pochopitelně modlitba přichází ke
slovu, když „nám teče do bot“, v po-
tížích zdravotních i jiných. Právě
zde vyniká, v čem je Tóra zvláštní.
Když se v Tóře objeví slova „Mojžíš
se modlil“, znamená to vždy „Moj-
žíš se modlil za někoho“. A stejně
tak je tomu v celé Tóře – modlit 
se (p.l.l.) znamená přimlouvat se!
Abraham se modlí za Abímelecha
podle Božího pokynu (Gn 20,7 a 17),
Mojžíš se modlí za vzbouřený lid
(Nu 11,2), po přímluvné modlitbě
pohled na bronzového hada zachra-
ňuje uštknuté (Nu 21,7). I dění v Ex
32-34 vypráví Mojžíš jako příběh o
modlitbě (Dt 9,7 - 10,5). Modlitba
znamená přímluvu za druhého.
Jaké vnější okolnosti nás přimějí
modlit se za druhé lidi? Jaké vnitřní
důvody nebo přesvědčení nás ve-
dou k tomu modlit se za druhé? Ja-
kou roli v tom hraje poslání, zodpo-
vědnost, kterou jsme od Boha při-
jali?
Všechny zmíněné příklady pří-
mluvných modliteb v Tóře se ode-
hrají v situaci Božího hněvu, pří-
mluva čelí Božímu hněvu. Cílem
takové modlitby je smíření s Bohem.
V první uvedené modlitbě Mojžíš
nejprve zcela otevřeně vyloží karty
na stůl – lid zhřešil, a to hodně. Pak
z toho vyvodí závěr: Nelze-li jim to
odpustit, vymaž mne ze své knihy.
Podobnou modlitbu vysloví také
apoštol Pavel v Ř 9,3. A vskutku ta
modlitba působí velmi odhodlaně.
Již Mojžíšovi však Bůh odpověděl,
že tuto modlitbu nelze vyslyšet:
Kdo proti mně zhřešil, toho vymažu
ze své knihy. Proto také nevidíme
Ježíše, že by se modlil tímto způso-
bem. Místo toho Ježíš vysloví mod-
litbu, jejímž cílem je opět smíření:
Odpusť jim... (L 23,34)

TŘI PRoSBy

Modlitba v kapitole 33. obsahuje
několik proseb, řekněme tři. V první
prosbě (verše 12-13) vystupuje do
popředí volání: Nuže..., dej mi po-
znat svou cestu! Mojžíšova slova
mají opět dvě části, kde druhá začí-
ná důrazným slovem „nuže“
(`attáh). Mojžíš se odvolává na Boží
milost (nalezl jsem milost ve tvých
očích) a na osobní vztah s Hospo-
dinem (znáš mne jménem). I křes-
ťanská modlitba má takový základ:
Bože, ty jsi poslal svého Syna, aby
dal svůj život za mne, vstoupil jsi do
mého života Evangeliem a svým
Duchem a uzavřel se mnou novou
smlouvu; nuže tedy prosím tě...
Mojžíš pokračuje druhou prosbou:
Jestliže tvá přítomnost nepůjde s ná-
mi, nevyváděj nás odsud. Nyní lépe
rozumíme tomu, co myslí tou ces-
tou: Chce, aby Bůh odlišil svůj vztah
k Izraeli od všech ostatních. Sloveso
„odlišil“ se totiž v knize Exodus ob-
jevilo již třikrát v těch okamžicích,
kdy egyptská rána dopadne jen na
Egypťany (8,18; 9,4 a 11,7). Vyslyšení
má také týž základ – Boží milost a
osobní vztah s Mojžíšem.
A pak přijde třetí prosba. Je zvláštní.
Vybočuje z dosavadního tónu. Moj-
žíšovi šlo o druhé, Bůh slyší, odpo-
vídá. Nyní Mojžíš jakoby přistupuje
blíž k Bohu a zbývá jediné, co ho
neodolatelně přitahuje – Bůh sám:
Ukaž mi svou slávu, vyklouzne mu
z úst. Tento zvrat v modlitbě „hrozí“
vždy, když centrem modlitby je Bůh
sám. Zde Bůh odpovídá nejdůklad-
něji. V jádru je odpověď: Ano i ne.
Jeho samotného (Boží tvář) spatřit
nemůže, uvidí však všechno Boží
dobro v jakémsi ohlédnutí, v tom, co
zůstává po Božím přiblížení se.
Následující kapitola vypráví, jak se
to stalo...

INSPIRACE PRo DNEŠEK

V čem nám může být Mojžíš příkla-
dem či povzbuzením? Lze vůbec
jeho příklad v něčem následovat,
vždyť kdo z nás je Mojžíš?! Vidíme,
že Mojžíš v modlitbě použil několik
otázek a protiargumentů: Je to tvůj
lid; vyvedl jsi jej silnou a pevnou
rukou a teď je tvá pověst, Bože, 
v sázce; připomíná Boží příslib.
Zkusme Bohu v modlitbě povědět
zásadní otázky či protiargumenty
na obhajobu našich blízkých a lidí
nám svěřených.
Mojžíš usiluje o smíření, o odvráce-
ní Božího hněvu. Zažíváme dnes
Boží hněv? Trvalo mi řadu let, než
jsem opravdu uvěřil Boží lásce a
spolu s tím jsem přestal vnímat těž-
kosti jako Boží tresty. Potkávám dvě
podoby toho, v čem někdo viděl Bo-
ží hněv. V prvním případě se jedná
o lidi se zvláštní až pověrčivou
vírou. Ti se setkávají s Božím hně-
vem často, ale mne to příliš nepře-
svědčuje. Tím druhým případem
jsou lidé, kteří zápasí o svůj sbor, 
v kterém vidí ztrátu duchovní vitali-
ty, nezájem o duchovní věci, chybě-
jící víru i pokání. Tuto vlažnost vidí
jako projev Božího hněvu, a proto se
modlí, aby se Bůh nad nimi slitoval,
a vyhlíží novou vlnu duchovního
života. Tento druhý případ je pro
mne přesvědčivější a považuji jej za
jedinou podobu Božího hněvu, s kte-
rou jsem se na vlastní kůži setkal.
Můžeme si položit i jinou otázku:
Jaké to je být součástí lidu, kterému
stojí v čele přímluvce jako byl
Mojžíš? Jaké by mohlo být vědomí,

že se za mne takto někdo modlí?
Toužím po člověku, který by se za
mne modlil? S rozvolňováním vzta-
hů a sociálních struktur v současné
společnosti upadají podle mého
mínění také přímluvy. Kolik pří-
mluvců každý z nás má? Mohou to
být naši rodiče (jako se Jób modlil za
své děti), může to být manželka či
manžel, může to být pastýř v církvi,
je to Ježíš, náš přímluvce a ob-
hájce...
James Hastings, presbyterní kazatel
a teolog ve Skotsku na přelomu 19. a
20. století to pověděl takto: Zdá se,
že ačkoli je každá pravá modlitba 
v nebi vítána, zvláštního přijetí se
dostává modlitbám, které nepřináší-
me sami za sebe, nýbrž za druhé.
(Christian doctrine of prayer, 1915,
str. 112)

