
raději „valit“ Než „zavalit“
áMos 5,21-24

Prorok Ámos přináší třetí kázání o
soudu. Soudu v důsledku utisková-
ní chudých, úplatkářství, kvůli
mnohým přestoupením… Je zlá

doba (v. 12-13). Jako dnes. Krize.
Korupce. Ubližování slabým. Pod-
léháme někdy hodnocení ze strany
našeho okolí? Ano, smějeme se vti-
pům o vládě, dáváme za pravdu
alarmujícímu stavu naší ekonomiky,
vzpomínáme na dřívější dobu. Sko-
ro bych řekl – necháváme se tím
zavalit. Pesimismus, negativní pro-
gnózy, neutěšený stav.
Přesto jako za Ámose i dnes jsou
mnozí, kteří dychtí po Hospodinově
dnu, oslavují Boha na svých shro-
mážděních, modlí se, zpívají Pánu.
Jistě se shodneme, že to jsou věci
bohulibé, které nás budují a patří ke
křesťanskému životu. Nemůžeme je
ale oddělit od svých každodenních
špatných postojů, od svých ne úplně
dobrých myšlenek, chování, které
bychom nejraději někdy zakryli. 
Právo a spravedlnost. Ať se valí. Ať
je nikdo a nic nemůže zastavit. Ať
jsou jako nevysychající potok, u

jehož břehů se daří. Vzpomeňme na
Ježíšovo „Milosrdenství chci, a ne
oběť.“ Jsem tím, kdo brání tomu
správnému a ucpává tak cestičku
„potůčku spravedlnosti“? Nebo
spíše tím, kdo to správné podporuje
a nechá šířit dál? 
Vzpomínám na jedno podzimní
odpoledne. Mírně pršelo a já se svý-
mi syny a jejich dvěma kamarády
jsme budovali cestičky, aby minipra-
mínky vody mohly téct. Spojovali
jsme je a vytvářeli větší proud,
rozšiřovali jsme koryto. Na jed-
nom místě jsme koryto přehradili,
začali vodu zadržovat, abychom
vzápětí koryto protrhli a voda se
mohla valit dál.
Tak ať jsme i my těmi, kteří šíří to
správné a nenechávají se zavalit
tím špatným. 

Pavel Wittner
misijní pracovník 
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Poselství k neděli estomihi

Co o tom ještě napsat, když to vidí-
me každou neděli, rozhlédneme-li
se po svém shromáždění. Neradi o
tom slyšíme. Zvláště když je to jev,
který už po více generacích nechá-
vá o sobě slyšet. A teď nám to opa-
kují ti, kdo zůstávají církvi dlužni a
skoro právem se ptají, nač umírající
potřebuje tolik miliard. Ta otázka
není správná, protože i umírající je
ještě naživu a nemá-li mít jinou sta-
rost, pak aspoň tu, aby zachoval to,
co mu zůstalo. Údržba stávajícího
něco stojí, ale ještě daleko více bude
stát údržba církevních budov a za-
řízení, o něž se stát nestará a nejeví
o ně zájem, církev však nemá podle
zákona k nim přístup. Avšak dost,
otázka majetku není pro církev
podstatná.
Tu krizi, kterou v církvi cítíme, ne-
způsobil stát. Proto svou Českou
republiku nebudeme zatěžovat
obžalobou nepřátelství, jehož není
schopna. Ta neschopnost se nezmě-
nila, i když mohla hledat oporu 
v německé a komunistické okupaci.
Může škodit, ale nikdy ne tak pod-
statně, aby uvedla církev do krize.
Srozumitelně řečeno - za tu krizi
není dokonce odpověden ani ten
jev, jehož máme za nepřítele, který
se tak projevuje už aspoň 200 let –
osvícenství. Vzpomínám si, že jsem
jej také očerňoval, abych nemusel
svou církev vystavovat kritice:
„Církev za tu krizi tolik nemůže,
postavil se proti ní mocný nepřítel,
věda a celý ten jev, jemuž říkáme
osvícenství, jemuž rozumíme jako
vládě očí a rozumu.“
Měli bychom však vzít na vědomí
fakt, že věda a osvícenství neměly
boj proti církvi ve svém programu,
jednotlivé nepřejné nebo nepřátel-

ské zmínky proti církvi bylo možno
slyšet z více stran, zejména od fana-
tiků a žoldnéřů; nepřispívaly k to-
mu, aby církev žila se svým pro-
středím v pokoji. Avšak něco tako-
vého jako je pokoj a přátelství mezi
světem (kulturou a politikou) a
církví se ukázalo od začátku, co
apoštolové Ježíše Krista vyšli do
světa, jako iluze. To, nač se měli při-
pravovat, bylo nepřátelství, a to
nejen od Židů, ale i od občanů řím-
ské říše, které propukalo a stalo se
pronásledováním podle okolností.
Pálení židovských a křesťanských
knih se z maloasijského Efezu z 1.
století objevilo v Německu ve stole-
tí dvacátém. Co bylo mezi tím, ne-
lze označit jinak než starým slovem
o klidu zbraní. Nejen apoštolská
církev, ale sám Kristus nesl na sobě
zlobu světa a zemřel proto, aby ji
vymýtil ze srdce těch, kdo se vírou
v něho stanou jeho přáteli. Smrt je

poražena, že už není schopna cír-
kev zničit. Demokratický stát se
snaží naučit žít lidi s různým názo-
rem a náboženstvím v pokoji, ale
vždy znovu se z ulice dovídá, jak
jeho snaha uvázla v prachu země.
Moderními prostředky, zejména
výchovou nelze zbavit lidstvo zlé
náklonnosti, která dnes usíná, aby
zítra ukázala svou skutečnou tvář -
nenávisti.
Krizi církve - že se k ní lidé obrátili
zády, - nezpůsobila však ta nená-
vist. Církev se přece v té nenávisti
narodila a v ní žila. Pán jí přidával
ty, které chtěl spasit. Čísla, která
jsou řečí dneška, promluvila: neo-
hromila, ale Jeruzalém překvapila,
šla do tisíců. Pravda a pokoj, které
někdy vystoupí na povrch, jsou
příští bouří smeteny. Svět tuto
Kristovu církev nechce, leč by ji po-
třeboval ke svým nekalým plánům.
Za této normalizace, kdy je pokoj a
hned zase je jen jako vzpomínka 
k pohledání, církev hledá důvod,
proč najednou ji lidé nemají vůbec
rádi a obracejí se k ní zády. Už jsme
řekli, že to není proto, že je ve světě
nežádoucí. Chirurg k tomu došel
teprve tehdy, když ponořil svůj
skalpel hlouběji a uviděl, proč 
z církve odchází život: dostala se do
krize.
Místo obšírného výkladu se ome-
zím na několik základních pozná-
mek a výzev:
Z církve jako bratrského obecen-
ství, které z počátku vytvářelo nový
lid a chápalo se jako nové občan-
ství, zůstalo jen shromáždění v ne-
děli a pro neděli. Každé setkávání
mimo tu neděli rozšiřuje obe-
cenství, které lze při čistém pohle-

Církev je v krizi

Dokončení na str. 2

foto: Emanuel Vejnar ml. www.PrahaFoto.cz

Kdy je člověK svobodNý?

