
Co náM dodáVá sílu Ve službě
2 te 3,1-5

Nést evangelium světu není vůbec
snadná věc. Ani dnes, ani tenkrát, 
v době apoštola Pavla. Pavel ve svém
dopise církvi v Tesalonice vyjadřuje
zájem, aby šlo Boží dílo kupředu.
Jeho vizí není stagnující církev, která
jen přežívá. Touží po tom, aby se
slovo Páně šířilo rychle (viz ČSP). 

V cestě však stále stojí překážky.
Mnozí lidé jsou proti. Škodí dílu
evangelia, odmítají víru. Zdá se, že i
ateismus dnes nabírá nový dech.
Co nás může posílit v naší službě?
V uvedeném oddíle vidím čtyři dů-
razy:
1. Přímluvná modlitba (v. 1-2). Zku-
šený apoštol se nestydí prosit mladé
křesťany o pomoc formou přímluv-
ných modliteb. Zápasí o neustálé
šíření slova Páně, touží po tom, aby
bylo oslaveno skrze změněné životy
těch, kteří ho přijmou. Ani nám by
neměl chybět hluboký modlitební
zápas za lidi okolo nás, ale i za
radostnou církev, žijící z přítomnos-
ti svého Pána.
2. Důvěra v to, že Pán je věrný
(v. 3). On neopouští dílo, které
začal. Nespoléháme se na sebe,
svou víru, schopnosti, metody ne-
bo teologické poznání. Máme jisto-
tu v Pánu. On sám nás posílí a
ochrání od zlého.

3. Křesťané, kteří žijí to, co vyzná-
vají (v. 4). Naším problémem může
být teoretická víra, ale bez ovoce
skutků. Víra bez praktické každo-
denní poslušnosti Božího slova.
Pavel se spoléhá na Tesalonické, že
žijí věrně podle přikázání, která
dostali, ale spoléhá se „v Pánu“ (tj.
Pán je základem jeho důvěry).
4. Pán, který proměňuje srdce
(v. 5). Oddíl končí prosbou, aby
Pán uváděl jejich srdce do Boží
lásky a do Kristovy trpělivosti. Pro
naši službu lidem potřebujeme
obojí: být plni vroucí Boží lásky 
i nezměrné trpělivosti, kterou má
Kristus s námi i všemi lidmi. 
Závěrem: všimněme si, kolikrát se 
v uvedených verších opakuje v růz-
ných obměnách slovo „Pán“. Ano,
on sám je naší silou.

Pavel Coufal
kazatel Sboru Bratrské jednoty

baptistů v Brně
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Poselství k 5. neděli po sv. trojici

„Sedm kulí jako v Sarajevu“. Kdo
by neznal okřídlenou větu z romá-
nu Jaroslava Haška - Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války.
28. června 2014 uplynulo už 100 let
od chvíle, co v Sarajevu skutečně
padlo několik výstřelů, které zna-
menaly smrt arcivévody Ferdinan-
da, následníka rakousko-uherské-
ho trůnu. O měsíc později vypukla
světová válka, která se do historie
zapsala ve spojení s pořadovým čís-
lem 1.
Když válka začínala, panovalo po
celé Evropě vzrušené napětí. Tisíce
mladých mužů se hlásilo do služeb
vlasti. U některých to byla možná
vyhlídka na dobrodružství, které se
chystali prožít a vyměnit nudnost
usedlého života v kancelářích a fab-
rikách. Jiné do vojenských unifo-
rem oblékalo národnostní probuze-
ní, které začátkem 20. století nabý-
valo na síle. Pro státníky a generály
evropských mocností po dlouhých
letech míru konečně nastala příleži-
tost zapsat se do dějin. 
Většina z nadšených válečníků vy-
střízlivěla už během zimy 1914/1915,
pokud ovšem ještě byli naživu.
Nelidské podmínky v zákopech zá-
padní fronty, dennodenní konfron-
tace s všudypřítomnou smrtí, první
setkání s chemickými bojovými lát-
kami. Beznadějné vyhlídky na ko-
nec války. Hranice fronty se v řádu
měsíců pohybovaly sem a tam na-
nejvýš o několik desítek či stovek
metrů. Vánoční idylická epizoda,

při které vojáci znepřátelených
stran společně zpívali koledy a hráli
kopanou, byla skutečně jen epizo-
da. Válka velmi rychle zbavila ro-
mantického nadšení každého vojá-
ka, který se dostal do blízkosti bo-
jové linie. Erich Maria Remarque
později popíše drsnou válečnou
realitu v románech „Na Západní
frontě klid“ anebo „Komu zvoní
hrana“.
Filosofové a zejména teologové
později s odstupem času zhodnotí
válečné události z počátku 20. stole-
tí jako bolestné procitnutí lidstva.
Když se v roce 1900 konala v Paříži
velkolepá Světová výstava, nejeden

