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Sestry a bratři!
Zaslíbení, které se před námi ote-
vírá, nás naplňuje radostí. Bude-
me svědky nového stvoření.

Naším průvodcem je prorok Iza-
jáš, který prorokuje vytrvalcům ve
víře, těm, kteří přes všechny potí-
že a překážky zůstali věrni a šli po
cestách, jež jim ukazoval Hospo-
din, že jejich námaha nebude mar-
ná. Už žádné pocity marnosti 
z práce, která nebyla oceněna, jen
přijata s lehkou samozřejmostí.
Nebude na ně čekat konečnost,
zánik, smrt, nýbrž jako potomci
těch, kterým Bůh žehná, budou
mít to privilegium, že Bůh, ještě
dříve než oni vysloví slovo, bude
vědět, co chtějí sdělit.
Už z takového slibu se člověk
zaraduje. Bůh zaslibuje něco ne-
představitelného, ve světě, který
známe přímo fantastického. Změ-
ní se řád, na který jsme zvyklí.
Nastane pokoj a zlo se přestane
šířit. Lidé okusí plody své náma-

hy. Ani zvířata nebudou stát mi-
mo tento plán. Beránek a vlk se
budou pást spolu. Klid a pokoj se
bude šířit po Hospodinově hoře a
zlo, znázorněné hadem, bude ži-
veno prachem.
Když slyšíme toto velkolepé zaslí-
bení, s nadšením můžeme otevřít
dveře do nastávajícího adven-
tu; vždyť všechno to zaslíbené 
s Kristem začíná a to nepovedené,
promarněné je uzavřeno do minu-
losti, Mesiášem odpuštěno. On ví
dříve, než my chceme říct. Smíme
přijmout odpuštění toho, co jsme
nezvládli, a žít smířením. Přichá-
zející Spasitel nás povede dál. O
svou radost se dělme se světem,
ve kterém žijeme.

Helena Hamariová, 
farářka ČCE
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Poselství k poslední neděli v roce

Pozdrav
67. sjezdu kostnické jednoty – 

sdružení evangelických křesťanů, o.s.

Milé sestry a bratři, vážení přátelé,

srdečně vás všechny zdravíme z našeho sjezdu. 

Jako občanské sdružení chceme v souladu se svými stanovami i nadále pře-

devším navazovat na tradice spojené s reformací a křesťanstvím, jak se vyví-

jelo na našem území. Příští rok uplyne již 110 let od vzniku kostnické jed-

noty. Uvědomujeme si přitom, že křesťanské důrazy jsou stále pro celou spo-

lečnost potřebné a že se můžeme inspirovat těmi, kteří založili své životy na

upřímné víře a touze po hledání pravdy. Jejich příklady nás vedou k zamyš-

lení i následování. to se má projevovat také v přijímání odpovědnosti za věci

veřejné. Jsme přesvědčeni, že v dnešní době, kdy církve nejsou ve společnosti

institucemi požívajícími potřebné důvěry, mohou být i občanská sdružení

pomocí, aby se na podstatné věci nezapomínalo. naše sdružení se proto

pokouší být vhodnou platformou pro připomínání důležitých výročí, osob-

ností, ale i důrazů, které staví na biblické zvěsti. 

s vděčností a odpovědností si uvědomujeme, že mnozí stále uznale oceňují

vydávání evangelického týdeníku kostnických jisker. Zvláště chceme podě-

kovat všem těm, kteří svými peněžními dary na tiskový fond umožnili, že

letošní vydavatelský ročník budeme moci dotáhnout podle původního plánu.

Vážíme si této pomoci, protože si uvědomujeme, že poskytnuté dary zname-

naly v mnoha případech skutečnou oběť a jsou tak vyjádřením přesvědčení,

že vydávání týdeníku má pokračovat. Vaše solidarita a podpora nás nejen

těší, ale i zavazují.

s velikými díky se tímto pozdravem obracíme i na autory, kteří do evan-

gelického týdeníku kostnických jisker přispívají svými články, zamyšleními a

zprávami a doufáme, že budeme dostávat dostatek příspěvků, které čtená-

řům přinesou užitek a povzbuzení. 

Přejeme vám mnoho radosti, pokoje a posily z adventního evangelia o jistém

příchodu toho, který přináší novou, nepomíjející naději. 

Mlčení ke zlým věcem je zcela jistě tichý souhlas a spoluvina. Před
první i druhou světovou válkou možná církev v Evropě prorocky křiče-
la, ale ne dost nahlas. Protože k velkým neštěstím vede hromadění
malých chyb a nespravedlností. Všechny nás trápí mnoho zlořádů, ale
máme odvahu je pojmenovat?
Bezdomovectví v naší zemi narůstá o 7 % ročně. Lidé, kteří takto kles-
nou, jsou odsouzeni k předčasné smrti, protože nepřečkají mnoho zim
ani na lavičce v parku, ani v kanálech. Takové ponížení je možné pře-
čkat asi jen v opilosti. Těm, kdo tvrdí, že jde o neodpovědný životní styl
a způsob, jak se vyhnout placení daní, doporučuji vyzkoušet jeden pro-
sinec.
Sobecká a neprozíravá vládní politika vysává větší část národa, ale hroz-
ný dopad má právě na nejchudší. Pro ty jsou poslední klamnou nadějí
podnikatelé lichváři. Na druhé straně je bezuzdné rozkrádání našich
daňových výnosů v nejvyšších patrech politiky. Vím, že toto mají hlídat
kontrolní úřady, rozvědky, policie, novináři, obhájce práv a další skvěle
placení lidé, ale moc nehlídají.
A co uzákonění prostituce a hazardu, prý zábavního průmyslu? Mini-
sterstvo financí vychází všemožně vstříc majitelům heren - proč asi, a
tito si mastí kapsy na neštěstí svých bližních.
Náborová setkání homosexuálů mají skvěle zajištěný zájem novinářů.
Obří plakáty nás lákají na výstavu lidských mrtvol. Pořádá ji německý
umělec a objekty má stažené z kůže, nakonzervované a v přirozených
polohách. Potomci těchto mrtvých těl žijí kdesi v Indočíně.
Veřejné pálení Koránu a novinářské protiislámské vtipy mají napomo-
ci ospravedlnit okupační války o paliva a suroviny. Pálení obilí se děje
pouze pro udržení vyšších cen potravin. 
Tady jasné slovo církevních představitelů může být výbornou službou
a svědectvím všem lidem.
Takové slovo k nápravě ať je čteno na církevních konferencích, uveřej-
něno v církevním tisku, ale jako otevřený dopis musí dojít hlavně na
Úřad vlády, Kancelář prezidenta, Obhájci práv, příslušným ministrům
ČTK, ČT, ČR.
Takové slovo k nápravě promlouvá za tisíce. Na to by politici mohli sly-
šet.

S. Bartoš

ZaOstřenO na blíZkO

Ozvěme se

Poslední neděle církevního roku je v reformačním prostředí Dnem Bible



2 ET-KJ

dObrOčinná aUkce diakOnie Vsetín
V pátek 23. listopadu 2012 se v Mramorovém sále vsetínského zámku
od 17.00 hodin uskuteční čtvrtá Dobročinná aukce Domov. Aukci pořá-
dá Diakonie Českobratrské církve evangelické Vsetín.
„Aukce je příležitostí, jak pomoci a zároveň si odnést domů jedinečný
vánoční dárek. Dražit se bude 58 uměleckých děl i výrobků uživatelů
Diakonie. Patronát nad aukcí letos přijala zpěvačka Petra Černocká,
která v krátkém hudebním recitálu i zazpívá. Záštitu za město Vsetín
převzala starostka Iveta Táborská. Dražit se budou výrobky z dílny
kováře, keramika či skláře - to vše bude k vidění a hlavně ke koupi na
4. Dobročinné aukci Diakonie Vsetín. Svá díla do této aukce věnovali
valašští umělci stejně jako šikovní uživatelé Diakonie,“ popisuje vsetín-
skou akci Marta Vodáková z Diakonie.
„Naším cílem je dokončit rekonstrukci zahrady Domova Jabloňová, aby
ji naši uživatelé mohli od jara následujícího roku využívat; právě pení-
ze z aukce nám to umožní,“ sdělil ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

www.e-cirkev.cz

ekUMenický dárek k nOVéMU rOkU
Společenství několika protestantských církví v ČR sdružených v tzv.
Leuenberském společenství připravilo pro rok 2013 pomůcku ke každo-
dennímu čtení Písma sv. pod názvem Na každý den 2013. Nad biblickými
texty se v ní zamýšlejí bratři kazatelé a faráři a sestry kazatelky a farářky
Církve bratrské, Církve čs. husitské, Českobratrské církve evangelické,
Evangelické církve metodistické a Slezské evangelické církve a. v. 
Ve čtvrtek 25. 10. se sešli zástupci křesťanského tisku v klubovně ECM ke
krátkému představení této pomůcky. Setkání předsedali zástupci některých
církví, které se na pomůcce podílely.
Předsedající, sestra Mgr. Jana Křížová z ECM zahájila setkání biblickými
slovy na příslušný den z Hesel Jednoty bratrské: Starozákonní text z Ozeáše
3,5 – sestra připomněla hlavně druhou část verše „… (Synové izraelští) při-
běhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.“ Novozákonní
text z Filipským 1,6 „Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede
je až do dne Ježíše Krista“. Úvodní část sestra zakončila modlitbou, tak, jak
je zakončeno i každé denní zamyšlení.
Poté nás už jednotliví aktéři seznamovali s novým dílem. Sestra Křížová při-
znala, že nejtěžší na celé práci bylo sestavit každodenní myšlenky v po-
můcce do tisíce znaků. Bratr superintendent Procházka z ECM upozornil, že
do pomůcky přispěli výhradně čeští autoři.
Hlavní iniciátor celého díla, bratr prof. Filipi, nám ozřejmil počátek a průběh
celé práce. Bible jako znamenitý nástroj z Boží ruky má být každodenní sou-
částí života každého křesťana. Každá církev proto vydává svoji pomůcku.
Například CČSH vydává Žaltář a čtení Týden s Pánem, jak uvedl patriarcha
této církve br. Tomáš Butta. Připomněl také, že rok 2013 je rokem cyrilome-
todějským a Bible kralické. Bratr prof. Filipi přišel tedy s nápadem vydat
pomůcku ekumenickou, která by byla společným dílem všech církví. Tvar
celé myšlence dal bratr Ladislav Beneš z ČCE spolu s ostatními členy
Leuenberského společenství. Společné čtení vychází z Hesel JB, která popr-
vé vyšla tiskem v r. 1730 a v ekumeně slouží dodnes. Protože v Heslech jsou
uvedeny jenom biblické verše, zakladatelé této nové ekumenické práce je
chtěli obohatit krátkým výkladem.
Synodní senior bratr Ruml doplnil, že pomůcka symbolizuje jednotu spole-
čenství, které se soustředilo na podstatné věci. Jak už bylo napsáno v úvodu,
jedná se o Leunberské společenství církví, které vzniklo v r. 1973 na základě
Leuenberské konkordie, právě s myšlenkou sjednocení protestantských
církví. Právě proto, že čtení je sestaveno z příspěvků pisatelů různých círk-
ví, a proto i různých pohledů na dané téma, byla práce dost obtížná, vždyť
na celém díle se podílelo 58 autorů. Nakonec ale přece jednota zvítězila. Je
to tedy první pokus o ekumenu v širším záběru a svědectví o tom, že i přes
rozdílné pohledy a názory jsme ochotni nalézt společný základ a z toho
nabízet dnešnímu světu.
Práce na celém díle trvala dva roky, podnět vyšel ze Synodu ČCE a o zasí-
lání příspěvků od pisatelů se starala sestra Křížová. Jak při sestavování celé
pomůcky, tak i při korektuře panovala dobrá spolupráce a nikdo neprosa-
zoval své názory na úkor druhých.
Sestra Červeňáková z Diakonie ČCE upozornila, že společné čtení Na každý
den 2013 vyjde také ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené a v Braillově
písmu pro nevidomé. Hlavně pro mladé lidi bude připravena také elektro-
nická verze na elektronické čtečky. 
Pomůcku vydalo nakladatelství Kalich. Ke koupi bude v každém křesťan-
ském knihkupectví a jistě i ve Vašich sborech. 
Naše redakce ET-KJ přeje hojnost Božího požehnání také z této četby.