Kdy je člověk svobodný,
svobodný jak pták?

Když všech bohem darovaných
vloh užije tak,

jak jen jemu bůh je dal,
aby se mu podobal.

dar svobody nejvyšší
jsi ty, Pane ježíši!

ve tvých stopách najdeme,
po čem marně krom tebe

prahneme.

dalibor MolNár

Vážení čtenáři,

musíme vás seznámit se závažnými komplikacemi, které nás nečekaně
potkaly na začátku tohoto roku:
25.1.2013 jsme byli informováni svým významným distributorem
(několik set adres) pro převážně jednotlivé odběratele Mediaservisem
s.r.o. (Novinová a poštovní s.r.o.), že s ním bylo 16.1.2013 zahájeno insol-
venční řízení a že ukončuje svoji činnost. Zároveň již tedy ani nepřijali
číslo 4/2013 k distribuci, a to muselo být odvezeno zpět do tiskárny. 
Jsme rádi, že jsme od tohoto krachujícího distributora dostali alespoň
seznam předplatitelů, i když nevíme, jak je přesný, a nevyčteme z něj,
kdo už uhradil předplatné (ani kolik z toho bychom měli obdržet my,
ale nutno přiznat, že jsme ještě v lednu od něj jednu platbu obdrželi).
Naší první starostí bylo především informovat ty, kteří své „Jiskry“
nedostali, co je toho příčinou, že vina opravdu není na naší straně, že my
vydáváme a snažíme se, aby náš týdeník byl dobrým a zajímavým pe-
riodikem.
Proto jsme co nejrychleji jednali s novým distributorem, Českou poštou
s.p., která s pochopením přislíbila se nadále postarat o odběratele a záro-
veň dodat i ono předchozí číslo 4. Máme naději, že toto bude spolehli-
vější a nakonec i výhodnější obchodní partner, který bude svou úlohu
plnit k vaší i naší spokojenosti.
UPoZorňUJeMe, abyste V žádNéM PříPadě Již NePoUkaZoVali PředPlatNé

Na PůVodNí adresU NoViNoVé a PoštoVNí (MediaserVis).
Zatím nejsme schopni vyčíslit škodu, kterou jsme krachem distributora
utrpěli, a otázkou je, má-li smysl uplatnit pohledávku v insolvenčním
řízení.
V současné době je aktuálním problémem udržení stávající obce čtená-
řů a předplatitelů. Proto vás prosíme, abyste i navzdory těmto nesnázím
na evangelický týdeník kostnické jiskry nezanevřeli a zůstali s ním i v
této době, kdy na něj dolehly nesnáze asi dost typické pro tuto dobu
obtížnou nejen ekonomicky, ale i s ohledem na podnikatelskou korekt-
nost. Záleží nám na každém jednotlivém odběrateli! 
Záležitosti odběru můžete řešit s novým distributorem, jímž se stala

Naléhavé sdělení

Dokončení na str. 2
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bohoslužba K 93. výročí vzNiKu Cčsh
Dne 6. ledna 2013 se konala bohoslužba k 93. výročí vzniku Církve čes-
koslovenské husitské v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 na Staroměst-
ském náměstí za účasti  patriarchy Tomáše Butty a biskupů Davida Ton-
zara a Štěpána Kláska. Kázala biskupka Jana Šilerová. V závěru pozdra-
vili shromáždění předseda ERC a synodní senior ČCE Joel Ruml, bis-
kup ŘKC Mons. František Radkovský a metropolita pravoslavné církve
Vladyka Kryštof. Patriarcha představil vydávanou publikaci "MISTR
JAN HUS v proměnách času a jeho poselství víry dnešku", která byla
symbolicky předána některým bohoslovcům a studujícím na Husitské
teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ke studentům promluvil prof.
Zdeněk Kučera. Publikace je vydávána v rámci trienia - období tříleté
přípravy k jubilejnímu roku mistra Jana Husa 2015. 

www.ccsh.cz

“a Nebudete Chodit za rabíNeM”
500 let hebrejsKého KNihtisKu v čeCháCh a Na Moravě
Tato výstava připomíná pětisté výročí vydání první hebrejské knihy na
území Čech a Moravy. Název cituje veršované záhlaví jidiš překladu
Písně písní, obsaženého v glosáři k hebrejské Bibli, který roku 1604
vydal v Praze učitel, překladatel a editor Moše Sertels. I tehdy jej autor
použil jako reklamní slogan, který narážel na nedostupnost učitelů-rabí-
nů, které jeho kniha může suplovat. Vystihl ale také trend, který rozší-
ření tištěné knihy posilovalo, totiž demokratizaci přístupu k informa-
cím a ke vzdělání a s ní související postupnou sekularizaci společnosti,
v níž autorita učence-duchovního pozvolna ztrácela na významu.
Tak daleko se ale ve výstavě nedostaneme. V 16. a 17. století, na které je
výlučně zaměřena, je velká většina knih striktně náboženského obsahu.
Zejména po prvních zhruba padesát let tiskli pražští židovští tiskaři až
na výjimky jen modlitební knihy a Bible. 
Expozice zahrnuje na 50 originálních tisků, mezi nimi světové unikáty,
jako již zmíněný jediný dochovaný exemplář nejstaršího pražského
tisku z Bodleian Library v Oxfordu či pesachová Hagada z roku 1526 
z Braginsky Collection v Curychu, považovaná za jednu z nejkrásněj-
ších hebrejských knih vůbec. 
Galerie Roberta Guttmanna (U Staré školy 3, 110 00 Praha 1) Do: 28. 02.
2013

upraveno podle Magni.cz

čečeNsKo
Od nástupu prezidenta Ramzana Kadyrova do úřadu v roce 2007 se stal
hlavním náboženským vyznáním sunnitský islám doprovázený prosa-
zováním právního řádu šaría.
Čečenští následovníci Krista jsou považováni za zrádce a pro svou víru
intenzivně pronásledováni (dokonce i od svých rodinných příslušníků). 
Navzdory těmto skutečnostem došlo v říjnu 2012 k významné události:
delegátům 2. mírové konference v Grozném byl představen první úplný
překlad Bible do čečenštiny, který je výsledkem patnáctileté práce pře-
kladatelů. Naneštěstí tento počin také vyprovokoval radikální islámské
extremisty.