řečník oplýval nadšením, nejeden
prorokoval nový úsvit lidstva.
„Přede mnou krásné 20. století,“
vyzpívá později tuto optimistickou
atmosféru té doby písničkář Jaro-
mír Nohavica. To, co nastoupilo,
bylo všechno jiné, jen ne krásné sto-
letí. Spíš bolestné uvědomění si, že
humanita, vzdělání, technický po-
krok ani příznivé sociální podmín-
ky nemohou samy o sobě svět při-
vést k blahobytu a míru. 
Tato reflexe, realistický pohled na
člověka, na hřích - zlo, které podvě-
domě dřímá v každém z nás, teprve
tento pohled položil základy no-
vému přístupu k životu. Od dob 
1. světové války už žádný seriózní
myslitel nevkládá do lidského umu
a inteligence tolik nadějí, jako tomu
bylo před 100 lety. Naopak, světová
válka položila základy novodobé-
mu skepticismu. Mizí ideály, mnozí
přestávají vyznávat víru, roste po-
čet sebevražd, jak si toho v té době
všímá ve svém díle i T. G. Masaryk.
Na druhé straně právě ze zákopů 
1. světové války vycházejí noví mys-
litelé, teologové, ale i prostí křesťa-
né, kteří později hluboce ovlivní ev-
ropské myšlení a přispějí k rehabili-
taci evangelia po hrůzách válečné
vřavy na světových univerzitách,
ale i v těch nejzapadlejších obcích
a vesnicích. 
Jedním z nich byl i německý evan-
gelický pastor Wilhelm Busch,
který v knize Život bez všedních dnů
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Když hovoří zbraně, mlčí múzy latinské přísloví
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Už více než 20 let se 21. června odpoledne na Staroměstském náměstí
v Praze scházejí stovky lidí, aby si připomněly smutné výročí po-
pravy 27 představitelů stavovského povstání. Pietní shromáždění za-
číná v chrámu sv. Mikuláše, kde je na programu odborná přednáška a
koncert. Účastníci se pak za zvuku husitského chorálu, který na var-
hany interpretuje Bohumír Rabas, odeberou k desce se jmény popra-
vených a promluví k nim vzácní hosté. Letos to byli: senátorka Da-
niela Filipiová, europoslanec Jan Zahradil, radní pražského magistrá-
tu Martin Dlouhý a starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.
Stalo se už tradicí, že shromáždění moderuje předseda Kostnické jed-
noty Bohumil Kejř.
Letošní shromáždění bylo i něčím výjimečné. Účastníci totiž vyslech-
li nejen odbornou přednášku Martina Chadimy, duchovního Církve
československé husitské, a koncert Ekumenického smíšeného sboru
Cantante, ale i druhou přednášku evangelického faráře Jana Dusa,
který mj. uvedl: “Dnešní historici hluboce podceňují význam české re-
formace pro Evropu a lidstvo. Nechali se ovlivnit Josefem Pekařem,
který se stal českých dějin nejúspěšnějším falšovatelem, a to tím, že bez-
důvodně dehonestoval husitství a bratrství a vrchol českých dějin viděl
v době předhusitské, době Karla IV., která v srovnání s následující-
mi dvěma stoletími období evangelického, od Husa do Bílé Hory, byla
ideově prázdná.”
Nedostatek místa nedovoluje vypsat podrobněji všechny myšlen-
ky vzácných řečníků, proto jen pár slov z projevu Daniely Filipio-
vé, kterou můžeme vidět při kladení věnce na fotografii: “Bohuzěl
lidé mají krátkou paměť a často si neuvědomují, že svoboda a doba
míru nejsou samozřejmostí a že je třeba je neustále hájit a bojovat za
ně. Stále je třeba připomínat si historické události, které byly tragický-
mi obdobími dějin našeho národa, události, které vedly k velkyḿ tragé-
diím a ztrátám na životech těch, kteří svobodu hájili a položili za ni
vlastní život. Je mi líto, zě ztráta paměti na dobu novodobého „temna“
dvacátého století – reálného socialismu – se projevuje i dnes, kdy lidem
nevadí, zě jedním z čelných prědstavitelů našeho státu je člověk, který
je důvodně podezřelý, že aktivně spolupracoval s minulým režimem
nesvobody, rezǐmem, který zavíral a perzekvoval ty, kteří si dovolili
veřejně systém kritizovat a vyjádřit tak svuj̊ názor...”