T. K.

Z církví doma i ve světě
Bůh a člověk hledající smysl je název
jedinečné knihy rozhovorů dvou
židovských vzdělanců a myslitelů.
Svůj dialog o Bohu, o smyslu utrpe-
ní, o vině, o spáse spolu vedli v roce
1984 ve Vídni. Jeho záznam se na-
štěstí zachoval a poprvé jej vydalo
nakladatelství Cesta (Brno 2011). Při-
pravilo tak čtenáři požehnané chvíle
s knihou. 
Viktor E. Frankl, vynikající psychia-
tr, psycholog, vědec, zakusil v plné
míře utrpení koncentráků a jako
jediný z rodiny se z pekla holokaus-
tu vrátil, poznamenán trpkými ži-
votními zkušenostmi, které však
rozšířily a prohloubily jeho duchov-
ní i myšlenkové obzory.
Židovský teolog, religionista a dip-
lomat profesor Dr. Pinchas Lapide
zažil na počátku druhé světové
války holokaust v Rakousku, naštěs-
tí se mu však podařilo uniknout do
svobodného světa. Vyrůstal v mo-
derní židovské rodině, ale dědeček
mu předal bohatý odkaz svatých
spisů Izraele a ovlivnil tak vnukův
zájem o náboženské otázky. Nemé-
ně zaostřený zájem o studium cizích
jazyků pak vyústil v badatelskou
činnost Pinchase Lapide v oblasti
přesnosti překladů náboženských
textů. Nás bude především zajímat,
jak jsou jím hodnoceny překlady
Nového zákona. Vědec je přesvěd-
čen a na příkladech dokládá, že:
„Dnes začíná být jasné, že bez hebrejšti-
ny a aramejštiny nelze získat správný
vhled ani do ducha evangelií, ani do
jejich původního znění. Protože Ježíš ani
jeho nejbližší, apoštolové, nepřemýšleli
řecky a už vůbec ne latinsky.“ Lapide
věří, že přesnější překlad Nového
zákona otevře nové horizonty v ob-
lasti křesťanského myšlení a obrousí
nejeden hrot mezi kostelem a syna-

gogou. Jde o vstřícný krok ke smiřo-
vání a vzájemnému obohacování
obou stran.
Noblesní rozhovor životem těžce
zkoušených učenců nastoluje, jak již
bylo řečeno, především existenciální
otázky a hledá na ně – tiše, bez
emocí, pokorně a s vytříbeným umě-
ním naslouchat – alespoň náznaky
odpovědí. Proces hledání je proklá-
dán nejen vnitřními duchovními
zkušenostmi obou přátel, ale též již
zmíněnými překladatelskými otaz-
níky, které mohou posunovat smysl
slova a stát se pramenem neporozu-
mění. Pro větší transparentnost ales-
poň dva příklady z bohatého textu.
Lapide: Hovoříme o víře. Etymologie je
tu dobrým ukazatelem pro teologii.
Slovo víra (Glauben) má v němčině ety-
mologický základ ve slově geloben –
slavnostně si slíbit. Věřit znamená za
něco se provdat tělem i duší. Věřit v la-
tinském credere je odvozenina od cor
dare = dát srdce, odevzdat srdce. V řeč-
tině se věřit řekne pisteuein, a to je naka-
žené intelektualismem, protože to více-
méně znamená: pokládat něco za prav-
du, za spolupůsobení hlavy a srdce. 
V hebrejštině znamená věřit hä-ämin, a
to znamená naprostou důvěru, která je
bezpodmínečná. Věřit ve významu ´vě-
řit, že´ v hebrejštině vůbec neexistuje.
Slovo ´věřit´ se v hebrejštině pojí pouze
se třetím pádem. Věřím mu. Tečka …
Frankl: A soustředěně to ukazuje na
nějaký prazáklad, na nějaké centrum.
Lapide: Bohužel v němčině na slově
věřit ulpívá špatná příchuť nevědění.
Když řeknu věřím, že je Bůh, zaznívá 
v tom společně s tím: Ale nevím to.
Jak dobře to známe. Právě nejistota
víry opírající se o důkazy, o vědění
vyvolává nejednou nejen smutek,
ale paradoxně i spory. Srovnáváním
jazykových posunů jakoby hebrej-

ským slůvkem hä-ämin zavanul
svěží vánek do našeho často přeinte-
lektualizovaného světa a připomněl
nám, že Ježíš doporučuje prostou
dětskou víru, která je pramenem
pokojného, radostného odevzdání.
Také apoštol Pavel nás ujišťuje, že
naše lidské poznání v nic přijde.
Jistě,  na této zemi nebude nikdy
vyčerpávající a úplné.
A ještě jeden povzbuzující příklad 
z knížky. Otázka po příčinách utrpe-
ní provází lidstvo od samého počát-
ku jeho existence. K čemu je, odkud
a proč? Lapide se pokouší srovná-
ním překladů Kristových slov na kří-
ži kapkou naděje projasnit bezrad-
nou temnotu, která tento bytostný
problém obklopuje a bývá nejednou
příčinou nevíry, zatrpklosti, pocitu
opuštěnosti a beznaděje mnohých.
Lapide: Eloi, Eloi, lema sabachtani?
(Mk 15,34) – počáteční slova Žalmu 22
– bývají často špatně překládána. Ve
všech německých překladech se uvádí:
Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě
opustil? Hebrejsky se oproti tomu
praví: Můj Bože, můj Bože, pro co jsi
mě opustil? A rozdíl znamená dva svě-
telné roky. Protože ono Proč jsi mě opus-
til má původ v pochybách o Bohu …ob-
rací se směrem do minulosti, zatímco ta-
táž otázka, jak je už tři tisíciletí tradova-
ná v hebrejštině a jak Ježíš zcela jistě
věděl, se dívá do budoucnosti …Nezpo-
chybnitelně akceptuje Boží vyšší smysl,
ale chce poznat jen část z Božího celku,
smysl svého utrpení  v celkovém Božím
plánu spásy …
Sáhněte po knížce Bůh a člověk hle-
dající smysl a dozvíte se mnoho
zajímavého, mnoho povzbudivého,
i když je to místy čtení opravdu
nesnadné. Nenechte se však odradit,
obohatí  Vás v mnoha směrech zcela
jistě.

bůh a člověk hledající smysl

Vážený čtenáři, zvu tě na cestu časem.
Naše putování začneme v teplickém
evangelickém sboru, který byl laskavým
hostitelem občanského sdružení Exu-
lant. Exulant zde během prvního říjno-
vého víkendu (6. a 7. října 2012) pořádal
konferenci, v jejímž rámci proběhla i
valná hromada sdružení.
Valné hromady sice obvykle mívají
pověst víceméně administrativní záleži-
tosti, ale přesto se o ní zmíním jako o
první události. Právě zde své předsed-
nictví totiž ukončil nyní už bývalý před-
seda Exulantu, emeritní synodní senior
Mgr. Pavel Smetana. Novým předsedou
byl zvolen Mgr. Jan Bistranin.
Budeme-li v čase putovat přesně o sto let
zpátky, dostaneme se k narození faráře
Jana Jelínka (1912-2009), o němž před-
nášel Rudolf Braha. Jan Jelínek, pplk. v.
v., přezdívaný „český Oskar Schindler“,
se narodil v polském Zelowě, od roku
1937 žil v české obci Kupičov na ukra-
jinské Volyni. Za druhé světové války
zachránil život více než 40 uprchlíkům.
Léčil je a skrýval na kupičovské faře, ať
se jednalo o židy, Ukrajince či Poláky,
které pronásledovala ruská armáda i
Banderovci. Se svou manželkou Annou
se jako zdravotníci přihlásili do armády
Ludvíka Svobody. Po válce zachránil
emigranty ze Sovětského svazu před
odsunem do gulagu tím, že jim vystavo-
val křestní listy s razítkem kupičovské
farnosti. V 50. letech jej vyslýchala StB,
byl odsouzen na dva roky do vězení a ke
svému farářskému povolání se směl vrá-
tit až po roce 1989. Byl farářem v Orá-
čově (okres Rakovník), kde ho roku 2005
navštívil i Exulant, který v Oráčově
pořádal evangelizační shromáždění 

k 590. výročí upálení M. Jana Husa.
Roku 2008 Janu Jelínkovi udělil náčelník
generálního štábu armády České repub-
liky plaketu Laudi Memorabilis. Chce-
te-li se o napínavém životě bratra faráře
dozvědět více, doporučuji vám jeho
knihu vzpomínek „Pouštěj chléb svůj po
vodě“.
O dalších 150 let dál nás přenesli man-
želé Hlavsovi, majitelé televizní a filmo-
vé společnosti Vistafilm, kteří na konfe-
renci promítali svůj působivý film „Síla
přesvědčení“ o hraběti Mikuláši Zinzen-
dorfovi. Zinzendorfa nepochybně znáte,
to na jeho panství exulanti z Moravy
vystavěli osadu Ochranov (Herrnhut), a
možná z vysílání České televize znáte i
tento film o něm. Na webových strán-
kách ČT si film můžete vyhledat – také
doporučuji.
Vzácnou návštěvou v Teplicích byla his-
torička Edita Štěříková, která od 60. let
20. století žije v Německu. Na akcích
Exulanta nebývá bohužel tak často, jak
by si její posluchači přáli, nicméně jakož-
to autorku knih ji nepochybně zná velká
část čtenářů nakladatelství Kalich. Její
knihy jsou nejdůležitějšími zdroji infor-
mací pro ty, kdo se zajímají o pobělohor-
ský exil, a právě na této konferenci byla
představena její nejnovější publikace
„Jednota bratrská v Lešně“. Svou pouta-
vou přednáškou nás zavedla do stejné
doby jako film o Zinzendorfovi, tedy na
začátek 18. století. Živě jako na filmo-
vém plátnu se před posluchači odvíjel
život kazatele Jana Liberdy a pruských
králů Friedricha Wilhelma I. a jeho syna
Friedricha II. Velikého. Kdo si budete
chtít přednášku Edity Štěříkové buď při-
pomenout, anebo se dozvědět něco nové-