podle Hlas mučedníků 
26.01.2013

z církví doma i ve světě
du prodloužit i večer u piva. Jedním
z objevů, které učila i praktikovala
reformace, bylo všeobecné kněžství
věřících. Laici byli tak pozdviženi
na úroveň kněží. Vývoj však šel ne
bez viny kněží a tak zvaných du-
chovních opačným směrem. Z bra-
trského obecenství se církev promě-
nila v kněžskou církev, která se
opatřila úřadem a razítkem, aby se
spíše oddělila než přiblížila. Pře-
mýšlejme o tom, jak v církvi laickou
službu rozšířit a vůbec ji praktiko-

vat tak, aby se za ni celé sborové
obecenství cítilo odpovědné.
V církvi se bez dlouhého rozmýšlení
zavedl východní náboženský způ-
sob: svátosti udílejí spásu. Tak to
zůstalo až do reformace, která však
v tom zůstala na poloviční cestě. Ká-
zala ospravedlnění pouhou vírou,
ale ponechala v církvi křest dětí, kdy
každý pokřtěný se stává údem Kris-
tova těla. Svátosti nic takového ne-
předávají, uvádějí do přítomnosti
vzkříšeného Pána. Bratrské obe-
cenství s Kristem a spoluvěřícími

je to, co svátosti přinášejí a budují.
Nejhlubším důvodem krize církve
je krize kázání, které se nesetkává s
důvěrou, protože nechává za sebou
cítit instituci místo bratrského spo-
lečenství a přítomnosti Krista samé-
ho. Kázání chce zjevovat jeho prav-
du a milost a chce posluchače vést
od víry k víře, ale ještě více od lásky
k lásce, aby pocítil a poznal, že je tu
někdo silnější než smrt. To je tajem-
ství, z něhož jen církev může čerpat
své potěšení a sílu.

Josef Veselý

Církev je v krizi

″Bděte a modlete se, abyste nevešli v po-
kušení. Duch zajisté hotov jest, ale tělo
nemocno. Opět podruhé odšed, modlil
se, řka: Otče můj, nemůže-li tento kalich
minouti mne, než abych jej pil, staniž se
vůle tvá. I přišed, nalezl je, a oni zase spí;
nebo byly oči jejich obtíženy.″

Mt 26,41-43
Málokterá oblast křesťanského živo-
ta je v naší době tak znesnadněna,
opomíjena i vyprázdněna jako mod-
litba. Pro mnohé dnes, pokud ji vů-
bec vezmou v potaz, bývá překona-
ným způsobem klamného sebeutě-
šování. Leckdo z taky věřících si
vzpomene ještě tak na říkanku z dět-
ství nebo sáhne po návodu, po sbír-
ce modliteb většinou vzdálených
skutečné potřebě a stavu duše. Že by
se mu takto modlitba mohla stát
životodárnou silou a radostí z Boží
blízkosti?
Zaměstnávají ho naléhavější úkoly a
užitečnější práce. Jen občas v nějaké
tísni mu přijde, co kdyby, že. Anebo
si s něčím vzpomene, s nějakou tou-
hou, a oroduje za své přání, někdy
čistě materiální, a bývá zklamán 
(Jk 4,2-3). A konečně člověk v krizi,
ve vleku okolností, na které nestačí,
by se třeba i rád pomodlil, ale má
pocit, že to patřičně neumí, že tomu
nerozumí...
Tři časté podněty a přístupy k mod-
litbě: modlitebník občasný jaksi pro
jistotu, účelový ″možná, že to fungu-
je″, a konečně couvající ″vždyť na to
nemám.″ Modlitba je tu pokaždé
jakýmsi přídavkem, často v krajnos-
ti, oním stéblem, jehož se tonoucí
chytá, nebo pojistkou vlastního vý-
konu a vůle uspět v životě, resp. 
v dané situaci po svém. Není proje-
vem životního postoje víry, ale jed-
ním z prostředků dosahování vlast-
ních cílů. Taková modlitba je ovšem
modlitbou asi jako občasná návštěva
kostela zbožností.
Píše-li Pavel do Tessaloniky: ″Bez
přestání se modlete (1 Te 5,17), má
na mysli životní styl. Závěrem epiš-
toly připomíná, že věřit znamená žít
v Duchu a PRAVDĚ a tak se i mod-

lit. Být, zůstávat s Otcem skrze slovo
Kristovo (Žd 4,12; 1 P 1,23). Janov-
sky řečeno ve stavu šťastného zalíbe-
ní a první lásky. To je v nejširším
slova smyslu křesťanská modlitba.
I dnes, pro postmoderní svět oslovo-
vaný celým spektrem spiritualit,
zůstává modlitba klíčem k záhadě,
jíž je účinná, opravdová zbožnost.
Záviděníhodnou sebereflexí, přizná-
val druhdy marxista Milan Macho-
vec v šedesátých letech m.st., a to
mluvil o potřebě vnitřního dialogu.
Křesťané vědí, že nejde o psycholo-
gii, ale o lásku k Bohu. Známe mod-
litbu jako bezpečné spočinutí v zá-
plavě dnešního mediálního vševě-
dění, jako duchovní moc vůči hroz-
bám technické všehoschopnosti.
″Šimone Jonášův, miluješ mne?″ ptá
se Pán Petra po všem, co spolu pro-
žili. Ptá se ho třikrát, abychom to
nezamluvili: ″Šimone, miluješ mne?″
Odcizení přichází samo. Milovat
musíš chtít. Hledět si milovaného.
Na modlitbu nemáš v tom fofru čas?
Po večerních zprávách si ani ne-
vzpomeneš? Šimone, je to ještě
láska?
″Moment! To jako při všem tom se
ještě extra věnovat Bohu? Snad
každý den? To tedy pardon, jistě
chápete. Neříká snad někde apoštol,
že Duch se za nás přimluví? Nech-
me to tedy na něm, že.″
Bez modlitby se ti slovo Kristovo
brzy ztratí v šumu hlasů. Mít ho na
zřeteli znamená se po něm dívat. Jak
jinak než modlitbou? Neobracíš-li se
k Bohu, obracíš se jen sám k sobě.
Sám se sebou se radíš, snad se svým
″lepším já″. Spojení se zdrojem věč-
ného BYTÍ ztrácíš, zůstáváš sám.
Životní potřebu Božího ″TY″ jsi na-
hradil sebou a usazen na jeho místě
docházíš pomalu k závěru, že se ti
docela dobře žije bez něho. Bez-bož-
nost se vkrade sama. Vytěsní Boha.
Nakonec ti přijde, že snad ani žádný
není. Lásku dávno vystřídala lho-
stejnost. Takové to ″nikdy neříkej ni-
kdy″, zavoláme si...
Ovšem, až budu něco chtít. Až o to
budu stát... To je hned všecko jinak.
To se i pečlivěji modlíme, když si od
Pána Boha něco slibujeme. Jenomže
láska? Láska zaslibuje sebe. Je nejen
zájmem, je odevzdaností. Možná, že
se nemodlíš, abys rovnou něco
dostal. Hledáš povznesení, pocit
uspokojení, a nenacházíš. Jako bys
mluvil do prázdna: ″Nic mi to nedá-
vá, nic necítím.″
Otec jistě stojí o ty, kteří se k němu 
v Duchu a PRAVDĚ modlí (J 4,23),
ujišťuje Ježíš. Neznamená to však, že
je našim smyslům a citům k dispozi-
ci. Čekal jsi zážitek a .... Teď se před
dobrým Bohem nudíš a usínáš? Jsi
na smrt unaven? Sklíčený odpověd-
ností a starostí? Příliš zavalen prací
na to, aby ses ještě sebral k modlitbě?
Nuže, právě v tom udělej místo to-