Helena Bastlová

21. červen tradičně 
na staroměstském náměstí

Kdekdo mi říkal:
Pamatuj si dobře,

jsou větší vášně na světě
než je láska.

Možná že ano.

I zabíjet je vášeň
a patrně jsou, kteří
nikoliv bez rozkoše
překročí zabitého. 

Možná že ano.

Válka však končí.
Kdo by v této chvíli

přemýšlel ještě
o tak smutných věcech.

Možná že já.

JaroslaV seIfert

Před 100 lety, 28. července 1914 začala 1. světová válka
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IráCKý PatrIarCha: šoKuJe Mne nečInnost ZáPadu

Bagdád. Iráku hrozí občanská válka, říká pro Vatikánský rozhlas babylón-
ský patriarcha chaldejské církve Louis Raphaël Sako. Arcibiskup Sako je
hlavou v současnosti nejvíce ohroženého křesťanského společenství na
Blízkém východě. „Irák dnes prožívá chaotickou situaci a směřuje k rozdě-
lení. Kurdistán už je delší dobu nezávislý, sunnitské provincie nejsou pod
kontrolou ústřední vlády. Jih je stabilnější, protože jej téměř celý kontrolují
šíité. A my křesťané? Nevíme, kam patříme. Máme strach, systém je křehký
a nevíme, kdy exploduje. Riziko občanské války mezi sunnity, šíity a další-
mi je veliké. Jediným řešením bude nakonec rozpad země do tří částí.“
Mocnosti – kterými patriacha míní Spojené státy, Rusko a Írán, by však ne-
měly na iráckou politiku naléhat vojenskými prostředky, aby ji přiměly 
k jednomyslnému řešení, domnívá se arcibiskup Sako, kterému už je skoro
lhostejné, zda toto řešení spočívá v jednotném nebo rozděleném Iráku.
Podle iráckého arcibiskupa mají Spojené státy „morální povinnost dovést
znesvářené strany k jednacímu stolu“. Západní individualimus, egoismus a
nečinnost hlavu chaldejské církve šokují. „Mezinárodní společenství zaměstná-
vá jen to, aby si pojistilo vlastní zájmy. A lidé se teď více zajímají o mistrovství světa
ve fotbale než o nějakou válku v Iráku nebo kdekoliv jinde.“

podle Radio Vaticana, red. zkráceno

ZeMřel MetroPolIta uKraJInsKé PraVoslaVné CírKVe

Kyjev. V 79 letech 5. července ráno zemřel metropolita ukrajinské pravo-
slavné církve moskevského patriarchátu Vladimir. Agentuře ITAR-TASS to
sdělil mluvčí církve Vasilij Anisimov. Církevní hodnostář zemřel v kyjevské
nemocnici po dlouhém boji s rakovinou. Metropolita rovněž trpěl Parkin-
sonovou chorobou. Povinnosti nejvyššího představitele Ukrajinské pravo-
slavné církve převezme metropolita Černovic a Bukoviny Onufrij. Metro-
polita Vladimir funkci vykonával od roku 1992. Smuteční loučení s ním
začalo 7. července.
Pravoslavná církev na Ukrajině je rozdělena mezi moskevský a kyjevský
patriarchát. Vladimir byl nejvyšším představitelem ukrajinské pravoslavné
církve moskevského patriarchátu a jeho oficiální titul byl metropolita kyjev-
ský a celé Ukrajiny. Štěpení pravoslavné obce na Ukrajině začalo v roce
1990, kdy vedle oficiální Ukrajinské pravoslavné církve moskevského patri-
archátu (UPC) byla obnovena Ukrajinská autokefální pravoslavná církev
(UAPC). Po roztržce mezi moskevským vedením pravoslavné církve a teh-
dejším metropolitou kyjevským, haličským a celé Ukrajiny Filaretem vznik-
la v červnu 1992 třetí pravoslavná platforma - Ukrajinská pravoslavná cír-
kev kyjevského patriarchátu (UPC-KP). Kromě toho na Ukrajině působí i
Řeckokatolická církev, která je svými obřady blízká pravoslaví, ale podléhá
římskému papeži.