ho, najdete ji začátkem příštího roku
otištěnou v Exulantově Věstníku.
Není snadné říct, jak hluboko v čase nás
zavedli genealogové Ing. Tomáš Stodola
a Mgr. Petr Hlaváček, každého ze zájem-
ců o vlastní exulantský rodokmen zřej-
mě poněkud jinak. Tady připomenu radu
Tomáše Stodoly, která se ovšem netýká
pouze potomků exulantů, ale vlastně
všech, kdo chtějí vyhledat své rodinné
kořeny. Vezměte rodinné fotografie a jeď-
te za svými nejstaršími příbuznými.
Uvidíte, jak se při pohledu na fotky roz-
povídají, ačkoli předtím tvrdili, že si už
na nic nevzpomínají.
Jak už jsem zmínil, novým předsedou
Exulanta se stal Jan Bistranin. Své zvo-
lení okomentoval velice expresivně:
„Můj hlavní pocit je stres. Je těžké na-
stupovat po takových předsedech, jakými
byli Pavel Smetana a Karel Matějka.“ –
Není divu, neboť Exulant si vytkl nároč-
né cíle, jež realizuje pravidelným koná-
ním podobných konferencí, pořádá zá-
jezdy po naší republice i do zahraničí a 
v neposlední řadě vydává publikace 
s exulantskou tematikou.
Tím jsme se dostali v čase až k 8. listo-
padu roku 1620, čili k bitvě na Bílé hoře
a následným pobělohorským exulantům.
Právě toto je hlavním úkolem obč. sdr.
Exulant – shromažďovat jak potomky
těchto dávných odvážlivců, tak zájemce
o tuto část našich dějin.
A abyste neřekli, že je to jenom samá
minulost, mám pro vás i pozvánku do
budoucna. Začátkem června 2013 se 
v Praze bude konat velký sjezd potomků
exulantů – jste zváni na přednášky,
bohoslužby i muziku.

Pavel Čáp

exulant v teplicích

ZPráVa O sJeZdU kJ
Dne 9. listopadu 2012 se podle ohlášení konal 67.
sjezd Kostnické jednoty – Sdružení evangelických
křesťanů o.s. Biblickým zamyšlením posloužila ses.
farářka Ivana Procházková (ECM Praha 2), na var-
hany doprovázel br. J. Trnka (CB Vinohrady). Před-
nesený příspěvek br. M. Flegla „S kalichem z krize“ otiskujeme
v plnějším znění na jiném místě tohoto vydání. Sjezd vzal na
vědomí zprávu předsedy, odsouhlasil hospodaření sdružení za
rok 2011 a zvolil předsednictvo na další období. Předsedou sdru-
žení zůstává br. Bohumil Kejř, kterému byla svěřena i redaktor-
ská činnost, jako místopředsedové byli zvoleni bratři D. Toušek
a L. Mečkovský.

TP



Dokončení z minulého čísla
Událost Krista je „prius“ - je to první
a hlavní, heslo SOLA GRATIA vy-
jadřuje pouhou milost, Boží lásku a
odpuštění bez lidských „duchov-
ních“ výkonů, našich zásluh. Takto
chápané křesťanství není především
naukou, ale radostnou účastí na
slavném zjevení Spasitele světa,
které zasahuje celé, veškeré stvoře-
ní. Ano, Bůh nás přijímá ze své stra-
ny, ze své vůle bez našeho úsilí. Pro
luterána je lidský život dar, který je
posvěcen Kristem, jenž se stal člově-
kem – Božím stvořením. Kéž si
„uvědomělí“ kalvinisté připustí, že
jejich pojetí v tomto ohledu opravdu
mívalo až nesnášenlivý a nenávist-
ný pohled na člověka. Lutherovo
„hřeš směleji a směleji věř…“ je
možné skrze víru v odpuštění pro
Ježíše Krista bez podmínek. K Boží-
mu odpuštění a přijímající lásce bez
odmítání docházíme „pouhou ví-
rou“ (SOLA FIDE). Reformační teo-
logie mluvila o ospravedlnění hříš-
níka skrze „pouhou“ víru. Tomu
„ospravedlnění“ rozuměli renesan-
ční lidé lépe na pozadí tehdejšího
pojetí práva než my nyní. Pro nás se
reformační „učení o ospravedlnění“
stává už spíše pouhým heslem,
ačkoliv právě skrze toto učení nastal
mezi luterány  a římskými katolíky
jistý konsensus, který opravuje sta-
novisko Tridentského koncilu vůči
současným luteránům. „Učení o
ospravedlnění“ už není pouze evan-
gelickou doménou, v mnohém ohle-
du může být i doménou římskoka-
tolickou. 
SOLA SCRIPTURA (pouhé Písmo)
je v reformačním pojetí dostatečným
svědectvím o té Boží lásce, které
máme uvěřit a žít ji. Bible je NOR-
MA NORMATA ET NORMA NOR-
MANS  (norma normovaná a (dále)
normující). Reformační církev je
ECCLESIA VERBI DEI REFORMA-
TA ET SEMPER REFORMANDA
(reformována Božím slovem a
(týmž Slovem) stále se reformující
(ve smyslu „příběh pokračuje“)).  
Luterství dbá na událost vtělení (in-
karnaci), které se dotýká Marie,
matky Ježíše Krista, o čem svědčí její
vlastní slova v evangeliu: „Hle, od
této chvíle mne budou blahoslavit
všechna pokolení…“ (L 1,48 Čep). Je
Marie také blahoslavena v tradici
ČCE? Stará Jednota bratrská o ní
skládala duchovní písně. Ale před-
tím ještě husité necitlivě a hrubě
vynášeli z kostelů obrazy s Marií se
slovy: Vyhoďte tu děvku! Marie se
nikdy nechtěla a nemá stát bohyní,
nepatří „nebesům“, ale církvi. Je dů-
ležitá v pokorném přijetí: Staň se.
Boží syn se narodil z matčina těla –
Marie, která svého Syna provází až
na kříž - a to se odráží v luterské
zbožnosti a jemnosti. Kristus Bůh
jako člověk je požehnáním celého
lidského života žen i mužů; v luter-
ské víře je možné prožívat lidský
život plně ve všech ohledech. K to-
mu vede tzv. teologie kříže (Bůh
nešel jinou cestou než tou naší). Ze
strany reformovaných, přiznejme,
může být „teologie kříže“ napade-
na, že je alibistická vůči lidskému
utrpení  v tomto světě.
Jakkoliv je luterství svým svátost-
ným charakterem blízké římskému
katolictví, které je svátostné právě 
v pojetí církve a „kněžského prv-
ku“, zastupují luterské církve spolu
s jinými protestantskými odnožemi
„prvek prorocký“ (P. Tillich). Protes-
tantismus a katolicismus nestojí
proti sobě jako dva tábory, ale spo-

lečně a vzájemně vytvářejí korektiv
jedné křesťanské církve. Luterství
zde stojí mezi protestantismem a
katolicismem jako „střední proud“
(podobně jako CČSH), ačkoliv Lut-
her již v reformaci redukoval počet
svátostí na dvě. Při vysluhování sv.
večeře Páně je luterskými křesťany
přijímán „celý Kristus“ reálně. Veče-
ře Páně není pouhou připomínkou,
ale aktivní svátostnou hostinou 
s přítomným Kristem. Transsubstan-
ciaci (přepodstatnění živlů) od dob
Lutherových luterství odmítá.
Římský katolicismus zpodobňuje
svátostný a kněžský prvek, jehož
prorockou kritikou se stal protestan-
tismus. Katolicismus je od založení
autoritářský (hierarchické zřízení), 
v jeho pojetí Římskokatolická církev
učí, že reprezentuje Krista plně ve
svátostných podobách od apoštol-
ských dob neporušeně, ve svěcení
duchovních  nepřetržitě. Proto také
římští katolíci hovoří o své mateřské
církvi jako o „svaté“ - autoritativní
„magisterský (učitelský) úřad círk-
ve“. Kde je ale autorita protestantis-
mu, který ji od slavných dob refor-
mační ortodoxie české i světové vi-
ditelně ztrácí, viděno na současném
ubývajícím počtu evangelíků – a vů-
bec jejich někdejší vnitřní síla? O
protestantismu se hovořilo, že je
svobodnější, že také dává větší svo-
bodu Duchu sv. pro jeho působení.
Zpřístupnění evangelia jako více
„civilního“ očekávané ovoce nepři-
náší. Cítíme i při bohoslužbách, že
svátostně je evangelická církev vy-
prázdněna. P. Tillich před půlstole-
tím hovořil o tom, že protestantis-
mus opět svoji autoritu ve společ-
nosti musí najít. Jinak se stane zby-
tečným. Ale je zde snad „první vlaš-
tovka“. Zdá se, že podle prohlášení
SR ČCE z 11.4. 2012 k aktuální české
situaci ve společnosti ji „české sest-
ry“ a „čeští bratři“ opět nacházejí.
Nedojde ale záhy a paradoxně ještě
k většímu vyprázdnění oné právě
nalezené autority v prorockém hla-
su ČCE? Není pouhým gestem a
„marketingovým tahem“ vymírající
církve? Éra velkých vůdců už
opravdu skončila. „Individualis-
mus“ je ve společnosti i církvích pří-
tomný. 
I v současné ČCE přetrvává definice
evangelické církve, jak je obsažena 
v knize Katolicism a boj o křesťan-
ství (1925) od J. L. Hromádky, kde je
vyzdvižen právě tvrdý a nekompro-
misní protestanský hlas vůči „la-
hodnějšímu“ a více mystickému
„katolizujícímu“ protestantismu. J.
L. Hromádka zmiňuje F. Heilera, N.
Soederbloma a americké teology,
kteří zastávali evangelickou „katoli-
citu“. Hromádka takové snahy ne-
považoval za nosné ve „sjednoce-
né“ církvi. Ale co když je nám dnes
po zkušenosti Taizé bližší právě
onen ztišující a spirituální přístup?
Každý má být respektován a nezra-
ňován ve své víře. Toť zásada Kris-
tovy církve, jinak určitě dojde k ještě
většímu odlivu mladých teologů i
farníků z ČCE do církví, které jim
budou bližší a nabídnou širší spiri-
tualitu než jejich církev mateřská.
Podle C. Lévi-Strausse má být kul-
tura kumulativní, nikoliv selektivní.
V praxi jedné české protestantské
církve – ČCE - by to mohlo být pra-
vidlem, jak můj známý starší řím-
skokatolický kněz nazývá „naši“
církev „kočkopsem“. Nejsme refor-
movaní ani luteráni, přitom máme
členství ve svazu luteránů i refor-
movaných, ale nakonec stejně pře-