mu, k němuž se modlíš. Uznej před
ním svou nemohoucnost a neptej se
hned, co z toho nebo co za to. Nech
jednat svoji víru a modlitba dostane
základ a smysl, stane se pravým
uctíváním v lásce.
Nemůžeš? Neumíš? Chtěj se modlit.
Už svojí upřímnou vůlí se k Bohu
vztahuješ a modlíš. Prostě se skloň,
otevři svou mysl, své vědomí, své
srdce a pracuj (Ko 4,12 aj.). Ano,
modlitba z naší strany se neobejde
bez přičinění a námahy. Ze strany
Boží je pak působením jeho Ducha
při nás. Vyhlížíme zvláštní vnější
podmínky? Kdybychom měli čas,
trochu klidu a chvilku samoty?
Překážkou si býváme sami. Svůj
svět máš s sebou: představy, myšlen-
ky, dojmy i vášně. Jsi roztržitý? Není
divu... Co z mysli vykážeš, se vrací?
Netrap se, ale pozoruj to spolu s tím,
k němuž se modlíš. S ním pátrej po
příčinách. To je ta práce. Těžké sta-
rosti?, zraňující malichernosti?, líbi-
vosti a pokušení? Nic si nezastírej,
svěř to Bohu. S otevřeností pros po-
korně za odpuštění. Hřešil jsi celou
svou bytostí? Miluješ celou svou
bytostí? Tak se taky celou svou by-
tostí modli. Nerozhoduje, že nejsi 
v kondici. Otec tě hledá, řekl Ježíš. 
V Duchu PRAVDY můžeš k němu
vždycky. Stvořil nás jako bytosti
duchovní. Chraňme se duchaprázd-
ných gest. Čím hlubší láska, tím mé-
ně posunků a slov. Modlitba se zjed-
nodušuje. Svěřme se škole Ducha
svatého (1 K 2,13; Ř 8,26). On otvírá
mysl i rty.
Stýskáš si, žes nebyl vyslyšen? Že jsi
Boha nepřemluvil, aby to či ono
změnil? Modli se, aby změnil tebe. A
věř, že ti dá prohlédnout, abys chtěl,
co chce on.
V epištole k Židům je zvláštní pově-
dění o Kristu, že za dnů svého těla 
s velikým křikem a slzami obětoval
modlitby a ponížené prosby k tomu,
který ho mohl zachovat od smrti, a
byl vyslyšen v tom strachu, píše
apoštol. (Žd 5;7) Jestliže byl Ježíš 
v Getsemane vyslyšen, a přesto trpěl
a zemřel strašnou smrtí, o co v potu
tváře prosil? V čem ho Otec vysly-
šel?
″... ne, co chci já, ale co ty″ (Mk 14,36).
Modlí se s vědomím, že Otcovo při-
kázání, Otcova vůle je život věčný
pro ty, které mu Otec dal (J 12,50 a j.),
kteří v něho věří. Nepřijdou o to, až
ho spatří viset a umírat?
Se slzami a velikým křikem duše
obětuje... Duchovní smysl oběti v Iz-
raeli je v obnově porušeného vztahu
k Bohu. Se srdcem zkroušeným a
potřeným (Ž 51,19) se mohla oběť
stát lávkou nad roztržením. Nad od-
cizením Živému a Svatému, nad
kráterem a vyvřelinou hříchu bez-
božnosti. Modlitbami a poníženými
prosbami Ježíš prostředkuje naději

Modleme se        ř 8,24-28; Mt 6,5-8; j 4,23-26

Dokončení ze str. 1

Česká pošta, s.p. nebo případně s administrací evangelického týdeníku
(obě adresy a spojení v tiráži).
Především hromadní odběratelé (sbory), kteří dostávají své zásilky od
a.l.l. Production s.r.o., nebo kteří je dostávají či si je vyzvedávají přímo
z redakce, by neměli být výše popsanými okolnostmi dotčeni.
se srdečným pozdravem a nadějí, že ani tato skutečně nemilá záležitost
nepřeruší naši vydavatelskou činnost a váš zájem o „Jiskry“ a jejich
podporu!

Za vydavatele, redakci a administraci

bohumil kejř

Naléhavé sdělení
Dokončení ze str. 1

Tento syn a vnuk faráře, z početné rodiny a později
otec 10 dětí,  studoval teologii ve Vídni, Basileji, Halle
n. S. a Edinburghu a také filosofii v Praze. V Ham-
melnu pomáhal 1861-62 ve výchovném ústavu. 1864-
1903 byl farářem evangelického a. v. sboru v Černilo-
vě u Hradce Králové, 1874 se stal seniorem a 1902 byl
zvolen superintendentem. Z Německa a ze Skotska
čerpal inspirace k práci nedělních škol, vnitřní a
zahraniční misie, které přenášel do sborové a církev-
ní praxe. Udržoval intenzivní kontakty s českými
reformovanými,  slezskými a slovenskými luterány a
také se skotskou svobodnou církví. V Hradci Králové
1883 založil a vedl „Lutherův ústav“- internát pro
evangelické středoškoláky. 1863 inicioval cyrilo-

metodějské oslavy a trvale se snažil o bohatou luter-
skou liturgii. Byl známý svou pilnou a houževnatou
prací a dostalo se mu za ni několika čestných uznání.
Z jeho literární činnosti jmenujme:
Věda a umění (něm. divadelní hra), 1858, Řád hlav-
ních služeb Božích, 1881 a časopis „Evanjelický cír-
kevník“ (1870-75)
Večeře Páně mi není toliko zahradou malovanou s ovocem,
nýbrž nebeský ráj na zemi, v němž Kristus je hroznem i
chlebem. Nedržím ho toliko v paměti co přítele. Není to jen
touha mého srdce, jen chápání věrou, jen těšení v lásce,
nýbrž požívání a pití. Toť rozdíl od jiných svatých pro-
středků, jako je modlitba a kázání.

bohuslav Vik

český superintendent a.v. Karel eduard (z) lány

(9. 2. 1838 ratiboř – 8. 2. 1903 čerNilov)