PoVZBUZENí

Celý duchovní život je o tom, že
objevujeme, co to znamená, když
Bůh se stane středem, zdrojem a
cílem našeho života, jak se žije a spo-
lupracuje s Bohem, kterému jde o
celý svět a každého tvora, jak růst 
v lásce a otevírat své srdce druhým
v situaci, kdy je ve světě tolik zla.
Přímluvná modlitba je vlastně pro-
jevená láska, otevíráme své sobectví
jako past, která nad námi sklapla,
uvědomujeme si závislost na Bohu i
druhých, víme, že Bohu záleží na
druhých stejně jako na mně.
Vybavuje se mi přitom rada, kterou
v pohádce Anděl Páně dostane
Petronel od Marušky ve chvíli, kdy
usiluje o nápravu jediného hříšníka,
aby si zachránil život: „Nemysli jen
na sebe, Petronelku, nesnaž se za-
chránit jen sebe. Pak bude celé nebe
stát při tobě.“
Protože začínáme sérii článků na to-
to závažné téma, chci dát příležitost
vám čtenářům, abyste reagovali a
psali mi své podněty a otázky.
Otázka k dnešnímu zamyšlení zní:
Za koho se chci přimlouvat a kdo by
se mohl modlit za mne?
Své příběhy a podněty pište e-mai-
lem na adresu jan.vales@etspraha.cz
nebo na adresu: Jan Valeš, Stoliňská
2417/41a, 193 00 Praha 9, případně
můžete použít diskuzní fórum na:
http://www.evangelickytydenik.cz
/diskuze.html

Jan Valeš (*1973)
Kazatel CB, ředitel Evangelikálního teo-
logického semináře, kde přednáší novo-
zákonní řečtinu a systematickou teolo-
gii. S manželkou Janou má dvě dcery.
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Vážená redakce ET-KJ!

I když jsem dlouhá léta čtenářem ET-
KJ, nepodařilo se mi dosud v časopise
objevit upozornění na základní pravdu
Ježíšova evangelia, že "není žádného ji-
ného jména pod nebem, daného lidem,
skrze které bychom mohli spaseni býti"
(Sk 4,12. Kral). V tom smyslu soudím,
že nemůžeme mít kromě Ježíše jiného
věrohodného učitele. "Váš učitel je je-
den," čteme v Mt 23,10. Také je jediný
"jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš" (1Tm 2,5) a "On
si mne jménem zavolal" (J 10,3. Kral.)
Právě od tohoto svého jediného učitele a
prostředníka jsem se dověděl, že "milu-
jete-li mě, budete zachovávat má přiká-
zání". (J 14,15) a "kdo má přikázání za-
chovává, ten mne miluje", "i já ho budu
milovat" (J 14, 21,) Stejně tak platí, že
" kdo mé slovo nezachovává, ten mne
nemiluje " (J 14, 24).

Co je záhadného na tom prostičkém Je-
žíšově evangeliu, že se musíme ptát na
radu pana Martina Luthera či dokonce
pana Benedikta XVI.? To je přece jen
mezi mnou a Ježíšem. Co je těm pánům
po tom, že se mne pokoušejí přesvědčit,
že bez nějaké jimi zprostředkované zpo-
vědi jsem ztracen? - "Qui bono ?", ko-
mu takové přesvědčování prospívá?
Mému spasení zcela určitě ne, spíš má
jenom pohladit něčí ješitnost a pocit
hierarchické nadřazenosti. Může to mít
i prozaičtější důvody (J 21,17). Stále víc
se přikláním k vyznání jednoho vylou-
čeného Svědka Jehovova: "Jsem rád, že
na mém vztahu k Bohu nikdo neparazi-
tuje." Ga 5.1. "Tu svobodu nám vydo-
byl Kristus."
Proč by se protestanté měli ještě dnes
vzhlížet v institucionalizované zpově-
di, jak o tom čtu v článku "Dobrodiní
zpovědi" od Pavla Říčana v ET-KJ
35/2011? Jaké dobrodiní taková zpověď

přináší, si můžeme přečíst v interwiew
s upřímně ve zpověď věřícím katolíkem
MUDr. Bartákem, dnes ve vazbě pro
znásilňování žen. Institucionalizovaná
zpověď je dobrodiním pro pedofilní
kněží; po vyzpovídání a po pokání v po-
době deseti zdrávasů a deseti otčenášů
jsou opět čisti a kněžími až do smrti.
Nebýt postihu státním právem, přes
"zpovědní tajemství" by se nikdo nic
nedověděl. Televize informovala dokon-
ce o případu, jak katolická církev platí
alimenty na tři děti, aby jejich autor po
vyzpovídání neztratil status celibátní-
ka. Cizoložný kněz není dnes státním
právem postižitelný. Nechtěl bych se
dočkat dne, kdy by v ET vyšel článek
"O dobrodiní uctíváni soch". I to by 
se dalo "teologicky racionálně" zdůvod-
nit.
3. prosince 2011.

Miroslav Šlechta - Pardubice

Z názorů čtenářů
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BRoUMoV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

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

DVůR KRáLoVé NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš
Mostecký

HoŘICE V PoDKRKoNoŠí – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRáLoVé – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brod-
ský

HRoNoV – Ne 10,15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČíN – Ne 9,30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

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

KoSTELEC NAD oRLICí – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava
Hofmanová, f. David Najbrt

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

NáCHoD – ŠoNoV – Ne 9 h
Purkyňova 535 Náchod, f. Marek
Bárta

NoVý ByDŽoV – Ne 9 h 
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

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

TRUTNoV – Ne 10 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TŘEBECHoVICE PoD oREBEM – Ne 9 h 
Masarykovo nám. 19, f. Filip
Čapek

VRCHLABí – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlá-
pek

Církev bratrská

ČESKá TŘEBoVá – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospí-
chal

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

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

LIToMyŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Sme-
tana

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

VySoKé MýTo – Ne 10,30 h
kostel ČCE, Javornického 49, 
k. Přemysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