podle ČTK

eKuMenICKá KoMIse Pro husoVo JubIleuM V roCe 2015

V pondělí 9. června 2014 se v prostorách České biskupské konference (ČBK)
sešla Ekumenická komise pro Husovo jubileum v roce 2015 pod záštitou
České biskupské konference a Ekumenické rady církví ve spolupráci s aka-
demickou obcí. Činnost komise, zaměřená na zkoumání Husova místa 
v kulturní, společenské a historické paměti nejen v České republice, ale také
v mezinárodním rozměru, navazuje na předchozí plodnou práci komise,
která se od počátku 90. let v ekumenickém a nadkonfesním duchu zabýva-
la Husovou rolí mezi reformátory církve v dobovém kontextu.
„Debata v komisi se pohybuje na rovině teologické a historické. Každá osob-
nost, nejen Hus, po sobě zanechává druhý život; jistou legendárnost vyvo-
lává to, jak ti, kdo s ní souhlasili i ti, kdo s ní nesouhlasili, pracují s jejím
odkazem. Hus má výhodu, že po sobě zanechal spoustu materiálu: dopisů,
kázání, řečí i spisů. A to jsou věci, ke kterým stojí za to se stále vracet a tam
hledat, co je základem jeho osobnosti, co bylo základem jeho přesvědčení,“
řekl člen komise Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evange-
lické. 
Komise rovněž připravuje webové stránky na adrese www.jan-hus.eu,
které by měly přinášet výstupy z ekumenické diskuse nad Husovou osobou
a zveřejňovat výstupy z práce komise i přehled prací institucí, s nimiž komi-
se spolupracuje. „Dnes už máme mnohem více mediálních prostředků než
dříve,“ doplnil další člen komise plzeňský biskup a delegát ČBK pro eku-
menismus František Radkovský.

www.e-cirkev.cz

popsal klíčovou roli válečných
událostí ve svém životě těmito
slovy:
„Rok 1915. Tehdy zuřila světová válka.
Jako voják jsem byl na frontě, a to s hod-
ností poručíka. Zážitky od Verdunu a od
Sommy byly strašné. Ve mně to však
vypadalo ještě hůře. Žil jsem se svými
kamarády daleko od Boha. Pak ale přišel
živý Bůh. Promluvil ke mně u mrtvoly
kamaráda. Teď jsem věděl – je peklo, a já
jsem na cestě do pekla. Ale dostal jsem do
ruky Bibli a tam jsem četl: Ježíš Kristus
přišel na svět, aby hříšné spasil.“
Zvláštní roli, jakou sehrála Bible u
řadového vojáka, popsal i veterán
rakousko-uherské armády Jan Siwy
z Gutů:
Když jsem v roce 1914 obdržel tele-
gram s povolávacím rozkazem, má
matka mi řekla: Vezmi si s sebou
Zákonek na cestu, bude se ti hodit.
Nechtěl jsem ji zklamat, proto jsem
strčil malý Nový zákon do kapsy…
Zanedlouho jsme jeli na frontu. U Lub-
linu nás zahnali do zákopů a dostali
jsme rozkaz útočit. Už si nepamatuji,
kolikrát jsme byli vyzváni k útoku a
jak dlouho jsme utíkali vpřed. Kulky
nám houfně svištěly kolem uší. Pole
bylo pokryto mrtvými vojáky. Najed-
nou jsem ucítil, jako by mne něco silně
udeřilo do hrudi, ale neměl jsem čas
nad tím přemýšlet. Dostali jsme roz-