Dokončení na str. 3



„Těm katolíkům stačí jen dobrá
vůle,“ řekl mi jeden kazatel. „Těm
evangelíkům zase jen pouhá víra,
zatímco v Bibli slovo pouhá ve spo-
jení s vírou nikde nenajdeme,“ řekl
zase přítel katolík. V jakémsi prů-
zkumu mezi luterány se zjišťovalo,
na čem staví své spasení. Většina
odpověděla, že na snaze žít dobrý
život a prokazovat milosrdnou lás-
ku. A pak tu máme ještě Kalvína a
jeho věrozvěsta Pavla Steigera,
autora knihy Zápas o duši, který
má v té věci úplně jasno, což dolo-
žím několika citáty z jeho knihy.
„Bible stejně učí, že jenom ti, které
Bůh předzvěděl, uvěří (Ř 8,29)…
Předzvědění lidé nemohou o svoji
předurčenou slávu přijít. Jestliže
amazonský indián během svého
života neslyšel svědectví o Ježíši
Kristu, nemohl být předurčen, proto-
že Bůh předzvěděl, že by Ježíše
stejně nepřijal... Motivací k napsání
této knížky je biblické přísloví,
varující nábožensky a humánně zalo-
žené lidi: Někdy se člověku zdá
cesta přímá, ale nakonec přivede 
k smrti (Př 16,25). Víra, která nás
svléká z humanismu a mnohé rozzlo-
bí, věřte, je ta pravá! Věřící, kteří
spoléhají na vzorné chování, staví
Boží slovo na hlavu, protože nikdo
za dobrotu spasen nebude... “.
Smiluj se nad svými pány, Pane! (A.
Volkman).
Kdyby se mi nedostalo milosti víry,
zůstal bych patrně jen humanistou,
tedy člověkem dobré vůle. Neboť
"Co jest pravda?", tázal bych se jako
Pilát v pohledu na roztrhané tělo
Kristovo, kdysi jeho Církev. Litera
zabíjí, ale Duch dává život (2 K 3,6).
Stoupenci liter, všichni vesměs
vážní badatelé Bible, nadále vytvá-
ří nová a nová uskupení a v blahé
nevědomosti se pokládají za zjevo-
vatele Božích pravd a supravodiče
Ducha, aniž kdy si dali práci při-
hlédnout v pokorné úctě k obrovské-
mu myšlenkovému dílu, které Bůh
v dějinách zjevil druhým. Princip
malosti se u členů těchto společen-

ství stává nezřídka jakýmsi krite-
riem pravosti, neboť Ježíšovo zaslí-
bení platí přece "malému stádci". A
tak dochází k novým a novým exo-
dům, neboť čím menší, tím biblicky
věrnější. Čistý jako anděl, pyšný jako
ďábel - výstižně kdysi řečeno, 
v tomto případě na adresu janse-
nistů (odnož v katolické církvi).
Pokoj lidem dobré vůle. Zde vidím
mezník, od kterého se cesty rozchá-
zejí.
Jako český bratr jsem byl veden 
k úctě ke Kralické a respektu k té-
měř doslovnému znění litery. Dlou-
há léta jsem protestoval proti
"dobré vůli", jsa poučen, že katolíci
vychází z nesprávného překladu
verše L 2,14, který je součástí bala-
dicky krásného andělského posel-
ství o narození Krista; namísto
"lidem dobrá (Boží) vůle" překládá
Vulgáta bonae voluntatis, tj. dobré
vůle. Ať tak či onak, jako člověk
spíše přemýšlivý jsem nemohl uvě-
řit, že by katolíci, úmyslně či nevě-
domky, setrvávali v omylu v tak
závažném posunu důrazů. 
Staví se tím Církev "nad Písmo",
mistruje ho? Anebo je to právě její
úkol: vystihnout "ducha", tj. smysl
litery, a přiměřenými slovy posel-
ství formulovat? Přijala-li reforma-
ce Lutherovu zásadu, že kázání slo-
va Božího je slovo Boží, pak to platí i
pro zmíněné tlumočení textu.
Ale vraťme se k dobré vůli. Je to pro-
blém nejen P. Steigera: "Bible mi
oznámila, že jsem od narození niče-
ma, a i kdybych se rozdal dobrotou,
tak nemohu se svým hříšným sta-
vem nic o své vůli udělat,“ ale v jádru
i celé reformační teologie: člověk je
totaliter coruptus (Luther), tedy zcela
zkažen, všechny dobré vlohy jsou
hříchem zcela porušeny a není nic,
nač by Boží slovo mohlo navázat.
Všechny jeho (dobré) skutky, kultu-
ra, náboženství nemají žádnou
spásnou cenu, žádná svobodná -
natož dobrá - vůle neexistuje a bez
osobní víry v Krista je ztracen (či
dokonce zatracen). Ad absurdum,

jakákoli (dobrá) výchova, jakýkoli
apel na slušnost, lidskost, nemá
cenu, mine se účinkem, protože hří-
chem porušený člověk prostě dobrý
být nemůže - dokud se neobrátí!
Tlak na obrácení se vyvolá přede-
vším tím, že člověk rozpozná svou
hříšnost jako propast, která ho dělí
od Boha. Víra pak je skokem přes
tuto propast do Boží náruče, žádný
pozvolný přechod neexistuje.
Skutečnost, že ještě před stvoře-
ním světa bylo v Boží radě roz-
hodnuto o budoucím vykoupení
člověka skrze oběť Syna (1 P 1,19),
krásně vyjádřil anglikánský bis-
kup Taylor: "...od samého počátku je
svět udržován v bytí Vykupi-te-
lem, jenž měl zemřít... Být ve stavu
odpuštění je proto prvotnější posta-
vení člověka než být ve stavu hří-
chu… Být v Kristu je proto pod-
statnější lidský stav než být v ne-
znalosti Krista.”
Že si nad pojetím "naprosté zkaže-
nosti lidské přirozenosti" kladou
dnes otazník i evangeličtí teologo-
vé, je nasnadě, a je to dobře. Cituji
prof. Hellera z Komenského evan-
gelické teologické fakulty: "Ve
Starém zákoně se nikde neříká, že
by člověk obrazem Božím přímo
byl, nýbrž se říká, že byl stvořen 
"v obraz"… Jde tu o určení člověka,
který tu dostává úkol Božím obra-
zem se stávat, tj. zobrazovat Boha
způsobem svého jednání. Je to cíl, za
nímž se má ubírat, program, který
má uskutečňovat, úkol, který má
naplnit... Jenže ten první člověk
svůj úkol nenaplnil. To je základ
hříchu a nikoli změna lidské podstaty,
jak nešťastně naznačuje obvyklý
výraz "pád člověka", který vyvolá-
vá dojem, že se člověk hříchem
nějak podstatně proměnil. Teprve
na cestě za tímto cílem člověk
uskutečňuje své lidství. Být člově-
kem je program, jak správně ukazu-
jí humanisté… Zrada úkolu, to je
základ hříchu!"