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

bohoslužby
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MAGNI CESTy S PŘíBěHEM
Poznávejme kořeny naší duchovní

tradice
Navštivte s námi významná místa
spojená s duchovní tradicí katolic-
tví, reformace a židovství na území
Prahy.
Židovské památky v Praze
Kdy: 22. 1. 2012 od 13.30 h a 29. 1.
2012 od 13.30 h 
Průvodce: Rabi Michael Dushinsky
(bude potvrzeno) pouze v anglickém jazyce
Maximální délka procházky: 2 - 3 h
Maximální počet účastníků jedné
procházky: 20
Akce je určena zástupcům křesťan-
ských sborů, kteří mají zájem ohis-
torii a podílejí se na vytváření kul-
turních sborových programů.
Účastníci obdrží knižní publikaci
Magni i Turistický průvodce po
sakrálních památkách v ČR.
Registrujte se na: magni@ magni.cz

* * *
ETS PoŘáDá KURZ VEDENí MALé

SKUPINKy.
Vyučuje Fred Průdek, Th.M. ,kazatel
v USA a misionář v ČR
13. - 14. ledna a 27. - 28. ledna 2012
vždy od pátečního večera do sobotní-
ho odpoledne. 
V prostorách Křesťanského společen-
ství Nymburk, ul. Komenského 586.
Další informace a online přihlášky na
www.etspraha.cz: Kurzy pro veřejnost
KS Nymburk: 
www.ksnymburk.estranky.cz 

Byli jsme s manželkou loni v červnu
týden v Českém Krumlově, nad nímž se
vznešeně tyčí krásný zámek a v němž je
ojedinělé barokní zámecké divadlo. Po-
hraniční problém s odsunem Němců je
tam stejný jako na Liberecku. Žilo tam
mnoho Němců a po válce byli vyhnáni.
Dnes tam samozřejmě bydlí Češi a další.
V muzeu jsou fotografie, jak si městem
vykračuje Adolf Hitler 20. října 1938 a
fotografie se vzducholodí Graf Zeppelin
nad městem s nápisem, že navštěvu-
je osvobozené Sudety. V Krumlově stojí
opuštěná židovská synagoga, kus tabul-
ky s nápisem je ulomen. Otáčivé hlediš-
tě divadla v zámeckém parku je originál-
ní řešení a nemělo by být zpochybňová-
no. Přehrada na Lipně a voda v ní půso-
bí svým klidem. V Horní Plané žil Adal-
bert Stifter, básník Šumavy, psal o Wit-
tikovi, česky Vítkovi, mezi sudetskými
Němci působí Wittikobund. O kus dál
jsou zbytky Schwarzenberského kanálu
se zachovalými portály tunelu z 19. sto-
letí, jímž lesáci plavili polena do Vídně,
kde nebylo čím topit. Vltava tvoří úžas-
né meandry pod zámkem v Krumlově a
také kolem hradu Rožmberk, který patříl
do roku 1945 Buquoyům z francouzské-
ho rodu, jejichž předek bojoval na Bílé
hoře 1620 proti Čechům a hrad mu daro-
val císař Ferdinand II. Na hradě je kopie

sochy malého slona uprchlé židovské
rodiny z Berlína. Nacisté ji zkonfiskova-
li a kvůli bombardování odvezli do kláš-
tera ve Vyšším Brodě, po válce rodina
sochu převzala a pro hrad dala zhotovit
kopii. Bedřich Smetana Vltavu nádher-
ně zhudebnil ve své symfonické básni.
Řeka je  plná vodáků. Zajeli jsme do kon-
centračního tábora Mauthausen nedale-
ko Lince, kde nacisté sedřeli spoustu
vězňů v kamenolomu s pověstnými
schody smrti, jiné popravili a také tam
24. října 1942 popravili 261 Čechů jako
odvetu za atentát na Heydricha. Hitler
také v Rakousku dal budovat podzemní
továrny ve skalách pro výrobu zbraní,
například v Ebensee. V pobočním táboře
Gusen je mezi mnohými jinými také
památníček ve tvaru srdce zhotovený 
z mušlí pro 420 židovských dětí zabitých
v únoru 1945. V cisterciáckém klášteře
Zlatá koruna bývalo 35 mnichů, dnes
žádný, v cisterciáckém klášteře Vyšší
Brod je dnes šest mnichů, mají heslo
„modli se a pracuj“. Při obou klášterech
jsou mohutné chrámy. Žižkova socha u
Trocnova je plná autority. Zřícenina
Kozího hrádku působí pro Husovo vy-
hnanství až tesklivě. Vila Benešových v
Sezimově Ústí nutí k zamyšlení nad
politickou cestou druhého prezidenta a
jeho paní. Na zámcích a hradech v Čes-

kém Krumlově, Rožmberku, na Dívčím
kameni, na Hluboké a v Třeboni jsme
naráželi na šlechtu Rožmberků a Schwar-
zenbergů s otázkou, zda nám nechybí
šlechta anebo šlechtický duch anebo
aspoň šlechetnost.

Jan Čapek

Pozvánky

jižní čechy, malý cestopis

„Poloprázdnou místnost pokrývali
Ježíšci a jedličky ozdobené girlanda-
mi,“ líčí vánočně vyzdobenou paříž-
skou restauraci kniha Mapa a území
(s. 14), česká verze románu Michela
Houellebecqa. Mechanické nahraze-
ní Mikulášů či Santa Clausů z origi-
nálu (s. 20) „Ježíšky“ hned zkraje ro-
mánu napovídá, že náboženské reá-
lie z „novodobé Lidské komedie“
(jak Houellebecqův zatím poslední
román označují literární vědci) prošly
v české verzi určitou aktualizací – při-
způsobením českému trhu. Otázkou
ovšem je, nakolik zdařile. Projděme
pár dalších míst.
Malíř a fotograf Jed Martin, hlavní
hrdina románu, odmaturoval u jezu-
itů, takže „znal základní dogmata
katolické víry, jejíž vliv na západní
kulturu byl tak mocný – zatímco jeho
současníci toho obvykle věděli o
Ježíšově životě ještě trochu míň než o
Spider-Manovi.“ (s. 31) Nadbytečné
slůvko „ještě“ stačilo ke zdeformová-
ní výpovědi. (Podle originálu věděli
vrstevníci ze škol světských obvykle
o populárních komiksových a filmo-
vých postavičkách hodně, o Ježíšovi
o něco méně; komiksy přijímali jako
nikoli úpadkovou, ale plnohodnot-
nou součást kultury odvozeně křes-
ťanské. Také absolventi českých ne-
církevních škol toho o smyšlených
seriálových postavách vědí hodně.)
Kněz na pohřbu Jedovy babičky byl
„rovněž starý muž a vzhledem k vě-
kovému složení obce nepochybně 
s velkou pohřební praxí“ (s. 34). Ori-
ginál (s. 55) je kontroverznější, doslo-
va: „kněz rovněž starý a starý rutinér,
pokud jde o pohřby, jež jistě vzhle-
dem k průměrnému věku populace
tvořily jeho bezkonkurenčně hlavní
činnost.“ V nakladatelství zřejmě
hloubali, zda pohřby mohou či smějí
tvořit „zdaleka hlavní činnost“
kněze, resp. zda se sluší psát o kněž-
ské rutině; pak diplomaticky krátili
… (Pamětníkům přednášek, v nichž
prof. Jan Heller varoval studenty, ať