váží reformovaně hranatý a civilní
důraz v moralizujícím tvaru, bohu-
žel tak selektivním. Sám jsem tím
ovlivněn. Moje zkušenost není oje-
dinělá. Jsem si vědom toho, že nad-
měrné zdůrazňování jedné z konfe-
sí nepřinese očekávané zlepšení. Kon-
fesionalismus je záležitostí luterství
a oné „high church“. Vůči česko-
bratrským luteránům je ale narůsta-
jící zájem o ně spravedlivý. V tradici
ČCE tomu tak vždy nebylo.
O luterské víře říkají necírkevní lai-
ci, že je „temná“. Snad nejlepší vy-
světlení těchto „temnot“ nabídne
tzv. Lutherova růže, Lutherův em-
blém, kde černý a tučný kříž (náš
hřích) obklopuje červené srdce (Boží
láska) uprostřed bílé růže (církve).
Luterský evangelík ví, že HOMO
NON POSSE NON PECCARE –
člověk nemůže nehřešit. Jakkoliv
Luther porušil s Kateřinou z Bory
řeholní život, jeho žáci kláštery opět
zakládali. Luterství (podobně jako
anglikanismus) se k řádovému živo-
tu nestaví odmítavě. Luterskou spi-
ritualitu můžeme nalézt v písni EZ
349 „V nás srdce hořelo“, kterou 
složila Basileia Schlinková. Před-
stavuje vřelou víru ze setkání se
Vzkříšeným. 
Ekumenické vazby mezi církvemi
se mají stát naprostou samozřejmos-
tí, ačkoliv vědomí blízkosti a souná-
ležitosti mezi jinými vyznáními
samozřejmé není, je darem Boží mi-
losti. Ekumenismus nemá být mód-
ní záležitostí, byznysem, jak se eko-
logie stala zdrojem velkých příjmů
pro mnohé. Ekumenismus je v pra-
vém slova smyslu katolický, je trva-
lým sdílením jedné křesťanské víry
v trojjediného Boha. Patriarcha At-
henagoras kdysi řekl: „To, co círk-
vím nejvíce chybí, je duch Kristův,
pokora, odhlédání od sebe samých,
nezištná otevřenost pro druhé,
schopnost vidět na druhých to nej-
lepší. Jsme bázliví, chceme zachovat
věci překonané proto, že jsme jim
byli zvyklí, za konvenčními výrazy
pokory skrýváme ducha pýchy a
moci.“ Z množství názorů a všeho,
co víme a o čem se jedná, nechci
udělat závěr, že v ČCE už není co
zkazit. Modlím se: VENI CREATOR
SPIRITUS! Přijď, Duchu stvořiteli!

Otto Miklík
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co znamená „luterský“? (iii. část)

Mám problém s liberální teologií a s tím, jak v jejím duchu učí děti bratr
farář Trusina. Problém má zřejmě i anonymní autor článku „Doopravdy“
(ET-KJ 29), skrytý za šifrou s.j.h (snad tedy jezuita, který si nepřeje být
znám). Sdílím jeho úzkost z nejistot, které otvírá kritická četba Bible, i jeho
touhu chránit před nimi evangelické děti. Nemohu však akceptovat způ-
sob, kterým argumentuje.
Bratr S.J.H neříká rovnou, kam míří. Nejdříve věnuje více než polovinu
svého článku kázání, v němž nám neotřele přibližuje Kristovu moc, slávu
a pravdu. Teprve pak zaútočí na hřích nevíry: „Jakkoli liberálně naladěn,
mimo jeho SLOVO zůstáváš sluhou.“ (Je to pěkná slovní hříčka: liber zna-
mená svobodný. A zdůrazněním slova „slovo“ se nenápadně naznačuje,
že ten, kdo hlásá svobodu od doslovnosti, je sluhou hříchu nevíry. Citujme
dále:) „Možná oslněným vlastní nápaditostí a chytráctvím: ‚Takliž jest, že
řekl Bůh...?‘ Takliž JEST, jak stojí psáno? Ve službě hříchu prvních pochyb-
ností, jako v rauši beztíže volného pádu, ti přijde: ‚To přece nejde brát
vážně, Ježíši, co o tobě píšou. No uznej, že to není doopravdy, to s tím cho-
zením po vodě nebo těla z mrtvých vzkříšením a vůbec...‘ – Berme to s
rezervou. Zázrakuchtivým nalejme čistého vína, že to není doopravdy.“
Je to jasné: Pochybnost (rozuměj: pochybnost kritické četby Bible) je pro
S.J.H hříchem, Trusina a jemu podobní se proviňují „racionálním zpo-
chybňováním Písma“. To jistě podle S.J.H platí i o Trusinovu učiteli Petru
Pokorném, který – shodou okolností na téže stránce ET – upozorňuje na
fakt, že biblická zpráva o prázdném hrobu není obsažena v nejstarších svě-
dectvích velikonoční víry.
V závěru článku opouští S.J.H útočný tón, nesnaží se už karikovat liberál-
ní katechetiku a přináší cennou etymologickou připomínku: Řekneme-li
dětem, že něco, např. příběh chození po vodě, NENÍ DOOPRAVDY, ztě-
žujeme jim tím pochopení, že tentýž příběh mocně svědčí o PRAVDĚ. Řek-
neme-li místo toho, že ten příběh NENÍ SKUTEČNÝ, je pak snadnější
vyjádřit, že je přesto PRAVDIVÝ. A slovo „neskutečný“ může mít dokon-
ce i pozitivní význam – říkáme přece, že něco je neskutečně krásné, a tím
naznačujeme, „napovídáme,“ že existuje něco, co naši běžnou skutečnost
přesahuje. Za ten cit pro jazyk – díky! 

Pavel Říčan
www.pavelrican.cz

Z ekumenického oddělení ÚCK-ČCE jsme dostali zprávu, že po dohodě
s oddělením pro vzdělávání a personalistiku Presbyterní církve v Koreji
(PCK) bude vydán i korejský překlad publikace „Prahou po stopách české
reformace“. Předlohou má být česká a anglická verze průvodce Prahou od
Th.Dr. J. Ottera. (Tato publikace vyšla ve vydavetelství Kalich již ve třech
jazycích: r. 2000 německá verze, r. 2001 česká verze, r. 2002 druhé rozšíře-
né německé vydání a r. 2006 i anglická verze.) Korejský překlad má slou-
žit jednak členům korejské komunity v Praze, kteří chtějí blíž poznávat
dějiny české reformace, i četným návštěvníkům z Koreje, kteří přijíždějí do
Prahy jako turisté a mají zájem o pražskou reformační minulost. – Autor
průvodce Dr. J. Otter byl požádán, aby pro korejské vydání připravil osob-
ní předmluvu. Ten také 17. 7. podepsal společně se zástupcem PCK Ph.D.
Chisung Kimem a Mgr. G. Frey – Reininghausem dohodu o vydání této
publikace. Ta vyšla po doplnění obrazovými přílohami již v září tohoto
roku.

Jiří J. Otter

Z dopisů čtenářů
neskUtečně PraVdiVý

knižní průvodce „Prahou po
stopách české reformace“

také v korejské řeči

Naši bohoslovci na fakultě, i kazatelé,
kteří se zabývají také původním řeckým
zněním Nového zákona, používají pro
svou práci obligátní text vydaný E. Nest-
lem, který je založen na pečlivém výběru
dochovaných řeckých rukopisů. V záhla-
ví každého vydání (jejich počet již pře-
kročil třicítku) čteme jako motto pro
správné biblické studium latinskou vý-
zvu, kterou vydavatel převzal z odkazu
významného biblisty z 18. století J. A.
Bengela: „Te totum applica ad textum:
rem totam applica ad te“. (Sebe celého
věnuj textu: věc celou uplatni na sebe.) 
Tímto heslem byl motivován sám Jo-
hann Albrecht Bengel (1687-1752),
když připravoval  svůj latinský výklad
řeckého znění Nového zákona na základě
pilného studia původních rukopisů. Této
práci se oddal jako horlivý stoupenec
„švábského pietismu“ v jihoněmeckém
Württembersku, jako oddaný žák svého
někdejšího hallského učitele A. H. Franc-
keho. (Bengel měl též velmi vstřícný
vztah k Ochranovské Jednotě bratrské.)
Onu výzvu k „totálně aplikovanému

biblickému studiu“ razil Bengel ve svém
obsáhlém latinském komentáři k Nové-
mu zákonu, který vyšel r. 1742 pod sym-
bolickým názvem „Gnómon Novi testa-
menti“. Astronomický pojem „gnómon“
měl vyznačit, že mu jde o orientační sys-
tematický výklad původního textu jako
filologicko-exegetického „Ukazatele“. 
V podtitulu dodává, že je zaměřen na
„přirozenou sílu slov, v jejich prostotě,
hloubce, ladnosti a prospěšnosti – pro
jejich nebeské vnímání.“ V tom jakoby
pietisticky navazoval na vyznání Žal-
mu 119,24: Svědectví tvá jsou mé rozko-
še – budou mým potěšením, jsou to moji
rádci.“ (Obdobně nám zní verš vyzna-
vačské písně bratří z Jednoty bratrské, že
Kristus k sobě mnohé přivodí sladkostí
slova Božího, nám k spasení poslaného.
(CZ 244,4).
Při své pečlivé filologicky založené exe-
gezi však Bengel klade důraz i na vnitř-
ní svědectví Písma svatého. Hoj-nými
odkazy na souvislost s příbuznými bib-
lickými texty nám připomíná i obdob-
nou bohatost poznámek našich kralic-

kých překladatelů k Novému zákonu. I
jako zbožný lingvista měl Bengel zvlášt-
ní porozumění pro novozákonní kritické
bádání. V něm novátorsky doporučoval
dávat přednost při překladu původních
řeckých textů spíše těžšímu čtení než
snazším rukopisným variantám. – Při
třetím vydání r. 1773 byl jeho Gnómon
označen až na „exegetický klenot“. A
nadále se pak stal významnou výklado-
vou rukovětí pro celou řadu bohoslovců.
Sám tiskový rozsah tohoto díla vzbuzuje
obdiv (moje pozdější berlínské vydání z r.
1860 obsahuje 764 stránek zhuštěného
tisku.) Co do data už sice jde o dílo
poměrně staré, ale svým bohatým obsa-
hem může užitečně sloužit i dnešním
biblistům: jako pomůcka, v níž je zá-
kladní pečlivý filologický přístup spojen
s hlubokou vírou a úctou k Božímu
Slovu. A onen zmíněný Bengelův latin-
ský „návod“ pro podvojné „totální“
pojetí biblického studia je jistě výzvou
pro všechny čtenáře Bible jako Písma
svatého.