Pokračování v příštím čísle
Petr Hušek

3et-kJ

Pokoj lidem dobré vůle i. reakce čtenářů

K evoluci a kreacionismu
Myslím, že články v ET-KJ č.2-3/2013 o evoluci a kreacionismu chtěly vyjít
vstříc těm křesťanům, kteří si myslí, že Bůh mohl tvořit pomocí evoluce a že
to také tak dělal. Také asi chtěly ukázat, že existují křesťané, kteří si nepřejí
konfrontaci, ale spoléhají na dohodu, na ústupky z obou stran. Debata o
tom, zda Bůh tvořil a tvoří či mohl tvořit pomocí evoluce, nebo o tom, zda
je možné přijmout všechny vědecké objevy, a to včetně domnělých, zda je
možné smířit „rozkmotřené“ křesťany v otázce vzniku či tvorby apod.,
možná nastane na stránkách Evangelického týdeníku Kostnické jiskry nebo
i jinde v protestantských církvích – čili tam, kam byly články směřovány.
Nejpravděpodobnějším výsledkem takové diskuse (pokud vůbec vznikne)
bude podobná neujasněnost či podobná rozdílnost přístupu, jaká v křesťan-
ských řadách panuje nyní. Jinak řečeno diskuse jaksi „vyšumí“, půjde spíše
„do ztracena“ a celkem nic nevyřeší. Přesto (!) není od věci diskutovat, uva-
žovat, předkládat argumenty. Naše poznání není úplné, naopak je silně čás-
tečné, a tak obě rozrůzněná „křídla“ mohou tohoto faktu použít jako jaké-
hosi „trumfu“. Zde ovšem nastupuje Chebský rozhodčí, tedy výklad Písma
Písmem. Je silně podnětné, že to uznávají i současní katolíci. V tomto směru
(ač se to na první pohled tak nejeví) je velmi vhodné přečíst si knížku „Malé
dějiny katolické církve“ od Hanse Künga, s nímž svého času učil na téže uni-
verzitě současný papež.
V případné debatě by se neměl pominout sborník Matice cyrilometodějské
v Olomouci „O evoluci“, vyjádření C. S. Lewise – významného vysoce
vzdělaného křesťana, a názory Tomáše Sedláčka. – našeho současného
významného ekonoma. Dále je nutno uvážit naprostou záplavu evolucio-
nistických školení, např. v televizi – oproti téměř ojedinělému kreacionistic-
kému, reprezentovanému webem kreacionismus.cz. Ovlivňování těchto
rozdílných poučení v počtu ovlivňovaných je neporovnatelné. Ať si každý
občan demokratické společnosti rozhodne na základě informací z různých
„táborů“. Pokud je zahlcován informacemi pouze z jednoho směru a ani
neví, že existuje něco alternativního, rozhodnout se nemůže. I takové úvahy
jsou nezbytné v diskusi – zejména v případné diskusi mezi křesťany. Těm
jsou totiž určeny články v prvé řadě. To už se opakuji, ale asi je to nutné.

Václav dostál, 
senior olomouckého sboru ČCe

proti naději sobě i nám. Je vyslyšen darem vhledu a přepevné jistoty, 
s níž pak stojí před svými soudci a katy, že a jak právě tudy je navěky
Kristem. 
Naším zlem trpící Ježíš je pro nás tou CESTOU zkroušení a potření srdce,
které se skrze víru v něho v tom zlu poznává a činí pokání. Je PRAVDOU
Boha a ŽIVOTEM s Bohem, resp. existováním v novotě života 
k slávě Otce (Ř 6,4).
″Staň se tedy, Otče, co jejich proměně pro věčnost poslouží.″
Jsme u vlastního požehnání modlitby v jeho JMÉNU (J 14,13.14 aj.; 
Mt 7,7). Spočívá v osvícení očí mysli ( Ef 1,18), abychom Otcovu vůli pozná-
vali a přijímali za svou, a tak jako dědicové (Ř 8,16.17.), ne po svém, ale po
jeho, brali na sebe službu tomuto spasitelnému poznání (J 17,3).
Amen.
V Luhu nad Morání

s.j.h
Modlitba:
Beránku Boží, Pane Ježíši Kriste, přišli jsme za tebou, tvoji lidé, tebou spříznění přá-
telé.
Děkujeme, že jsi z nás sňal a snímáš hřích světa.
Hřích odcizení tobě, hřích Boha-prázdnoty, lhostejnosti a pýchy. Díky, že jsi nás pot-
kal a povolal.
Dal jsi nám víru v tebe, vnímavost a chápavost tvého SLOVA, život v jeho hodno-
tách a měřítcích.
Děkujeme za evangelium, za růst ve spasitelném poznání tebe a tvého kralování.
Díky za naději věčného života, za smysl a radost bytí s tebou ve vzájemnosti tohoto
společenství bratří a sester.
Ještě se děje zázrak tvé církve na světě. Dobrořečíme ti, že na hraně své omezenosti a
časnosti smíme být při tom.
Díky za tvé záchranné sítě nad marností, a že i nás jsi zachytil.
Tak se k sobě tiskneme ve jménu tvém.
Tebe vyhlížíme a vítáme. Amen.

Modleme se
Dokončení ze str. 3

svou řečnickou pohotovostí zaháněl
protivníka do úzkých. Na závěreč-
ném zasedání vystoupil Prokop Ho-
lý, který s morálním pathosem oslo-
vil koncil, aby si vzal „příklad z hu-
sitů i z celého českého národa a bez
váhání vymýtil svatokupectví, smil-
stvo a jiné zlořády, odsouzené Bo-
žím zákonem a čtyřmi artikuly“.
Následovala další jednání, oficiální 
i zákulisní, včetně několika legací
koncilu do Čech i k dalšímu slyšení
husitského poselstva v Basileji. Set-
kání zástupců koncilu s husitskými
představiteli v Řezně v srpnu 1434

proběhlo již po bitvě u Lipan, která
sice znamenala určité mocenské
změny v Čechách, nikoliv však po-
kud šlo o vztah ke koncilu, ten 
v podstatě zůstal nezměněn. O pro-
sazení dohody mezi koncilem a hu-
sity trvale usiloval císař Zikmund,
protektor koncilu, pro něhož zna-
menala přijetí za českého krále
husitskou stranou. Proto vyvíjel
značnou aktivitu i v jednáních s pa-
pežem Evže-nem IV., jehož poměr ke
koncilu byl napjatý. Všechny tyto slo-
žité vztahy jsou Šmahelovým výkla-

Souboru pro české dějiny důležitých
dokumentů je věnována kniha zá-
kladního významu – „Basilejská
kompaktáta“ s podtitulem „Příběh
deseti listin“ (vydalo Nakladatelství
Lidové noviny, Praha 2011). Jejím
autorem je prof.František Šmahel,
významný historik pozdního stře-
dověku, zejména rané české refor-
mace. Jeho nová kniha se čestně řadí
mezi starší autorovy husitologické
práce, k nimž patří v první řadě čtyř-
dílná „Husitská revoluce“ (1995-96),
„Husitské Čechy“ (2001) či několi-
krát vydané monografie o Jeroný-
movi Pražském či Janu Žižkovi.
Basilejská kompaktáta, vyhlášená
roku 1436, jsou obecně známa jako
výsledek jednání českých husitů s
koncilem v Basileji. Šmahel doku-
mentovaně a přitom poutavě vylíčil
několikaletý průběh složitých a čas-
to tvrdých diskusí mezi husitskými
teology a koncilními otci, v širokých
souvislostech politických, ale též vo-
jenských událostí. Právě neúspěchy
křižáckých výprav na válečném poli
přiměly koncil k vyjednávání s hu-
sitskými Čechy, a to na základě rov-
nosti pravidel a podmínek. Tato pra-
vidla byla stanovena tzv. Soudcem
chebským, vzešlým z jednání zá-
stupců obou stran v Chebu roku