se z nich nestanou „flákající se faráři“,
Houellebecqova výpověď až tak ne-
přístojná připadat nemusí. Podle
vnitřních předpisů katolické církve
má kněz sloužit mši co nejčastěji, i
denně; spisovatel je buďto nezná,
nebo „obyčejnou“ mši za práci nepo-
važuje. „Umravňovat“ ale překláda-
ného autora přímo v textu?)
Ke kněžskému stavu chová jinak Jed
bezmeznou úctu. Jak sám vysvětluje
při výčtu svých uměleckých neúspě-
chů: „ještě jsem zkazil jednoho kněze
…“ (s. 112) Zde (a na řadě dalších
míst) z textu vysvítá, že překladatel
nedostatečně ovládá cílový jazyk, tj.
češtinu. Obraz kněze nemohl malíř
pokazit, neboť s ním vůbec nezačal,
netroufl si na něj (doslova: „selhal
jsem také v případě jednoho kněze“,
s. 173 originálu). Kumštýřova rezig-
nace na tvůrčí záměr vypodobit kně-
ze je podrobně vysvětlena v dřívější
části románu (s. 63n české verze) …
V ironickém popisu večírku při vy-
hlašování literární ceny odchytí vě-
hlasného spisovatele Beigbedera
„jedna pornoherečka známá z bul-
várního tisku, která právě vydala
knihu rozhovorů s jistým tibetským
mnichem“ (s. 74 originálu). Překlad
mění „mnicha“ na „duchovního“ 
(s. 47). Snad znovu z důvodů diplo-
matických – po religionistickém bá-
dání, co vše „tibetská“ řehole obnáší
… (Dodejme nicméně: V dané sou-
vislosti se, poučen z absolvovaných
soudních sporů, sám autor vyhýbá
výrazu „buddhismus“.)
Jedův otec vedl stavební společnost
dodávající stavby na klíč. Nesl odpo-
vědnost za závažné stavební vady:
„například za zaseklý výtah nebo
ucpaný záchod.“ (s. 25) Nepřesnost
obou příkladů pozná jistě nejeden
čtenář našeho týdeníku sám. Za
ucpaný záchod může ten, kdo ho
ucpal (stavební inženýr nese odpo-
vědnost jenom např. za prasklé stou-
pačky); i zaseklý výtah bývá banali-
tou. Nesmysl o ručení za ucpaný zá-

chod stojí už v originále, leč selhání
výtahu je podáno jinak: „si un ascen-
seur s´effondrait (s. 39 originálu,
doslova: „pokud by se zřítil výtah“).
To vypadá přece jen závažněji, byť 
s odpovědností je to i zde složitější …
(Originál je částečně nepřesný, pře-
klad každopádně míru diletantismu
v textu umocňuje.)
K odbornějším pasážím, jež se v čes-
ké verzi povedly ještě méně než v ori-
ginále, patří také zásadní debata kri-
minalisty Jasselina s manželkou o zlu
a lidské povaze. Manželka (ekonom-
ka) použije výraz „hrdelní zločin“ (s.
212 překladu, v originálu použit vý-
raz „le crime“, tj. trestný čin) a Jas-
selin ji ani neopraví. Ale ouha, žádný
„hrdelní zločin“, tj. zločin trestaný
smrtí, ve Francii ani v celé Evropské
unii již drahně let neexistuje! Překla-
datel pravděpodobně „hrdelním zlo-
činem“ rozumí vraždu (kdy přijde o
krk čili o život oběť)! Vedle momentů
kocourkovských (blíže viz Ahistorič-
nost a „odklony“, ET-KJ 1/2012) tak
Houellebecqova novodobá Lidská
komedie obsahuje v české verzi (byť
tato nezamění hojně skloňovaný
„bojler“ s „brojlerem“ ani jednou) na-
víc i momenty jakešovské … 
Z (neúplného) výčtu podivných čes-
kých aktualizací světoznámého ro-
mánu lze snad odvodit obecnější
poučení pro aktualizace kazatel-
ské: měly by být a) fundované, b)
citlivé.

František Schilla

odkazy:
Houellebecq, M.: Mapa a území.
Z francouzského originálu La carte et
le territoire vydaného nakladatel-
stvím Flammarion v Paříži roku 2010
přeložil Alan Beguivin. Redigovala
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POčátky českéHO státu

ZALoŽENí PRAHy A ŠíŘENí KŘESťANSTVí NA ČESKá úZEMí

Praha bývá nazývána srdcem Evropy, a to nejen díky své polo-
ze. Praha patří k nejkrásnějším městům v Evropě, pyšní se nád-
hernými architektonickými památkami a k  její historii neod-
myslitelně patří také bohaté kulturní dědictví. Sídlila tu česká
knížata, čeští králové a římsko-němečtí císaři. Za dob vlády
Přemyslovců byla centrem českého království, Karel IV. ji pový-
šil na sídlo římského císaře. Svůj královský dvůr z Vídně do
Prahy přenesl v období renesance na přelomu 16. a 17. století
císař Rudolf II., milovník umění a alchymie.
Praha se do dnešní doby vyvíjela jedenáct století. Podle pověs-
ti Prahu založila kněžna Libuše, manželka zakladatele přemy-
slovského rodu Přemysla Oráče, když ve svých vidinách uzře-
la „město, jehož sláva hvězd se dotýká“. Její potomci pak na
tomto místě vystavěli město Prahu.
Středočeskou kotlinu, kde Praha leží, obývaly původní ger-
mánské kmeny, v  6. století začali oblast osídlovat Slované.
Základy českého státu tu v 9. století položil potomek Libuše a
Přemysla Oráče Bořivoj, první český pokřtěný kníže. Křest při-
jal z  rukou věrozvěsta Metoděje, misionáře a biskupa
Velkomoravské říše. Bořivoj vystavěl první křesťanský kostel, a
to ve svém sídle na Levém Hradci nedaleko Prahy. Metoděj
podle legend pokřtil také Bořivojovu manželku Ludmilu.
Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou
převahu a nadvládu nad ostatními kmenovými knížaty v Če-
chách.
Přemyslovci byli věrnými křesťany a zasadili se o christianiza-
ci českých zemí. Svědčí o tom velké množství založených kos-
telů i klášterů – např. první ženský benediktinský klášter v Če-
chách na Pražském hradě, první mužský benediktinský klášter
v Břevnově, středisko slovanské vzdělanosti Sázavský klášter,
premonstrátský klášter v Praze na Strahově, cisterciácký klášter
na Zbraslavi nebo Anežský klášter klarisek na Starém Městě
Pražském. Přemyslovci podporovali i řeholní řády, Anežka
Česká dokonce jeden založila – Rytířský řád křižovníků s čer-
venou hvězdou. Tři ze čtyř českých světců - patronů pocházejí
z rodu Přemyslovců. Jsou jimi dvě ženy - svatá Ludmila a svatá
Anežka, která byla svatořečena v  roce 1989 papežem Janem
Pavlem II. Pro český národ patrně nejvýznamnější je svatý
Václav, vnuk Bořivoje a Ludmily. Je uctíván jako patron české
země a mučedník, který sehrál důležitou úlohu v emancipaci
českého národa v  rámci křesťanské Evropy. Kult svatého
Václava jako českého patrona a šiřitele víry uctíval i český král
a římský císař Karel IV., který nad Václavovým ostatky nechal
vystavět kapli sv. Václava v rámci chrámu sv. Víta na Pražském
hradě. 