Jiří J. Otter

O správném přístupu k biblickému studiu
(k listopadovému výročí německého biblisty J. a. bengela)

nad biblí
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Českobratrská církev evangelická

DěČíN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f. Petr Čapek

DuCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a. f. Jan Opočenský

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

CHOTINěVES, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f. Martina
Vlková Šeráková

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

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

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

LITOMěŘICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, f. Zdeněk Bárta

LOuNy, Ne 9.30
Českých bratří 1510, f. Tomáš
Pavelka

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

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

TEPLICE, Ne 9.30
J. V. Sládka 2006/16, f. Jan Opočen-
ský

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

ÚSTí NAD LABEM, Ne 10.30 ve sbor.
domě v Dvořákově 6
Dvořákova 6, f. Marie Molnárová

ŽATEC, Ne 9.30
Husova 1200, f. Jan Veselý

Církev bratrská

DěČíN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVíNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, Libor Trousil

MOST, Ne 9.30
J. Kříže 3127, Milan Let

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, Pavel Benák

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

Evangelická církev metodistická

LITOMěŘICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

DěČíN, Ne 9.00
Šikmá 152, k. Jaroslav Poloha

LITOMěŘICE, Ne 9,30
Žižkova 3/2039

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, k. Radek Pospíšil

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

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

bohoslužby
SyNODNí RADA ČCE VyPISuJE Vý-
BěROVé ŘíZENí
na pozici:

Vedoucí tajemník/tajemnice 
Ústřední církevní kanceláře 
Českobratrské církve evangelické
(ÚCK ČCE)

Termín uzávěrky předkola výbě-
rového řízení: 5. 12. 2012 do 15 h
(rozhoduje datum doručení do
ÚCK). 
Přihlášky musí být doručeny 
v obálce s označením „Výběrové
řízení na pozici vedoucí tajemník
ÚCK – neotvírat“
a doručeny na adresu: 
Českobratrská církev evangelická,
pošt. přihr. 466, Jungmannova 9,
111 21 Praha 1
poštou nebo osobně 
do sekretariátu ÚCK. 

Bližší informace podá: 
E. Žváčková, 

tel.: 224 999 224, 
zvackova@e-cirkev.cz
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V pátek 10. srpna 2012 jsme se roz-
loučili s Jánem Novákem, dlouhole-
tým kurátorem Farního sboru Čes-
kobratrské církve evangelické v Hra-
běticích na jižní Moravě (okres
Břeclav).
Brat Novák, jak jsme ho vždy oslo-
vovali a jak jsme o něm vždy mluvi-
li, pocházel ze Slovenska a své
mateřštiny se nikdy nevzdal, pouze
ji obohacoval vlivy nejen češtiny, ale
také výrazy přejatými ze slovenštiny
reemigrantů z Rumunska, Maďar-
ska či Bulharska. 
Rodnou obec Medzianky (okr. Pre-
šov) opustil spolu s rodiči brzy po
válce. Rodina se odstěhovala do
Čech do Kaplice. Životní podmínky
nebyly ideální, spíš velmi tvrdé.
Přesto brat Novák na toto období
vzpomínal rád. V Kaplici prožil mlá-
dí a také se zde oženil s Annou, roze-
nou Hrůzovou, tady se jim také na-
rodila nejstarší dcera. Paní Anna a
její rodina, stejně jako řada dalších
spoluobčanů z Kaplice a okolí, přišla
do Čech z rumunského Banátu na
základě výzvy poválečného Česko-
slovenska. Tehdy se přistěhovalo
velké množství Čechů i Slováků,
jejichž předkové kdysi našli domov
ve vzdálených oblastech monarchie.
Udrželi si svou původní kulturu,
jazyk i náboženství, stejně jako ná-
rodní hrdost a lásku k vlasti svých
předků.  
A jak se dostali Novákovi na jižní
Moravu? Bratu Novákovi se kraj za-
líbil, když zde byl na zájezdu. Dlou-
ho se nerozmýšlel. Nový domov na-
šli ve vesnici Jevišovka na samých
hranicích s Rakouskem. V Jevišovce
(původním názvem Frélichov) stej-
ně jako v několika dalších obcích žili
od 16. století Chorvati, kteří byli po
druhé světové válce nemilosrdně
vysídleni a rozptýleni do různých
míst zejména severní Moravy. Do
opuštěných obcí přicházeli po válce
Češi z vnitrozemí i reemigranti z Ru-

munska, Maďarska a Bulharska,
popř. z Jugoslávie. V roce 1962 našli
v Jevišovce nový domov i Nová-
kovi, zde se jim narodila druhá
dcera a syn.
Jako většina reemigrantů, kteří se
usadili na jižní Moravě, také No-
vákovi byli evangelíci luterského
vyznání. Byla to zvláštní situace –
potomci dávných vystěhovalců,
kteří si udrželi jazyk i víru, získávají
nový domov v oblasti, kde jsou ob-
klopeni sice velmi příbuzným, leč
pro ně cizím jazykem a podobně je
tomu i s vyznáním: 1. ledna 1954 byl
ustaven Farní sbor Českobratrské
církve evangelické se sídlem v Hra-
běticích s naprostou většinou členů
Slováků luterského vyznání. V té
době už zde čtyři roky působil farář
Ján Palic. Území sboru bylo rozsáh-
lé, kázalo se na mnoha místech, za-
psaných členů bylo více než tisíc,
lidé byli obětaví, ale postupem doby
jejich elán pohasínal, řada z nich se
odstěhovala, mladá generace ve
snaze splynout s okolím spolu s rod-
nou mateřštinou odkládala i víru
otců. 
Přesto se našli věrní, mezi nimi i brat
Novák. 50 let sloužil sboru jako pres-
byter, z toho posledních 32 let byl
kurátorem. Stále se zmenšující sbor
Hrabětice neustále toužil po sloven-
ském faráři. Po Jánu Palicovi (1950-
1966) to byl Ján Oslík (1967-1975) a
nakonec poslední slovenský du-
chovní Miroslav Volník (1987-1992).
Administrování hrabětického sbo-
ru střídavě zajišťovali faráři ČCE 
z Hustopečí, Silůvek, Brna I a z Mi-
roslavi. 
Ať už byl sbor obsazen či administ-
rován, stále mu věrně a trpělivě
sloužil kurátor brat Ján Novák. Do-
kud mu to zdraví dovolovalo, vozil
na bohoslužby nejprve do Hrabětic,
později domů do Jevišovky těch
několik věrných, kteří ještě z počet-
ného sboru zbyli. A nejen to, sám

pravidelně vykonával čtené boho-
služby se zpívanou luterskou liturgií
a vyhledával vhodné písně z kancio-
nálu, tzv. Tranoscia. V době, kdy už
v hrabětickém sboru nebylo možné
ani vytvořit staršovstvo, řešil s ad-
ministrátorem bratrem farářem Titě-
rou vše potřebné a jezdil do Mi-
roslavi na porady staršovstva. Sbo-
rová kancelář se mu vešla do kožené
aktovky, kterou pevně svíral na klíně
při poradách správní komise i ve
chvíli, kdy už se jen s obtížemi vy-
jadřoval. Měl v evidenci účty, pama-
toval na sbírky a vděčně přijímal
vedení sborového účetnictví eko-
nomkou miroslavského sboru. A po-
malu slábl a ztrácel se, stejně jako se
ztrácí hrabětický sbor. 
Brat Ján Novák, poslední kurátor
Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Hraběticích, zemřel 
3. srpna 2012. Pohřební shromáždě-
ní se konalo u domu smutku a u
hrobu na rozlehlém hřbitově, kde
jsou pestré dějiny obce a jejích oby-
vatel pietně připomínány. Admini-
strátor sboru bratr farář Ondřej Ti-
těra z Miroslavi vybral jako základ
kázání biblický verš: „Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokončil,
víru zachoval. Nyní je pro mne při-
praven vavřín spravedlnosti, který
mi dává v onen den Pán, ten spra-
vedlivý soudce.“ (2 Tm 4,7)
Brat Novák, dělník na vinici Páně,
na jehož pevný stisk udřené a ztvrd-
lé ruky nikdy nezapomenu, by si ta-
to slova sám nevybral. Na to byl pří-
liš skromný. My, kteří jsme ho znali,
však víme, že platí i o něm: bojoval
dobrý boj do posledních dnů, víru
zachoval a Pán života a smrti má pro
něj jistě připraven vavřín spravedl-
nosti. 
Díky Bohu za takové služebníky. 

Lia Ryšavá 
jménem správní komise 

sboru Hrabětice 
a staršovstva sboru Miroslav

Oznámení

Pozvánky

edita štěříkOVá

christian daVid

Zakladatel ObnOVené JednOty

bratrské

Christian David patří mezi největší
moravské osobnosti, přesto je dosud
znám a obdivován více ve světě než
v České republice. Prostý tesař se

stal smělým následovníkem Ježíše
Krista a pro jeho víru, odvahu a vy-
trvalost se evangelium rozneslo do
končin země. Stal se zakladatelem
bratrské osady Herrnhut v Horní
Lužici, spoluzakládal obnovenou
Jednotu bratrskou, známou také
pod názvem Moravská církev - Mo-
ravian church. Davidův životní pří-

běh dosud inspiruje věřící i nevěřící
k praktickému životu v prosté ode-
vzdanosti Bohu v čisté důvěře a
lásce. Vůbec poprvé se dostává k
českému čtenáři tak hodnotná kniha
o Christianu Davidovi. 
Moravian, A5, 352 s., váz., 
299 Kč

edita štěříkOVá

MatOUš stach

Jedinečné dílo renomované historič-
ky o osobnosti Matouše Stacha, exu-
lanta z Moravy. Po dramatickém
útěku z rodných Mankovic kvůli
pronásledování pro víru se dostává
do Herrnhutu a odtud odjíždí jako
první misionář do Grónska, kde roz-
víjí misijní činnost Obnovené Jedno-
ty bratrské. Životní příběh Matouše
Stacha inspiruje dnešní křesťany 
k následování Pána Ježíše kamkoli
on jde, povzbuzuje k odvážné víře,
která se nedá odradit ani nebezpe-
čím ani dlouhým neúspěchem.
Moravian, A5, 96 s., 
130 Kč

SAMuEL
Soukenická 15, 110 00 Praha 1

Otevřeno: 10-18 hod
tel.: 224317674

www.samuelcz.com/shop

ze samuele

Ján novák, dělník na vinici Páně

FARNí SBOR ČCE V HLINSKu zve 
k setkání při příležitosti výročí 

100 let od založení 
kazatelské stanice ČCE 

v Hlinsku. 