kaz k ústupu, došla nám munice. Mu-
seli jsme se vrátit zpátky do zákopů 
a tam jsem s údivem zjistil, že moje
blůza je na hrudi proděravěná. Z levé
kapsy jsem vytáhl Nový zákon a uvi-
děl jsem v jeho obálce díru. Otevřel
jsem ho a v něm byla kulka, která se
zastavila na 26. kapitole Skutků apoš-
tolů. Uvízla na 16 verši, na slovech:
Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto
jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým
služebníkem a svědkem toho, co jsi
spatřil a co ti ještě dám poznat. (Evan-
gelický kalendář, ročník 1971)
Adam Zmija, bývalý kurátor gut-
ského evangelického sboru, na
frontě ztratil bratra Jana. Do své
kroniky si později jako vzpomínku
na válečná léta zapsal: „Nastaly
horké a krvavé dny, kdy se požár války
roznítil ve všech evropských zemích.
Mnozí z našich museli odejít od své
každodenní práce, od pluhu nebo z díl-
ny, a prolévat svou krev za cizí věc.
Když umírali, u nás na vesnicích probí-
halo rekvírování, ani zvon na škole
neobstál. Vybíraly se daně, každým ro-
kem narůstala chudoba. 28. října 1918
konečně přišel vytoužený klid. Po
ukončení války si lidé s úlevou vydech-
li, jako po nemoci”.
1. světová válka skončila 11. listo-
padu 1918. Na straně Německa a
jeho spojenců padlo 3,5 miliónu
vojáků. Na straně vítězných moc-

ností 5 miliónů 250 tisíc vojáků. 
V obou případech jde o nejnižší
odhady. Dalších přinejmenším 11
miliónů osob bylo zraněno, vrátili
se jako invalidé anebo duševně
narušení lidé. Tuto strašnou válku,
která se dotkla života snad každé
rodiny, dnes už připomínají pouze
památníky, nacházející se téměř 
v každé větší obci naší země. Jeden
z nich stojí i na evangelickém hřbi-
tově v Gutech. Pod jmény 27 pad-
lých je zapsán verš z Knihy proroka
Jeremiáše 8,23: „Oby oczy moje były
źródłem łez, abym we dnie i w nocy pła-
kał pomordowanych ludu mego.” „Kdo
poskytne mé hlavě vodu a očím zdroj
slzí, abych oplakával dnem i nocí skole-
né syny dcery svého lidu?”
Válka však končí. Kdo by v této chvíli
přemýšlel ještě o tak smutných věcech.
Možná že já. Slova našeho nejznáměj-
šího básníka držitele Nobelovy ce-
ny za literaturu, Jaroslava Seiferta,
jsou stále aktuální a naléhavá. Válka
začíná často tím, že veřejnost po
dlouhé době míru zapomene na tu
poslední. Spustit novou mašinérii
násilí a utrpení je pro státníky potom
snadnější. 
I proto bychom podobným výročím,
jakým je letos 100 let od vypuknutí
1. světové války, měli věnovat svoji
pozornost.

Vlastimil Ciesar 
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* Na počátku tě poprosím, aby ses
nám krátce představil
Jsem farář Českobratrské církve
evangelické, ženatý, mám 4 děti. Ja-
ko farář v Jindřichově Hradci jsem se
hodně věnoval práci s dětmi a mlá-
deží. V roce 2001 jsem přijal „výzvu“
stát se vojenským kaplanem. Zúčast-
nil jsem se zahraničních misí v Bos-
ně, Afghánistánu a v Kosovu. Půso-
bil jsem především mezi ženisty a
záchranáři, ale i na velitelství a u
strážních jednotek. V současné době
sloužím v hodnosti major v Ústřední
vojenské nemocnici – Fakultní ne-
mocnici v Praze Střešovicích. 

* Co přiměje faráře z poklidného
jihočeského městečka, aby opustil
výstavnou faru a pěkný sbor a vydal
se do takového dobrodružství?
V letech 1986-8 jsem absolvoval kla-
sickou dvouletou vojnu v hodnosti
vojína. Nebylo to vůbec snadné - bu-
zerace, šikana, rajony, nesmyslnost
některého počínání… Hned po revo-
luci jsem začal navštěvovat, kromě
jiného, také vojáky v místní posádce.
Nějak se o tom dověděl tehdejší
hlavní kaplan AČR a oslovil mě, zda
bych se vojákům nechtěl věnovat
„plnočasově“, jako vojenský kaplan.
V té době jsem sloužil na sboru už 12
let a uvažoval jsem o změně. Člověk
asi občas má udělat nějakou radikál-
ní změnu, aby nevyhořel, nestal se 
z něho rutinér… Tak jsem nabídku
přijal. 