ŽIDé V PRAZE

Svou roli na rozvoji Prahy sehráli také zde usídlení příslušníci
židovského národa. Židé coby obchodníci a finančníci začali do
Prahy přicházet v 10. století. I když byli křesťany často utisko-
váni, byli pod ochranou panovníků – ovšem za cenu daní a půj-
ček královské pokladně. Mezi nejznámější Židy v českých ději-
nách patří primas Židovského města pražského Mordechaj
Maisel. Podporoval vědu a umění, čehož si vážil císař Rudolf II.
Maisel totiž také půjčoval peníze a od Rudolfa si za to vyslou-
žil řadu privilegií. Za Maiselova působení v druhé polovině 16.
století došlo k rozkvětu židovské komunity v Praze. Zasloužil
se o výstavbu pražského ghetta. Nechal vydláždit ulice, což

bylo na tu dobu neobvyklé. Maisel financoval stavbu několika
synagog – konkrétně Vysoké synagogy a Maiselovy synagogy,
kterou založil v  roce 1590 jako rodinnou synagogu, radnice,
nemocnice i tří studoven, kam povolal rabbiho Jehudu Löwa.
Tato postava je známá především jako autor legendárního
Golema, který měl chránit židovské ghetto před křesťany. Podle
legendy má být Golem uložen ve Staronové synagoze, nikdy se
ale nenašel. 
V průběhu staletí se Praha stala svědkem mnoha převratných
událostí. Jen letmou procházkou historií lze připomenout zalo-
žení pražského biskupství a arcibiskupství, vznik pražské uni-
verzity, první kázání mistra Jana Husa v  Betlémské kapli a
počátek reformace, stavovské povstání a bitvu na Bílé hoře, kte-
rou prakticky začala rekatolizace do té doby protestantských
Čech.
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Magni – Cesty s příběhem III
Magni Cesty s příběhem, projekt Agentury pro rozvoj cestovního ruchu Helptour, 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 tuto další pozvánku k výpravám do míst důležitých, výmluvných a často i přitažlivých, ukázky z textů turis-
tického průvodce a webových stránek Magni. Na webových stránkách www.magni.cz/ naleznete mnoho zajímavých infor-
mací, rubriky jako „Magni průvodce“ = interaktivní průvodce po nejvýznačnějších církevních památkách, „Video/Animace“,
které sdělným a poutavým způsobem provádí duchovním vývojem v naší zemí obecně, v soustředění na katolické, reformač-
ní, pravoslavné a židovské Čechy a Moravu. Dále je možné se pobavit i podívat ze zajímavého úhlu pohledu na několik his-
torických osobností dost netradičním, ale vtipným způsobem.
Příjemným a přehledným pomocníkem na webových stránkách je i Kalendář - Přehled aktuálních duchovních a kulturních
akcí, které se připravují na území ČR. Dozvíte se, kde jsou připravovány koncerty, kde se otevírají nové expozice, k jakým
změnám dochází u nejrůznějších sakrálních památek a další zajímavosti.

Týnský chrám

PAmátky křesťANstVí V PředHusitské PRAZe

Výchozí místo: Strahovský klášter
I z předhusitských dob se přes řadu přestaveb a úprav docho-
vala řada sakrálních památek. Mnohé z nich ovšem pouze ve
zlomcích nebo překryté mnoha následnými uměleckými vrst-
vami. To ovšem nesnižuje jejich atraktivitu, spíše naopak. První
křesťanský kostel v Praze byl postaven na Pražském hradě na
konci 9. století (kostel P. Marie) a následně zde vznikly i další
sakrální stavby. V areálu hradu byl také založen první klášter
v Čechách (973), náležející řádu benediktinek při kostele sv. Jiří.
První mužský klášter v  Čechách, rovněž řádu benediktinů,
vznikl pak v nedalekém Břevnově (r. 993). Další raně středově-
ké sakrální stavby byly zakládány na Starém Městě (rotunda sv.
Kříže), v prostoru později založeného Nového Města (rotunda
sv. Longina) a rovněž na druhém přemyslovském hradišti, na
Vyšehradě (rotunda sv. Martina, bazilika sv. Vavřince). Vý-
znamnou etapou vzniku nových kostelů a klášterů byla doba
vlády císaře a krále Karla IV. Výstavba sakrálních objektů z té
doby je opět spjata s Pražským hradem, Vyšehradem a s nově
založeným Novým Městem (1348).
Začněte své putování na samých hranicích historického města.
Strahovský klášter byl založen roku 1140 a i přes pozdější roz-
sáhlé přestavby se v přízemí křížové chodby dochovaly zbytky
románských prostor. Také bazilika Nanebevzetí Panny Marie
byla původně vystavěna v románském slohu, zdivo bylo z vět-
ší části zahrnuto do pozdějších přestaveb. I na Pražském hradě
se dochovalo několik zajímavých svědků předhusitských dob.
Vstupte do areálu Hradu nikoli branou hlavní, ale boční, ve-
doucí vlevo přes zahradu Na baště. V průjezdu na 2. hradní
nádvoří můžete za sklem spatřit zbytky předrománského kos-
telíka, který je považován za v  kronikách zmiňovaný kostel
Panny Marie. Nevelký kostelík založený knížetem Bořivojem
ve 13. století vyhořel a dodnes se dochovaly jen jeho základy.
Základy se ostatně dochovaly i z původní rotundy sv. Víta, kte-
rou roku 925 nechal vystavět sv. Václav. V její jižní apsidě byl
později pohřben a následně byla rotunda přestavěna na bazili-
ku. Z obou svatyní se dochovaly jen zbytky v podzemí dnešní
katedrály sv. Víta, přístupné jen na požádání. Stavba katedrály
začala v roce 1344 a do počátku husitských válek byl dokončen
vysoký chór s věncem kaplí a unikátní síťovou klenbou a také
téměř celá Velká jižní věž. Přes opakované snahy začala dostav-