Setkání se koná na 1. adventní
neděli 2. 12. 2012 v modlitebně (U
Tvrze 295).

Program:
9.00 - slavnostní bohoslužby s vy-
sluhováním večeře Páně;
10.45 - rozhovor s Joelem Rumlem
o radostech a starostech našeho
sboru;
12.15 - oběd v blízké restauraci;
14.00 - Joel Ruml: Úkol církve
dnes (přednáška a rozhovor o si-
tuaci a poslání církve u nás a ve
světě).

Zveme Vás na společný oběd.
Pokud se ho chcete účastnit, při-
hlaste se, prosíme, do 25. listopa-
du u farářky 

N. Čejkové 
(604 284 774).

Jiřina šiklOVá: stOUPenci PrOMěn
Více než čtyřicet let stará nepublikovaná habilitační práce J. Šiklové.
Kniha je věnována dobově aktuální-
mu fenoménu sociálněkritického
studentského hnutí v západní Evro-
pě a severní Americe, jehož relevan-
ce sice pominula, avšak alespoň 
v jisté míře se objevuje znovu v sou-
časných protestech proti „globální-
mu kapitalismu“.
Kniha má tři části – autorčin úvod 
z hlediska dneška, vlastní rozsáhlý
text a doslov Marka Skovajsy, který
jednak text znovu „rekontextuje“ a
současně nabízí portrét Jiřiny Šiklo-
vé od let šedesátých až do dneška.
Skovajsa kultivovaně a poučeně text
v tomto ohledu doplňuje, aniž mu
ubírá na jeho původní tvářnosti.
Recenzovali prof. Miloslav Petrusek
a doc. Zdeněk R. Nešpor.
Vychází jako 8. svazek edice KAIROS, 360 stran, náklad 700 ks.
Běžná cena 280 Kč, cena v Kalichu do 1. 12. 2012 196 Kč

22. 11. 1933 – 3. 8. 2012

novinky



Husitská reformace znamenala velký pokus o východisko z
evropské krize pozdního středověku, zasahující všechny
oblasti života společnosti. Nezůstala jí ušetřena ani tehdejší
církev, ba právě naopak, v ní se soustředily velmi výrazně
všechny krizové jevy. Nebylo tedy divu, že česká reformace
se v úsilí o nápravu poměrů zdaleka ne jen církevních obráti-
la k počátkům křesťanství, ke vzoru prvotní církve, ke slovu
Písma jako základní autoritě pro život jednotlivce i celé spo-
lečnosti.
Krize zasáhla téměř celou Evropu v průběhu 14. věku a ode-
znívala až do sklonku následujícího století. Přinášela zásadní
zvrat, vedoucí od středověku k nastupujícímu již novověku.
Pozdně středověká krize zasáhla země západokřesťanské
Evropy, nikoliv však rovnoměrně co do času i prostoru. Její
nástup lze vysledovat nejprve v Evropě západní (Francie,
Anglie, italské země, Pyrenejský poloostrov). Teprve na
samém sklonku 14. století dospěla do Evropy střední a stře-
dovýchodní, tedy i do Čech. S jejími projevy zde se pak set-
káváme hluboko do 15. století, zatímco západní státy se 
z krize vymanily již kolem poloviny tohoto věku. 
Jestliže jsme konstatovali celospolečenské zasažení krizovými
jevy, pak je třeba hledat jejich příčiny. Jedná se nesporně o více
důvodů a podnětů. Patří mezi ně příčiny demografické, ústí-
cí do poklesu obyvatel západní Evropy. Proč tomu tak bylo?
Souviselo to i s klimatickými změnami na evropském konti-
nentu ve 14. a na počátku 15. století, kdy došlo k nástupu
„malé doby ledové“. Důsledkem byla krize zemědělství a
následný hladomor (1315-1317). Tím byly vytvořeny pod-
mínky pro morovou pandemii („černá smrt“) let 1347 - 1352.
V následujících desetiletích se epidemie dále šířily, nejen v
důsledku změny klimatu, ale zejména vojenskými taženími
po evropských zemích. Zde totiž probíhaly dlouhodobé
válečné konflikty, např. tzv. stoletá válka mezi Francií a Anglií
v letech 1337 - 1453. K nim se od poloviny 14. století řadil útok
osmanských Turků na Balkán, znamenající dlouhodobý
zápas s islámem, a to nejen v oblasti vojenské, ale též ideové.
Stálá a aktuální přítomnost smrti, ať již způsobená hladomo-
rem, epidemiemi či válečnými událostmi, se odrážela v dobo-
vém myšlení, v mentalitě nejširších vrstev. Odtud jistě pra-
menila prohloubená religiozita, niterná zbožnost, úsilí o dosa-
žení spásy, apokalyptická vize blížícího se konce pozemského
světa, zápas s Antikristem. 

POtřeba refOrMy

V oblasti ideové a politické se krize projevovala rostoucím
napětím, soupeřením mezi duchovní a světskou mocí. K tomu
jako nový prvek přistupovaly politické ambice nižší šlechty
(rytířstva) i měšťanstva, zejména z královských měst. Boj o
politickou převahu mezi světskou a duchovní mocí začal již na
počátku 14. století střetnutím mezi francouzským králem
Filipem IV. Sličným a papežem Bonifácem VIII. Pokračoval pak
tzv. avignonským zajetím papežů (1309 - 1377) a vyvrcholil
papežským schizmatem roku 1378. Roztržka v papežství zna-
menala nejen prohloubení duchovní krize, ale měla také poli-
tické důsledky pro všechny evropské státy. Francouzští kardi-
nálové tehdy vypověděli poslušnost římskému papeži a zvoli-
li papeže nového, národnosti francouzské, se sídlem ve fran-
couzském Avignonu. Tedy: Řím a Avignon – dvě vzájemně
soupeřící centra západního křesťanství. Tato situace logicky
přinesla dalekosáhlý přesun především v poměru církve a
státu. V politických souvislostech byla důsledkem snaha obou
znepřátelených papežů o získání panovníků jednotlivých zemí
Evropy na svou stranu. Pochopitelně to přineslo politickou
destabilizaci pro celé západní křesťanství, země Koruny české
nevyjímaje. Stavba církve, včetně instituce papežství, se otřásla
v samých základech.
Negativním činitelem, zasahujícím celou Evropu a v Čechách
posléze řešeným revolučním výbuchem, byla krize římské
církve, její porušenost. Přitom církev to byla, jež v poměrech
středověku byla spjata s celou společností a jejími mocenský-
mi strukturami. A nejen to, vždyť právě církev dala dobovým
společenským poměrům posvěcení a tím přispěla k vytvoře-
ní dojmu o jejich trvalosti. Nelze se proto divit, že zesvětštělá,
porušená církev vyvolávala obavy ze selhání, z opuštění bib-
lických principů. Jak měla tato církev vést své údy ke spáse?!
Proto úzkost ze ztráty spasení! Vždyť církev viditelně opusti-
la úzkou cestu následování Krista. Opustila vzor prvotní,
apoštolské církve a zabydlela se v blahobytu a vnější nádhe-
ře, v zásazích do světské politiky a dokonce nedokázala ani
zachovat vlastní jednotu. Proto vznikalo přesvědčení, že cír-

kev potřebuje urychlenou zásadní reformu, proto rostlo poro-
zumění pro eschatologickou zvěst o příchodu Pána církve i
světa. Náprava církve měla být předpokladem pro nápravu
celé křesťanské společnosti.
O tom, že reforma církve se stala pro současnou dobu nut-
ností, nebylo v průběhu 14. století sporu. Papežské dvojvládí
tuto potřebu jen urychlovalo. Většina reformního snažení
vycházela zevnitř církve, šlo tedy o vnitřní nápravu církev-
ních poměrů. V závěru 14. století se z reformních koncepcí
nejvíce prosadil a uplatnil konciliarismus. Vycházel z pře-
svědčení, že obroda musí vyjít z církve, byť za podpory svět-
ské moci. Reforma církve se podle tohoto názoru měla stát
tématem obecných koncilů, tvořených zástupci duchovních
institucí. Což znamená představitele univerzit, církevních
řádů a dalších církevních institucí a organizací. Důsledkem
bylo výrazné omezení moci papeže a sboru kardinálů. První
obecný koncil v Pise roku 1409 se pokusil o odstranění
pohoršlivého papežského schizmatu zvolením papeže nové-
ho, leč neúspěšně. Došlo k situaci ještě pohoršlivější – oba
sesazení papežové odmítli závěry koncilu a neodstoupili,
takže o moc nyní soupeřili papežové tři! Tento naprosto neu-
držitelný stav vyřešil až koncil v Kostnici (1414 - 1418), na
němž byl do čela římské církve postaven jediný papež.
Současně koncil stanovil principy reforem, jejichž propraco-
vání a uskutečnění měla připadnout dalším koncilům v
budoucnosti.

sitUace V ZeMích kOrUny české

Jestliže jsme se zmiňovali o nerovnoměrnosti vývoje krizo-
vých jevů v Evropě, pak země Koruny české jsou toho příkla-
dem. V době, kdy západní Evropa, v polovině 14. století, se
zmítala v hluboké depresi, prožívaly české země léta vše-
stranného rozmachu hmotného i duchovního. Za vlády krále
českého a císaře římského Karla IV. se Koruna česká ocitla na
vrcholu svého rozvoje v období středověku. Pro životní úro-
veň obyvatelstva měly základní význam hospodářsky úspěš-
né důsledky zemědělské a městské kolonizace i stále ještě
vydatná ložiska stříbra (zvláště v Kutné Hoře), zajišťující sta-
bilní měnu. Důsledkem vnitrozemské polohy a patrně i kli-
matu našeho území také bylo, že se mu zatím vyhýbaly
morové epidemie. Výhodná pro země Koruny české byla i
situace politická, daná mimořádně vlivným a schopným
panovníkem Karlem IV. Za jeho vlády se české soustátí stalo
evropskou mocností, čímž také vzrostl význam Prahy mezi
předními evropskými městy. Tak směřovala vnitřní i zahra-
niční politika Karla IV. Souběžně a ve vzájemné podmíněnos-
ti s hospodářským a politickým rozmachem se rozvíjela
oblast kultury, umění a vědy. Na Karlově dvoře se objevoval
velký počet umělců, vědců i náboženských myslitelů. Císař a
král promyšleně posiloval mezinárodní postavení Čech
řadou zakladatelských aktů. Mezi ně v první řadě patřilo
povýšení pražského biskupství na arcibiskupství (1344), o což
jeho předchůdci a předkové, Přemyslovci, se snažili marně.
Karlovi se rovněž podařilo úspěšně završit úsilí o založení
vysokého učení, pražské univerzity (1348), která pak sehrála
významnou roli v husitské revoluci. Panovník také progra-
mově rozvíjel stavební aktivity, a to nejen k posílení své moci
(stavba královských hradů v čele s Karlštejnem, jako mystic-
kou schránou říšských korunovačních klenotů i sbírek údaj-
ných ostatků světců i samého Krista). Vynikajícím urbanistic-
kým počinem bylo založení Nového Města pražského (1348)
i podstatné rozšíření území a zástavby Malé Strany, včetně
výstavby monumentálního, umělecky zdobného kamenného
mostu přes Vltavu. Tím se Praha stala skutečným středově-
kým velkoměstem. Ke zvýšení její prestiže, jakož i celého krá-
lovství, měla v křesťanstvu sloužit řada akcí zaměřených na
obyvatelstvo evropských zemí. Tak na Dobytčím trhu (dneš-
ním Karlově náměstí) dal císař zbudovat zprvu dřevěnou
stavbu kaple Božího těla. Z jejího ochozu byly každoročně
ukazovány říšské korunovační klenoty i vzácné svátostiny.
Praha, hlavní město království, se v oněch dnech stávala
cílem početných poutí z celé západní Evropy. Tento slibný
rozkvět Českého království, nejdůležitější součásti zemí
Koruny české, bylo obyvatelstvem pojímáno jako projev
mimořádné přízně samého Boha, s tím, že právě České zemi
přísluší nejpřednější místo v křesťanském světě. Můžeme
tedy konstatovat již pro tuto dobu český mesianismus, výraz-
ně se pak projevující v husitské revoluci (a poté ještě vícekrát
v našich dějinách, až do dob nejnovějších).
Již v době Karlovy vlády se i v českém prostředí začaly obje-