1432. Zde bylo dohodnuto, že ve
sporu o čtyři artikuly pražské, jádro
husitského programu, bude konci-
lem „za nejpravdivějšího a nestran-
ného soudce přijat zákon Boží,
praxe Kristova, apoštolská a prvot-
ní církev spolu s koncily a učiteli,
kteří se v něm pravdivě zakládají“.
Oprávněně Šmahel zdůraznil, že
jedenáct článků chebských úmluv 
z 18. května 1432 bylo největším
duchovním vítězstvím, jehož husit-
ská revoluce vůči církvi a jejím opo-
rám dosáhla. 
Husitské poselstvo se na koncil v Ba-
sileji vydalo 6.prosince 1432, aby zde
pak strávilo celé tři měsíce., naplně-
né složitými a zdlouhavými dispu-
tacemi. Otcové koncilu se snažili
vytvořit pro jednání příznivé pod-
mínky. V ohledech k husitům zašli
tak daleko, že požádali basilejské
konšely, aby ve městě zakázali pou-
liční prostituci, hazardní hry a jiné
nepřístojnosti. K určitým inciden-
tům však došlo. Husité totiž využili
situaci k propagaci svého učení mezi
místním obyvatelstvem. Do čeledi
poselstva byli vybíráni lidé se zna-
lostí němčiny a zřejmě mezi nimi
utajeně působilo několik kazatelů.
Odrazilo se to v protestech koncilu
proti tomu, že čeleď poselstva káza-

la venkovanům při vyjížďkách pro
slámu a seno.
Jednání začala v prvních měsících
roku 1433, tedy právě před pěti sty
osmdesáti lety. Artikul o laickém při-
jímání z kalicha obhajoval Jan Roky-
cana, proti oponentovi Janovi Stoj-
kovičovi. Zajímavý je Šmahelův
postřeh – „ač Rokycanu nezdobil
žádný z vyšších gradů, počínal si
proti pařížskému doktoru teologie
nanejvýš zdatně“. Tuto skutečnost
lze zobecnit i na další husitské mluv-
čí. Byť nedosahovali akademických
a církevních hodností svých protiv-
níků, dokázali s nimi vést rovnocen-
ný zápas na vysoké teologické úrov-
ni, někdy je dokonce přiváděli do
rozpaků. Obrana článku o stíhání
veřejných hříchů byla svěřena Mi-
kuláši Biskupcovi z Pelhřimova,
představiteli táborského svazu. Také
on vyváděl z míry svého oponenta
Jiljího Carliera i další koncilní otce.
Kardinál Cesarini v průběhu jeho
projevu dokonce několikrát spráskl
ruce či významně pozdvihoval obo-
čí! Artikul požadující svobodné hlá-
sání slova Božího hájil Oldřich ze
Znojma, sirotčí farář v Čáslavi. Proti
dominikánovi Jindřichu Kalteiseno-
vi vystupoval s velmi přesvědčivou
argumentací. Článek o chudobě
kněžstva vyložil mistr Petr Payne.
Vůči španělskému kanonistovi Janu
Palomarovi hýřil břitkými výroky a

basilejská kompaktáta
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Českobratrská církev evangelická

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

ČerNiloV – Ne 9 h
Černilov č. 139, a f. Štěpán Brodský

dVůr králoVé Nad labeM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mos-
tecký

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. David Najbrt

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

NáCHod – šoNoV – Ne a c d e 9 h,
listopad-březen b 10 h společné
bohoslužby sboru s VP
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, 
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

Letošní Světový den modliteb připa-
dá na pátek 1. března. Liturgii při-
pravily křesťanky z Francie a její té-
ma “byl jsem cizí a přijali jste mě”
naznačuje, že jde o problém přistě-
hovalectví. 
O Francii máme jistě značnou pově-
domost - vždyť jsme skoro sousedé.
Přesto neuškodí několik informací,
které nám možná unikly.
K Francii patří kromě pevninské čás-
ti, která zabírá plochu 551500 km2,
zámořské departmány a teritoria 
(z nichž nejvýznamnější jsou Guaya-
na, Guadeloupe, Francouzská Poly-
nésie a Nová Kaledonie), které po-
krývají dalších 120000 km2. K 1.
lednu 2010 žilo v pevninské části 63
milionů obyvatel, v zámořských te-
ritoriích a departmánech 2,5 milio-
nu. Porodnost je poměrně vysoká
hlavně díky přistěhovalectví; na
jednu ženu připadá 2,3 dětí, což je
nad evropským průměrem. Během
jedné generace se přistěhovalectví
stane jediným zdrojem růstu počtu
francouzského obyvatelstva. Francie
uplatňuje „právo narození“ a „prá-
vo krve“. Děti, které se narodí ve
Francii, a děti, jejichž alespoň jeden
rodič je Francouz, získávají fran-
couzské občanství. Toto právo zave-
dl už v roce 1515 král František I.
Každý rok tak získá francouzské
občanství dalších 100000 lidí.
V roce 1539 král František I. zřídil
registrační úřad a ustanovil fran-
couzštinu jako úřední jazyk, který se
má používat v celé státní správě. 
V roce 1635 za krále Ludvíka XIII.
byla založena Francouzská akade-
mie, aby sestavila oficiální slovník
francouzského jazyka. Kromě admi-
nistrativy pronikl jazyk i do celé
francouzské společnosti. Přetrvalo
jen několik regionálních jazyků. 
V současné době jsou uznávány bas-
kičtina, bretaňština, katalánština a
korsičtina jako jazyky užívané v pří-
slušných departmánech. Regionální
jazyky jsou považovány za součást
francouzského národního dědictví.
Francie je republika s parlamentním
systémem vládnutí. Národní shro-
máždění a senát hlasují o zákonech.
Prezident republiky je volen v pří-
mých volbách na pět let. Členové
vlády jsou jmenováni prezidentem
na doporučení předsedy vlády a
mají rozhodovací pravomoc. Soud-
nictví si pečlivě střeží svou nezávis-
lost. Část národní suverenity byla
postoupena Evropské unii. 
Území Francie se administrativně
dělí na 101 krajů (departmánů),