ba katedrály až v 19. století, i tak je však výmluvným svědkem
náboženské a umělecké situace před vypuknutím reformač-
ních snah. To bazilika sv. Jiří se dochovala v  téměř původní
podobě. Založil ji roku 920 kníže Vratislav. Po založení soused-
ního svatojiřského kláštera v roce 973 byl chrám rozšířen a pře-
stavěn na trojlodní baziliku v raně románském slohu, další
úpravy následovaly po požáru v roce 1142, kdy byla bazilika
přestavěna do dnešní podoby. V první polovině 13. století byla
přistavěna kaple sv. Ludmily s jejím hrobem. Na klenbě chóru
i v kapli sv. Ludmily se dochovaly zbytky románské nástěnné
malby. (0tevřeno denně, duben-říjen 9.00-18.00, listopad-březen
9.00-16.00.) Také vedlejší kaple Všech svatých vznikla původ-
ně v předhusitské době, ovšem v roce 1541 byla z velké části
zničena požárem. Sejdete-li z kopce na Malou Stranu, můžete si
nedaleko Karlova mostu prohlédnout další původně románský
kostel. Je zasvěcený Panně Marii a má přízvisko pod řetězem.
Kostel patřil johanitům a vysvěcen byl roku 1182. Jednalo se o
románskou trojlodní baziliku s nejstarší částí na východě, na
západ pokračovala až do míst dnešního dvora a byla zakonče-
na průčelím s věžemi. Z tohoto období zůstaly dochovány
četné fragmenty jižního zdiva. Gotická přestavba začala zřejmě
roku 1314, bazilika byla z větší části zbořena a začala výstavba
gotické lodi, která ovšem nebyla nikdy dokončena. K severní-
mu boku presbytáře byla přistavěna sakristie, jejíž podzemí
sloužilo jako krypta (dochována dodnes). V chodbě před sak-
ristií se nalézají zbytky gotických nástěnných maleb. Na sever-
ní straně vznikly základy pilířů arkád boční lodi, částečně byly
vystavěny věže na západě a štít mezi nimi - až sem byla zamýš-
lena výstavba gotického chrámu, kterou přerušil vpád husitů.
Nádvoří sloužilo jako hřbitov. - Přejdete-li přes most na Staré
Město, dojdete podél nábřeží k rotundě sv. Kříže. Jedná se o
nejstarší pražskou románskou rotundu, jejíž vznik je kladen do
konce 11. století. Má okrouhlou loď a půlkruhovou apsidu na
východní straně, zdobenou obloučkovým vlysem. Loď je skle-
nuta kopulí, na vrcholu je lucerna se sdruženými okénky. Roku
1625 připadla rotunda dominikánům od sv. Jiljí, posléze byla za
Josefínských reforem v roce 1784 zrušena. Nicméně před zbou-
ráním byla uchráněna a po opravě (včetně zbytků gotických
nástěnných maleb ze 14. století) byla dána k dispozici staroka-
tolické církvi, která ji využívá jako farní kostel. Kolem domini-
kánského kostela sv. Jiljí, který byl ve 14. století vystavěn jako
trojlodní na místě menšího románského kostelíka a dodnes si,
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přes pozdější barokní úpravy, uchoval gotické exteriéry, dojde-
te na Staroměstské náměstí. Kostel Matky Boží před Týnem
byl stavěn v  2. polovině 14. století a na počátku 15. století. 
V těchto místech stával starší románský kostelík už v 11. století
a sloužil jako špitální kostel pro cizí kupce, přijíždějící do Un-
geltu. Ten byl v druhé polovině 13. století nahrazen raně gotic-
kou stavbou asi o dvě třetiny menší než dnešní kostel. Dnešní
vrcholně gotický kostel měl funkci hlavního staroměstského
kostela i kostela farního. Současně se stavbou nového kostela
postupně zanikal kostel starý. Na stavbu měla značný vliv
dvorská huť Petra Parléře. Parléře připomíná zejména bohatě
zdobené průčelní okno o výšce 28 m, kružby oken hlavní lodi,
kněžiště a velkolepý severní portál. Začátkem 15. století už chy-
běly jen věže, štít a krov, ale na dokončení si kostel musel po-
čkat až do doby vlády Jiřího z Poděbrad. V 17. století byl inte-
riér kostela částečně barokně upraven.
Také na Novém Městě, které roku 1348 založil Karel IV., se
dochovala řada sakrálních památek. Projdete-li z jedné strany
na druhou, narazíte hned na několik zajímavých staveb. V bý-
valé osadě Poříčí se nachází kostel sv. Petra Na Poříčí. Byl
postaven jako románská bazilika v druhé polovině 12. století a
byl farním kostelem zmíněné osady. Na sklonku 14. století byl
kostel goticky přestavěn a získal tím nejdříve novou loď, poz-
ději i presbytář. Po husitských válkách přestavba pokračovala,
byla doplněna širší boční loď a upraveny věže a portály. Po
několika požárech byl kostel na přelomu 17. a 18. století barok-
ně opraven, ovšem během 19. století došlo k jeho regotizaci a
reromanizaci. Dalším zajímavým místem je kostel sv. Jindřicha
a sv. Kunhuty v Jindřišské ulici, který byl založen spolu s No-
vým Městem. Jedná se o halové trojlodí s krátkým pětibokým
presbytářem. Původní zvonice musela být nahrazena na sklon-
ku 15. století novou, dodnes stojící. Kolem kostela býval jeden
z  největších hřbitovů. V  roce 1529 byla doplněna renesanční
kruchta, v 2. polovině 17. století byla přistavěna barokní kaple
Panny Marie a interiéry byly částečně barokně upraveny. Ve
Štěpánské ulici se nachází kostel sv. Štěpána, který byl založen
jako druhý farní kostel Nového města v roce 1351. Byl vystavěn
jako bazilikální trojlodí a dodnes se dochoval v téměř původní
podobě. Pouze vybavení interiérů bylo nově doplněno v době
baroka a také zvonice byla doplněna kolem roku 1600, neboť
samotná věž kostela nemohla nést těžké zvony. V kostele je
hrob významného českého barokního sochaře a řezbáře Matyá-
še Bernarda Brauna. V těsné blízkosti kostela stojí nejmenší a
také druhá nejstarší ze tří dochovaných pražských románských
rotund. Je jí rotunda sv. Longina, původně farní kostelík staro-
bylé osady Rybníček, připomínané již roku 993. Byla postavena
v 1. třetině 12. století a až do 14. století byla zasvěcena sv. Ště-
pánovi. Při založení nového farního kostela bylo změněno svě-
cení rotundy na počest sv. Longina, jehož ostatky přivezl Karel
IV. z Itálie. Původní románská kaple, štíhlá válcová stavba za-
klenutá kupolí s lucernou a apsidou, byla v 17. století na západ-
ní straně rozšířena o podélnou barokní loď, která byla později
opět ubourána. Rotunda v současné době slouží řádu sv. Laza-
ra a řeckokatolické církvi, čemuž odpovídá současný interiér. 
Na Novém Městě najdete ještě spoustu dalších sakrálních sta-
veb, které stojí za vaši pozornost – kostel sv. Apolináře, klášter
Emauzy s  kostelem Panny Marie, kostel Panny Marie na
Trávníčku, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Veliké-
ho, které se dochovaly více či méně v původní podobě.
Také na Vyšehradě, starobylém sídle českých králů, založeném
knížetem Vratislavem II. v 2. polovině 11. století jako protipól
Pražského hradu, najdete několik sakrálních staveb z předhu-
sitských dob. Projdete-li pevnostními branami, dojdete nejdříve
k románské rotundě sv. Martina, která byla také postavena při
založení Vyšehradu v 2. polovině 11. století. Po zřízení pevnos-
ti byla proměněna ve skladiště prachu a hrozilo jí zbourání.
Roku 1875 ji koupila vyšehradská kapitula a dala ji obnovit
podle návrhu arch. Antonína Bauma. Také interiér byl druhot-
ně vyzdoben. Vnitřní průměr rotundy je 650 cm, hloubka apsi-
dy 220 cm a síla zdiva 95 - 97 cm. Nad portálem, vytvořeným v
pseudorománském stylu, je zazděna dělová koule na památku
pruského obléhání Prahy v r. 1757. Dominantou areálu je kapi-
tulní a farní kostel sv. Petra a Pavla, založený knížetem Vrati-
slavem II. ve 2. polovině 11. století podle vzoru římské stejno-
jmenné baziliky. Za 900 let prošel mnoha stavebními etapami.
Od původní románské baziliky přes vrcholně gotickou podobu
za Karla IV., kdy vzniklo monumentální trojlodí s bočními
kaplemi, barokní přestavbu z 20. let 18. století vedenou Fran-
tiškem Maxmiliánem Kaňkou, až po neogotické úpravy, které
započal roku 1885 arch. Josef Mocker. V letech 1902 - 3 byly
vybudovány vysoké průčelní pseudogotické věže a zároveň
odstraněna barokní zvonice. Interiér chrámu je bohatě zdoben
ornamentální a figurální secesní nástěnnou malbou z let 1902 –
03 a také ostatní vnitřní výzdoba byla vytvořena jako kombi-
nace neogotiky a secese. Na jednom z bočních oltářů se nachá-
zí vzácný deskový obraz Panny Marie Dešťové, vynikající dílo
české gotické malby z poloviny 14. století. Chrám sv. Petra a