vovat příznaky krize. Panovník si jich byl do jisté míry
vědom. Upřímně niterně zbožný a teologicky vzdělaný Karel
IV. byl v podstatě ve vztahu k církvi osobností rozpornou. Na
jedné straně to byla mimořádná podpora církve a jejích insti-
tucí. Panovník přiváděl do Čech nové církevní řády, zakládal
kláštery a kostely, významně rozhojňoval církevní majetek, až
tvořil třetinu pozemkové držby v království. Proslulým se
stal shromažďováním domnělých ostatků světců. Na straně
druhé však spatřoval negativní jevy, bující v organizmu círk-
ve. Proto byl otevřen reformním snahám a neváhal s jejich
podporou. V tom byl zajedno i s prvním pražským arcibisku-
pem Arnoštem z Pardubic. K dokladům Karlovy přízně
reformním myšlenkám patří povolání proslulého rakouského
kazatele Konráda Waldhausera, člena augustiniánského
řádu. Působil v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském.
Jeho reformně laděná kázání se setkala s mimořádným ohla-
sem mezi Pražany. Jak udávají dobová svědectví, ani prostor-
ný chrám nestačil pojmout množství posluchačů, a tak
Waldhauser kázával také davům shromážděným před koste-
lem. Jistě je tento ohlas dokladem, že široké vrstvy obyvatel-
stva hledaly východisko ze stávající krizové situace. Vzápětí
se jim dostalo dalších podnětů a povzbuzení. 

Otec české refOrMace

Česká reformace se rodila pod tlakem Božího slova i soudu.
Zdůrazněme pro tuto situaci význam Hospodinova slova
jako výzvy k akci: „Naplnil se čas a přiblížilo se království
Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Slovo Boží je
slovem krále, přicházejícího, aby požádal vydat počet z vla-
dařství od malého i velikého, od celé církve! Odtud pramení
volání po nápravě církve, která má být provedena kázáním
Božího slova. Kázání ve jménu Ducha svatého volá k zasta-
vení v životním shonu a k základní revizi směru a hodnot
života. Jak aktuálně znějí tyto myšlenky, vyslovené koncem
14.století, křesťanům počátku 21.století! 
Církev zesvětštěná a porušená měla tedy být napravena
Božím slovem. Důsledky evangelijní zvěsti musí začít u jed-
notlivců, u jejich nápravy. Tak vyznívala v době Karlova
panování kázání Miliče z Kroměříže, jehož František Palacký
nazval „otcem české reformace“. Tento významný úředník
císařské kanceláře a církevní hodnostář dospěl k životnímu
obratu, aby se roku 1363 vzdal všech svých hodností i pre-
bend a vydal se na cestu prostého kazatele, povzbuzen pří-
kladem Waldhauserovým. Jeho hlavním působištěm se stal
staroměstský kostel sv. Jiljí v dnešní Husově ulici. Svými
kázáními oslovoval nejen české obyvatele Prahy. Milič také
kázal německy pro pražské Němce a v kostele sv. Mikuláše na
Starém Městě i latinsky univerzitním studentům. Zasahoval
tak do duchovního života širokých vrstev pražského obyva-
telstva jako výmluvný, ba podmanivý kazatel. Svými souvě-
kovci byl nazýván „mužem ohňových slov“. Imponoval
svým příkladným, až asketickým životem, a to nejen jako
kazatel, ale též jako porozumivý a laskavý pastýř. Hluboce
prožívané krizové jevy jeho doby ho přivedly k přesvědčení,
že se již nyní, v aktuální současnosti, objevil Antikrist a
zhoubně již působí dokonce přímo uvnitř církve. Tedy boj s
Antikristem, jehož vliv je patrný nejen v církvi, ale i u svět-
ských mocností, které nejsou poddány Králi králů, jímž je
Beránek. Právě naopak, ve vzdorné pýše podporují vládu hří-
chu nejen v církvi, ale i v celé křesťanské společnosti. Proti
Antikristu je podle Miliče třeba bojovat mečem Božího slova.
Antikristova přítomnost je mu zároveň příznakem brzkého
Božího zásahu do dějů tohoto světa, příznakem jeho blížícího
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se konce a nastolení Božího království. Tedy očekávání escha-
tologické, jež zvyšuje odpovědnost křesťanů a nutí je k práci
na přípravě světa vstříc Božímu příchodu a ovšem i soudu.
Důraz na zcela zásadní důležitost Božího slova vede Miliče k
přípravě jeho nositelů a šiřitelů, dobrých kněží, „orlů nového
věku“. Pro své žáky, budoucí kazatele, vytvořil komunitu,
vzorný sbor, na Starém Městě (v místech dnešního Konviktu),
nazvaný „Novým Jeruzalémem“. Toto společenství působilo
až do Miličovy smrti roku 1374 a nezůstalo bez následování
ani v další době. Jestliže základem Miličova společenství byla
láska k Božímu slovu, pak k ní přistupovala také touha po
těsném spojení s Kristem, a to ve svátosti večeře Páně. Ta je
pro Miliče posilou k novému životu, a proto ji doporučuje lai-
kům k nejčastějšímu užívání. Stolování s Pánem církve dá
účastníkům prostřednictvím jeho těla a krve sílu v zápase s
Antikristem pro obnovu církve, ale nejen to, spojení s Kristem
ve svátosti poskytne záchranu v tísni krize celého světa. Zde,
v důrazu na eucharistii, již můžeme rozpoznat náznaky kali-
cha a jeho význam v pozdějším dění husitské revoluce.
Na Miličovo nezapomenutelné působení navázali jeho žáci, po
smrti svého učitele vypuzení ze zrušeného Nového Jeruzalé-
ma. S touto skutečností se však nikdy nesmířili a jak záhy uvi-
díme, pokračovali v nastoupené cestě ve věrnosti Miličovým
zásadám. V okruhu Miličových žáků vynikl výrazný teologic-
ký myslitel Matěj z Janova, jehož činnost přesáhla již do doby
vlády krále Václava IV. (zemřel 1393). Nazýván byl „Mistrem
pařížským“, když získal teologické vzdělání na univerzitě 
v Paříži, na Sorbonně. Také on, obdobně jako Milič, kladl Bibli,
Boží slovo, jako základ a měřítko pro celý život, jak osobní, tak
církevní. Své hlavní myšlenky Janov vyslovil v klíčovém, latin-
sky psaném spisu „O pravidlech Starého a Nového zákona“.
Zásadně odmítl přebujelý kult světců včetně modliteb k nim, i
jejich výtvarné zobrazování. Tím kriticky reagoval na rozšíře-
nou dobovou praxi, podporovanou samým panovníkem
Karlem IV. Právě tak ostře vystupoval proti zevnímu bohatství
církve. Východisko z krize, reformu církve i celé křesťanské
společnosti hledal Janov v častém (denním) přijímání svátosti
večeře Páně (opět eucharistický motiv, rozvinutý v husitství) a
v působení kazatelů – andělů vyslaných ke žni před koncem
tohoto světa. Svůj vztah k předchůdcům a učitelům vyjádřil
představou, že v řadě těchto andělských kazatelů stojí v čele
Waldhauser a Milič – dvojice svědků u světa nenáviděných,
protože odhalili Antikrista v nepravé církvi a vyzvali k boji s
ním. Janov se ztotožnil s představou, že současné lidstvo žije již
v počátcích Třetího věku, věku Ducha svatého. Podle této myš-
lenky, v níž lze nalézt zřetelné stopy mystiky, v průběhu toho-
to věku čelí Kristus pronásledování pravé církve, vyvolanému
Antikristem. Tomu brání Pán církve prostřednictvím svých
kazatelů, směřujícím k přerození člověka. Církev a s ní celé
křesťanstvo bude přivedeno, jak zdůrazňuje Janov, k ideálu
prvotní církve s její prostotou a čistotou jedině Božím slovem,
které trvá na věky. 
Matěj z Janova působil v letech krize prohloubené papež-
ským schizmatem. Rok 1378 přinesl zásadní události, jež se
výrazně zapsaly do příštích dějů. V tomto roce tedy propuká
dvojpapežství a současně umírá velký státník Karel IV.
Sjednocovatel křesťanské Evropy odchází z tohoto světa v
době, kdy je jeho celoživotní usilování vážně ohroženo.
Krizové příznaky v evropských zemích se totiž natolik kumu-
lují, že jejich zažehnání by bylo nad síly jednotlivce. Moderní
dějepisectví oprávněně upozorňuje, že nastalé problémy by
nevyřešil ani výjimečně schopný a energický vládce, jímž
Karel IV. nesporně byl. Jeho syn a nástupce Václav IV. byl
osobností značně odlišnou. Již jako dvouleté dítě byl koruno-
ván na českého krále, v roce 1376 na krále římského. Od dět-
ství tedy byl vychováván k životní úloze panovníka.
Nechybělo mu skvělé vzdělání ani vladařské zkušenosti, byl
totiž několik let otcovým spoluvladařem. Co mu však schá-
zelo, byly otcovy tvrdě v mládí získané zkušenosti, včetně
účasti na válečných akcích. Také postrádal otcovo politické
zaujetí i osobní zbožnost, vedoucí Karla k vědomí odpověd-
nosti panovníka před Bohem.
Václav se spíše státnickým povinnostem vyhýbal, situace, do
nichž se dostával, řešil liknavě a ocital se tak více ve vleku
událostí, než aby je sám usměrňoval. 
K těmto osobním předpokladům přistupovala rovněž měnící
se doba, na rozdíl od Karlovy éry radikálně změněné pod-
mínky v zemích Koruny české. Na sklonku 14. století, v době
Václavova panování, v plné síle začaly propukat krizové jevy
přicházející ze západní Evropy. První skutečně rozsáhlá
morová rána se v Čechách projevila v roce 1380 a po ní na pře-
lomu 14. a 15.století následovaly další údery „černé smrti“.
Výsledkem bylo, že dosud rostoucí počet obyvatel Českého
království se začal snižovat. Kromě epidemií k tomu přispí-
valy i projevy domácích válek a pak revoluční události. Ustal
také, již od poloviny 14. století, příliv přistěhovalců z ciziny,
protože v důsledku opakovaných epidemií i válek docházelo
k úbytku obyvatelstva v západní Evropě. V českých zemích
však morové rány ani tak nevyvolaly sociální neklid, jako