spravovaných hejtmany (prefekty),
kteří v nich zastupují ústřední vlá-
du. Země je silně centralizovaná.
Dálnice, silnice i železnice byly po-
staveny jako síť směřující do centra,
kterým je Paříž (2,2 milionu obyva-
tel), která je politickým, hospodář-
ským i finančním centrem celého
státu.
Státní školy přijímají děti od tří let
věku. Školní docházka je povinná do
16 let, školy jsou státní a bezplatné 
s celodenním vyučováním. Univer-
zity přijímají všechny absolventy
středních škol. Souběžně se systé-
mem státního školství funguje i škol-
ství soukromé, většinou pod zášti-
tou Římskokatolické církve, která
má smlouvu se státem. 
Po křtu franckého krále Clovise
(Klovise) v 5. století po Kr. se Francie
připomíná jako „nejstarší dcera círk-
ve“. Byla hluboce ovlivněna učením
Římskokatolické církve. Ve středo-
věku bylo postaveno mnoho kated-
rál a klášterů. Velké změny však při-
nesla v 16. století protestantská re-
formace. Mnozí šlechtici a měšťané
přijali protestantskou víru, ale král
vždycky neochvějně podporoval
Římskokatolickou církev. Po nábo-
ženských válkách ve 2. polovině 16.
století král Jindřich IV. vydal tzv.
Nantský edikt, kterým dovoloval
protestantům žít ve francouzském
království spolu s římskými katolí-
ky. O sto let později byl tento edikt
zrušen, což vedlo k náboženskému
pronásledování protestantů a jejich
emigraci do Německa, Švýcarska,
Holandska a dokonce i do jižní
Afriky. Revoluce roku 1789 zaručila
okamžitě náboženskou svobodu, ale
pokusila se nadřadit „náboženství
rozumu“ nad křesťanskou víru. Na-
poleon I. později znovu zajistil nábo-
ženské usmíření, a to tak, že pode-
psal konkordát s Vatikánem a zaru-
čil oficiální postavení protestantům i
Židům.
V 19. století církve vyvinuly velké
úsilí, aby posílily své postavení.
Římští katolíci založili mnoho nábo-
ženských kongregací. Katolicismus
upevňoval republiku, ale protestan-
té a Židé v ní především viděli záru-
ku svobody a rovnosti. 
V 80. letech 19. století vláda Fran-
couzské republiky přijala školské zá-
kony. Školy byly světské a školní
docházka povinná. Náboženská vý-
chova byla zakázána a církve měly
vyhrazen pouze jeden den v týdnu
pro vyučování náboženství. Vyučo-
vat směly jen ve svých vlastních

zařízeních. V roce 1905 byla doda-
tečným zákonem provedena odluka
církve od státu. Tento stav stále ještě
trvá (mimo Alsasko - Lotrinsko,
které bylo v době přijetí zákona pod
německou vládou). Druhý vatikán-
ský koncil projevil ochotu respekto-
vat náboženskou svobodu a její
pozitivní dopad na kulturu.
Ve Francii se nevede evidence oby-
vatelstva podle náboženského vy-
znání ani podle etnického složení.
Podle neoficiálních odhadů v zemi
žije 62 % římských katolíků, 2 % pro-
testantů, 1 % Židů, 6 % muslimů, 
1 % buddhistů a 27 % ateistů. Za
posledních 30 let se náboženský svět
otevřel. Vedle historických křesťan-
ských církví se objevila různá charis-
matická hnutí a nová mimokřesťan-
ská náboženství. Stát však do nábo-
ženských záležitostí nezasahuje.
O Francii by se dalo jistě uvést mno-
ho zajímavého - především o její kul-
tuře a památkách i o gastronomii,
která je vyhlášená po celém světě. 
Další informace jistě získáte, zúčast-
níte-li se shromáždění letošního Svě-

dem rozebrány a zhodnoceny. Zik-
mundovo úsilí o dohodu, nepo-
chybně osobně motivované, vedlo
v mnoha směrech ke korekci poža-
davků koncilu vůči husitské straně.
Oprávněně proto vyznívá Šmahe-
lův závěr, že přijetí dohody (kom-
paktát) „pro Zikmunda znamenalo
jeden z největších úspěchů jeho cír-
kevní politiky“.
K slavnostnímu vyhlášení kompak-
tát došlo v Jihlavě 5.července 1436,
tedy v předvečer památky na Huso-
vu mučednickou smrt. Tehdy byl
jejich text v latině veřejně přečten
Janem Rokycanou na jihlavském ná-
městí. Zveřejnění v češtině se usku-
tečnilo následující den ve farním

chrámu sv. Jakuba Většího. V Praze
byla kompaktáta provolána v dub-
nu 1437 v kapli Božího těla na No-
vém Městě, na dnešním Karlově
náměstí. Na paměť této významné
události byly pořízeny a do zdí
kaple zasazeny desky, ohlašující, že
„Čechové a Moravané tělo a krev
pod obojí způsobou přijímajíce, jsou
věrní křesťané a praví synové círk-
ve“. Upozornění pro milovníky his-
torických památek: kompaktátní
desky, uložené dnes v Lapidáriu Ná-
rodního muzea v Praze, jsou kopie-
mi z rudolfínské doby, z přelomu 16.
a 17. století.
Kompaktáta však nejsou jednorázo-
vým aktem, ale souborem listin.
Navíc jsou dvoje – koncilní a císař-

ská. Zikmund totiž vlastními privi-
legii zaručil nejen svobodu přijímání
pod obojí, ale také další výsady. 
K nim patřilo uznání volby Jana Ro-
kycany za arcibiskupa i dvou jeho
světících biskupů, dále též závazek
mít mezi svými kaplany i utrakvisty
a upřednostnění češtiny před němči-
nou ve výkladu Božího slova. Ná-
sledovaly i další Zikmundovy sliby,
včetně otázek majetkových, na je-
jichž základě pak čeští husitští šle-
chtici potvrdili jeho legitimní přijetí
za českého krále.
František Šmahel ve svém výkladu
sleduje další zápasy o kompaktáta a
čtyři husitské artikuly. Důležitou
částí publikace je soupis a charakte-
ristika kompaktátních listin i vysle-
dování až záhadných osudů jejich
originálů.

Michal Flegl

světový den modliteb
letos z Francie

basilejská kompaktáta
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Eiffelova věž od Martových polí – foto: Benh LIEU SONG

tového dne modliteb. Přidáte se tak 
k tisícům lidí ze 170 zemí celého
světa a můžete podporou finanční
sbírky přispět k řešení závažných
problémů.
Z loňské sbírky, konané v roce pro-
gramu SDM z Malajsie, český výbor
SDM podpořil částkou 3000 euro
projekty německých sester v Malaj-
sii a částkami ve výši 10000 Kč do-
mov sv. Rodiny a v Pardubicích cír-
kevní školu Noe. Protože letošní
téma modlitebního programu se
týká cizinců/migrantů, český vý-
bor se rozhodl podpořit jeden kon-
krétní projekt v naší republice. Spo-
lečná celorepubliková sbírka má
vyjádřit poslání SDM: poznávat -
modlit se - konat (pomáhat).
Další informace získáte u české
předsedkyně Světového dne modli-
teb Mgr. Aleny Naimanové na e-
mailu: naina@seznam.cz nebo tele-
fonicky na čísle: 494 534 854.

Helena Noemi bastlová
podle materiálů SDM
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