Pavla má novou zvonkohru s 15 zvony, které hrají vždy o cír-
kevních a státních svátcích příslušnou melodii. V parku vedle
baziliky v malém občerstvení bývaly k  vyzvednutí klíče od
naleziště, kde stávala románská bazilika sv. Vavřince. Jednalo se
o trojlodní baziliku s příčnou lodí, na východní straně byly lodě
zakončeny polokruhovými apsidami. Severní loď zůstala za-
chována do výše 1. patra. Mohlo se jednat o soukromou mod-
litebnu krále Vratislava I., který z Vyšehradu vytvořil své sídlo.
Každopádně později byla využívána také např. jako farní kos-
tel. Byl při ní hřbitov, podobně jako u dalších církevních staveb
v areálu celého Vyšehradu, který byl i s bazilikou zničen prav-
děpodobně husity. Při dalším archeologickém průzkumu, který
probíhal od konce 60. let 20. století, se podařilo přesněji datovat
vznik dlaždic i stavbu baziliky do poslední třetiny 11. století. 
V tomto období byly pod zdivem baziliky také objeveny zákla-
dy ještě starší stavby - předrománské v tzv. otonském slohu,
která stála na půdorysu rovnoramenného kříže. Byla datována
do konce 10. stol.

PRAHOu m. jANA HusA A Husitské ReVOluce

Výchozí místo: Staroměstské nám.
Reformní hnutí konce 14. a počátku 15. století je spojeno s půso-
bením mistra Jana Husa, s jeho činností kazatelskou, univerzit-
ní i spisovatelskou. Po jeho mučednické smrti v Kostnici v roce
1415 došlo v Čechách k  růstu podpory zásad Husova učení.
Původně nenásilné hnutí bylo perzekucí ze strany Husových
odpůrců donuceno k ozbrojenému povstání (30.7.1419 - první
pražská defenestrace). Následující léta husitské revoluce (až do
bitvy u Lipan roku 1434) přinesla pro město Prahu výrazný
podíl na revolučním dění. Praha se stala dějištěm významných
bitev revoluce (na Vítkově, u Vyšehradu) a rovněž místem dů-
ležitých politických jednání i teologických disputací mezi jed-
notlivými proudy husitství. Praha je tak spojena s  řadou vý-
znamných osobností, husitských teologů a kazatelů, jako byl
M. Jakoubek ze Stříbra, Jan Želivský, M. Jan Rokycana a další.
Své putování reformační Prahou můžete začít na Staroměst-
ském náměstí. Nacházejí se zde totiž hned dvě památky souvi-
sející s reformací a zároveň tvořící hlavní dominanty náměstí.
Týnský chrám, který vznikal od poloviny 14. století, ovládla na
počátku husitství skupina Husových přívrženců pod vedením
Jakoubka ze Stříbra a od roku 1427 zde byl farářem volený hu-
sitský arcibiskup Jan Rokycana, který je zde také pohřben.
Kostel se dostavoval za Jiřího z Poděbrad, za jeho vlády byl
postaven štít hlavní lodi a severní věž. Kostel byl po požáru
v roce 1679 barokizován, a tak vybavení interiéru zahrnuje jak
gotické, tak renesanční a barokní prvky. Druhou dominantou
náměstí je pak Staroměstská radnice, kterou tvoří několik
domů a vysoká věž z roku 1338, jejíž nejznámější součástí je bo-
hatě zdobený orloj. Zde byl roku 1422 popraven jeden z vůdců
radikálního křídla husitů Jan Želivský. Roku 1458 zvolili čeští
stavové právě zde Jiřího z Poděbrad novým českým králem. A
dalo by se říci, že cesta české reformace se posléze završila na
popravišti u radnice, když bylo roku 1621 popraveno 27 vůdců
stavovského povstání. V  neposlední řadě stojí na Staroměst-
ském náměstí secesní socha mistra Jana Husa od Ladislava
Šalouna. Jen pět minut chůze od náměstí leží Karolinum, dnes
hlavní budova Karlovy university a sídlo rektora. Středověká
univerzita neměla hlavní sídlo, přednášky probíhaly v koste-
lích i soukromých obydlích mistrů, od 3. čtvrtiny 14. století pak
v  budovách kolejí. Kolej Karlova od roku 1383 sídlila v  tzv.
Rotlevově domě. Toto gotické dvojdomí se během staletí rozrů-
stalo a postupně bylo přestavováno až do dnešní podoby. Na
počátku 18. století byl komplex budov barokizován F. M. Kaň-
kou. Při poslední přestavbě v roce 1946 se architekt Josef Frag-
ner snažil maximálně propojit dochované gotické části s barok-
ními a také s  moderní vstupní budovou. Na regotizovaném
nádvoří s cihlovými arkádami a pavlačí stojí socha mistra Jana
Husa od Karla Lidického. Vydáte-li se středověkými uličkami
směrem k Vltavě, budete procházet kolem bývalého kostela sv.
Archanděla Michaela. Tento původně románský kostelík byl
zhruba kolem poloviny 14. století goticky přestavěn na halové
trojlodí a sloužil i k veřejným disputacím univerzitních mistrů.
Po svém vysvěcení zde kázal i Jan Hus. Kostel se tak stal vý-
znamnou husitskou svatyní, proto zde 15. března 1411 jako 
v jednom z mála kostelů nebyla vyhlášena klatba nad Janem
Husem a od roku 1414 zde bylo vysluhováno pod obojí způso-
bou. V roce 1621 odešel poslední nekatolický farář a krátce nato
byl kostel darován servitům, kteří jej barokně přestavěli. Po
svém zrušení sloužil mnoha účelům, dnes se zde, po nešťastné
rekonstrukci z počátku 90. let, nachází hudební klub Kostel. Na
dnešním Betlémském náměstí stojí asi nejznámější památka
spojená s osobností mistra Jana Husa - Betlémská kaple. Jan
Hus byl jmenován jejím správcem v roce 1402 a zde pak kázal
až do svého nuceného odchodu z Prahy roku 1412. Kaple, zalo-
žená v roce 1391 bohatým měšťanem a dvořanem krále Václava
IV. Hanušem z Mühlheimu a obchodníkem Václavem Křížem