spíše aktualizovaly apokalyptickou vizi blížícího se konce
pozemského světa.
Také hospodářské poměry v Čechách se lišily od západní
Evropy, kde v průběhu 14. století vznikaly selské bouře i
městská povstání. V Čechách tomu tak zatím nebylo, i když
hospodářská úroveň země za vlády Václava IV. klesala.
Finanční situace byla ovlivňována poklesem reálné hodnoty
pražského groše, jako důsledku snižující se těžby zmenšují-
cích se zásob stříbra v kutnohorských dolech. Stříbrné praž-
ské groše byly proto nahrazovány drobnou mincí, tzv. haléři
s vysokou příměsí mědi. Zhoršení měny vedlo ke stoupání
daňového zatížení, ke zhoršení příjmů pozemkových vrch-
ností (peněžní renta), k častějšímu vypisování královských
berní. Ve městech, včetně Prahy, lze vysledovat nerovnoměr-
nost majetkového rozvrstvení, projevující se v hospodářské a
sociální skladbě městského obyvatelstva. Z ní pak pramenily
revoluční nálady, přispívající nakonec k úsilí o změny této
situace, k výbuchu revoluce. Přes tyto a další projevy hospo-
dářských a sociálních protikladů je třeba konstatovat, že
životní podmínky v českých zemích byly celkem snesitelné.
Ceny zemědělských produktů a tudíž i potravin se držely na
stálé a vcelku nízké úrovni. Ani hladomor nijak Čechy nepo-
stihl, právě tak jako se jim v podstatě vyhnuly výrazné změny
klimatu, jak je bylo možno pozorovat v západní Evropě.
Výjimku tvořila léta 1407 - 1408, která ve střední Evropě při-
nesla náhlý klimatický přeryv. Současné dějepisectví tedy v
podstatě odmítá výklad vzniku husitské revoluce z prvořadě
sociálních příčin. Jinými slovy řečeno, husitství není revolucí
především sociální, vyvolanou dramatickým zhoršením soci-
ální situace, nebo naopak zvýšeným sebevědomím lidových
vrstev, požadujících zlepšení své hmotné existence. Sociální
motivace ovšem v husitské revoluci byla přítomná a zname-
nala jeden z jejích podnětů, byť nikoliv nejdůležitější. 
Pro situaci v českých zemích představovala vážný problém

politická destabilizace, vyvolaná spory mezi jednotlivými
členy vládnoucí lucemburské dynastie a oslabeným postave-
ním Václava IV. Odráželo se to v otřesení životních jistot oby-
vatelstva. Se stabilizovanými poměry za Karlovy vlády kon-
trastoval úpadek právní kultury, neplnění zákonných norem,
což pochopitelně snižovalo pocit bezpečnosti v království.
Slabý panovník, hádky uvnitř dynastie, pokles prestiže nejen
světských, ale též církevních autorit, rozbroje mezi šlechtou,
napjatý vztah mezi panovníkem a vysokou šlechtou i střet
Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, to
vše bylo současníky intenzivně vnímáno. Pro život v zemi se
rovněž neblaze projevila ztráta mezinárodních pozic českého
státu. V roce 1400 byl totiž Václav IV. sesazen z trůnu římské-
ho krále a na jeho místo nastoupil Ruprecht Falcký z konku-
renčního rodu Wittelsbachů. Pro lucemburskou dynastii to
byla neuvěřitelná potupa! Všechny tyto změny, se ztrátou sta-
rých jistot, byly v Čechách chápány jako doklad skutečnosti,
že svět se ocitá v poslední epoše své existence a setkává se
stále více s úklady Antikristovými. Není tedy divu, že se stále
častěji a naléhavěji objevovala otázka: Jak se má upřímný
křesťan z těchto poměrů vymanit? 

insPirace JOhneM WiclifeM

Jestliže jsme až dosud sledovali vývoj reformního hnutí v
Čechách, pak právě v složité době vlády Václava IV. se domá-
címu úsilí o nápravu církve a společnosti dostalo mocné pod-
pory. Představovalo ji dílo, soustavně propracované a literár-
ně ztvárněné, anglického bohoslovce Johna Wiclifa (zemřel
1384). Jeho jasně formulované názory se v českém prostředí
setkaly s mimořádným ohlasem, dopadly totiž na půdu již
připravenou řešením obdobných otázek v domácím prostře-
dí. S porozuměním byl přijímán Wiclifův názor, že zesvětště-
lou církev je možno přimět k následování vzoru apoštolské
církve jedině s pomocí světské moci v čele s panovníkem.
Souviselo to se snahou zbavit církev zasahování do oblasti
světské politiky. V souladu s Wiclifem čeští teologové z praž-

ské univerzity zdůrazňovali nutnost nastolení Božího zákona
jako nejvyšší normy veškerého křesťanského života. Boží
zákon, totožný s absolutní pravdou a přístupný věřícím v textu
Písma, byl v tomto pojetí nadřazen církevnímu i světskému
právu, které se jím muselo řídit. Důsledkem toho bylo zpo-
chybnění pozice církevních i světských autorit, pokud nežily
ve shodě s kritérii Božích pravd. Odtud už byl jen krok k tvr-
zení, že jedinou opravdovou křesťanskou církví je společenství
věřících, živých i mrtvých, tvořících mystické tělo Kristovo,
který sám je jedinou skutečnou hlavou křesťanstva.
Myšlenky Wiclifovy nejprve zaujaly vlivnou skupinu mistrů
a bakalářů pražské univerzity, mezi nimiž patřilo významné
místo Janu Husovi. Právě jemu patří historická zásluha, že
tyto radikální názory přenesl z úzkého intelektuálního okru-
hu teologů a filozofů do širokých lidových vrstev, především
svými kázáními, ale také literární tvorbou v českém jazyce.
Velkou roli v tomto ohledu sehrála Betlémská kaple, založená
roku 1391. Jako vysloveně kazatelský prostor, určený k hlásá-
ní Božího slova v českém jazyce, představovala přímé navá-
zání na odkaz Miliče z Kroměříže. Je charakteristické, že 
v čele snah o zbudování kaple a o stanovení jejího kazatel-
ského programu stál královský dvořan Hanuš z Mühlheimu
a staroměstský kupec Kříž, oba věrní Miličovi stoupenci. 

Mistr Jan a kalich

Hus v Betlémské kapli kázal od března 1402, ale již předtím
vystupoval na kazatelnu kostela sv. Michala na Starém Městě.
Na zdejší faře, pod ochranou faráře Bernarda, křižovníka
řádu Božího hrobu, se scházel kruh wiclifovců. Šíření husov-
sko-wiclifského programu v následujících letech přispělo
výraznou měrou k oslovení nejen městských, ale i venkov-
ských vrstev, kde zásady reformy, zdůrazňující základní a
závazné křesťanské principy, nacházely spontánní ohlas.
Symbolem přívrženců reformy se rokem 1414 počínaje stal
kalich (myšleno laický kalich, vysluhovaný nejen kněžím, ale
též laikům), jako podmínka spásy a posila v zápasu na sklon-
ku lidských dějin. Husův přítel M. Jakoubek ze Stříbra pře-
svědčivě doložil, že pod obojí způsobou i laikům se v římské
církvi podávalo až do 12. století. Podávání pouhého chleba
(hostie) bylo tehdy dokonce považováno za blud. 
Husitský reformní program se zákonitě střetl s principy kon-
ciliarismu a s institucionální církví. Pro koncil, probíhající pod
ochranou uherského krále a nedávno zvoleného římského
panovníka Zikmunda Lucemburského, i pro nového papeže
Martina V., vzešlého z kostnického koncilu, byly všechny
zásadní husitské návrhy nepřijatelné, ba přímo kacířské.
Koncil se obával ztráty autority institucionální církve i orgá-
nů světské moci, když husitství požadovalo, aby se úřední
orgány chovaly v souladu s Božím zákonem a aby jejich pří-
kazy i zákony byly mravně oprávněné. Pokud tedy chtěl
kostnický koncil udržet církevní reformu pod svou kontro-
lou, nezbylo mu nic jiného než odsoudit husitství jako kacíř-
ství a Jana Husa poslat, byť s jistými rozpaky, na hranici.
Nesmlouvavý postup koncilu měl být výstrahou Husovým
přívržencům v českých zemích, aby se podřídili reformám
koncilem stanoveným. Bylo však již pozdě! Většina české
společnosti se s husitským programem ztotožnila a zahájila v
jeho duchu nápravu poměrů, aby celou křesťanskou společ-
nost vyvedla z krize návratem na cestu vytyčenou Kristem a
apoštoly, v poslušnosti Božího zákona.

HuSOVýM PŘíVRŽENCůM

V ČESKýCH ZEMíCH

Michal Flegl

(mezititulky redakce)

s kalichem z krize

Mistr Jan hus Pražanům

(latinský list z kostnice v červenci 1413)

Mistr Jan hus, všem, kdo v Praze dlí, milost a pokoj Ježíše krista.

Usilovně celým srdcem žádám, nejmilejší, abyste byli skrze Ježíše krista prosti všech
hříchů a přemáhali tělo, svět a ďábla, pohrdnouce marnostmi tohoto světa, abyste tak
skrze milost Ježíše krista všechno ochotně trpěli pro spásu a v protivenstvích mohli
setrvati až do konce. toho vám, nejmilejší, vždy vyprošuji, vzpomínaje na vás při svých
modlitbách. neboť jsem pracoval ve slově božím u vás, jak je mi bůh svědkem, po více
než dvanácte let a při tom mi bylo největší potěchou, když jsem poznal vaši pilnost 
v poslouchání slova božího a pozoroval u mnohých pravé a upřímné pokání...