pro česká kázání, pojala na 3000 lidí a stala se kolébkou reform-
ního hnutí. Mezi dalšími kazateli byl Jakoubek ze Stříbra,
Mikuláš Řehovec a v 16. století Tomáš Münzer. Po Husově
smrti a husitských válkách byla kaple střediskem církve pod
obojí. Roku 1609 ji získala Jednota bratrská v Praze. Po Bílé
Hoře ji zkonfiskovala církev římská, v roce 1661 ji koupili jezu-
ité a proměnili ji v katolický kostel. Po zrušení řádu byla kaple
na příkaz Josefa II. odsvěcena a zrušena a roku 1786 zbořena.
Zůstala jen sakristie s místností v prvním patře, v níž byl byt
správce kaple a kde kdysi bydlel i Jan Hus. Zde se dnes nachá-
zí malá expozice o jeho životě a díle. V roce 1950 bylo rozhod-
nuto kapli znovu vy-budovat. Na základě původního středo-
věkého stavu vyprojektoval arch. Jaroslav Fragner kopii pů-
vodní stavby.(Otevřeno denně 10.00-17.30.) Budete-li pokračovat
směrem k Novému Městu, můžete se zastavit také u původně
románského kostela sv. Martina ve zdi, který byl za Karla IV.
upraven v gotickém slohu. Loď byla zvýšena, při jejím jihozá-
padním nároží postavena hranolová věž a prostor kostela zvět-
šen výstavbou presbyteria čtvercového půdorysu. Žebrová
klenba v presbyteriu je považována za jednu z nejstarších toho-
to typu u nás. V roce 1414 zde z podnětu M. Jakoubka ze Stříbra
zdejší farář Jan z Hradce poprvé podával laikům svátost oltář-
ní podobojí způsobou. Své dnešní podoby nabyl kostel při
pozdně gotické přestavbě v 2. polovině 15. století, kdy byly při-
stavěny dvě boční lodi. Dílčí úpravy proběhly také po požáru
roku 1678. Na pomezí Starého a Nového Města, nedaleko dneš-
ního Václavského náměstí pak můžete navštívit ještě jeden kos-
tel spojený s dobou reformace. Kostel Panny Marie Sněžné je
nejvyšší kostelní stavbou v Praze a založil jej roku 1347 Karel IV.
pro řád karmelitánů. Nicméně z původního plánu trojlodního
kostela, který měl být také kostelem korunovačním, se do po-
čátků reformace podařilo postavit jen vysoký chór. Za husit-
ských válek byl kostel stánkem strany Jana Želivského, vůdce
pražské chudiny. Na počátku 17. století dostali klášter s koste-
lem bosí františkáni, kteří stávající stavbu upravili do dnešní
podoby a doplnili barokní vybavení interiéru. (Otevřeno denně
mimo mše…) Asi deset minut chůze od Václavského náměstí
leží druhé novoměstské náměstí, kdysi to hlavní – dnes nazý-
vané Karlovo. Zde se nachází Novoměstská radnice, jejíž stav-
ba započala brzy po založení Nového Města pražského r. 1348,
nejstarší část byla dokončena roku 1377. Byla sídlem správy
Nového Města pražského až do r. 1784, kdy byla všechna čtyři
pražská města spojena. V roce 1419 se stala dějištěm ozbrojené-
ho konfliktu mezi katolíky a stoupenci podobojí. Procesí vede-
né Janem Želivským a Janem Žižkou žádalo před radnicí pro-
puštění svých uvězněných stoupenců. Z radnice hodil někdo
na procesí kámen, nato dav vtrhl dovnitř a vyhodil z oken na
kopí a sudlice davu purkmistra, dva konšely a několik měšťa-
nů. Tato první pražská defenestrace 30. července 1419 byla po-
čátkem husitské revoluce. Ještě jednou se dostala do popředí
zájmu, a to v roce 1609, kdy se zde sešli čeští stavové, aby donu-
tili císaře Rudolfa II. vydat Majestát, který zaručoval nábožen-
ské svobody. (Věž otevřena od dubna do října denně mimo pondělí
10.00-18.00, prohlídka sálů po předchozí domluvě.) Mimo centrum
můžete navštívit bývalou pevnost Vyšehrad, nebo vrch
Vítkov, kde se odehrála jedna z prvních velkých bitev, kterou
dodnes připomíná monumentální jezdecká socha Jana Žižky,
která patří mezi deset největších na světě (výška 9 m, délka 9,6
m, šířka 5 m, hmotnost 16,5 tuny). Jejím autorem je Bohumil
Kafka, dokončena byla v roce 1941, ale vzhledem k válečnému
stavu byla odhalena teprve 14. července 1950; v nedávné době
prošla rekonstrukcí.
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