* Co tě v této službě překvapilo, ať
mile, nebo nemile?
Překvapilo mě setkání s vojáky, kteří
brali svou práci jako poslání. Nebyli
to klasičtí „žoldáci“, ani tzv. „zelené
mozky“, ale lidé zapálení pro svou
práci, odhodlaní se zdokonalovat,
tvrdě na sobě pracovat, vzdělávat se
ve svém oboru… Byli také patřičně

hrdí na svou profesi. Netvrdím, že
jsou takoví všichni, ale do jisté míry
jsem si poopravil mínění o armádě.

* Zamýšlel ses při své účasti v mi-
sích nad tím, zda jsi byl vyslán do
„spravedlivé“ války, nebo jsi měl
nad tím otazníky a pochybnosti?
Samozřejmě zamýšlel. Vždycky
jsem vnímal úlohu našich vojáků
především v tom, že jsou to ti, kdo
přinášejí mír do země mučené vál-
kou a mají dohlížet na jeho dodržo-
vání. Myslím, že to krásně vyjadřuje
anglické slovíčko Peacekeeper.

* V době povinné vojenské služby
bych rozuměl potřebě vojenských
kaplanů více, ale tehdy nic takového
nebylo. Když však dnes jsou vojáci
profesionálové, nedostávají se do
situací, se kterými měli počítat a
které jsou jaksi přirozeným rizikem
jejich povolání, a měli by být tedy
na všechno připraveni?
Domnívám se, že nikdy se nelze při-
pravit úplně na všechno. I profesio-
nál občas potřebuje pomoc a podpo-
ru ve vlastním oboru. Například lé-
kař někdy potřebuje pomoc od jiné-
ho lékaře. Konečně člověk je bytost
bio-psycho-sociálně-spirituální, a kdo
jiný by měl podporovat spirituální
složku člověka než kaplan? Profe-
sionální vojáci zůstávají lidmi, a jako
takoví občas potřebují duchovní
podporu. Samozřejmě ne každý si
připustí, že nějakou pomoc a podpo-
ru občas potřebuje. Vážím si dnešní,
novodobé armády, že na potřeby
vojáků pamatuje a dle možností se
snaží tyto potřeby naplňovat. Po-
třebu začlenit do svých řad kaplany
si AČR uvědomila už před rokem
1998. (V tomto roce vznikla Du-
chovní služba AČR.) Naše společ-
nost pozvolna začíná chápat, že
duchovní mohou být přínosem pro

profesionály. Proto se začínají obje-
vovat kaplani v nemocnicích (nejen
pro nemocné, ale také pro zdravotní-
ky), ve věznicích, mezi policisty a
hasiči.

* V kterých chvílích ses cítil jako
velice potřebný a užitečný?
Těch chvil bylo opravdu hodně. Za
nejdůležitější asi považuji rozhovory
s vojáky o rodině, o manželství, ale
také o smrti a umírání. Také přináše-
ní určitých etických témat mezi vojá-
ky je potřebné a důležité. Nicméně
za důležité a užitečné považuji také
přinášení civilních a třeba i vojen-
ských témat do prostředí církve.
Církve si dlouho žily v izolaci a
svým způsobem jim v ní bylo dobře.
Otevírání se potřebám společnosti je
někdy bolestivé a ne vždy to zvládá-
me. Jsem přesvědčen, že my křesťa-
né zůstáváme společnosti mnoho
dlužni. 

* V dnešní společnosti je mnoho bo-
lavých míst a potřeba církevní služ-
by (nemocní, opuštění, vyloučení…).
Jak důležitou vidíš službu církve 
v armádě?
Za důležitou považuji službu církve
nejen v armádě. Ale ta armádní služ-
ba může být určitou inspirací pro
klasické církve. Například v ekume-
ničnosti. V Duchovní službě AČR

Z církví doma i ve světě

o armádě a církvi

Dokončení na str. 3

rozhovor s Janem blažkem



V červenci letošního roku uplyne
sedmdesát let od záhadné smrti jed-
noho z nejmilovanějších a myšlen-
kově i eticky nejnáročnějších spiso-
vatelů světa Antoine de Saint-Exu-
péryho. Z osmého vojenského letu,
který uskutečnil 31. července 1944 
z Korsiky a jímž sledoval fotografic-
kou průzkumnou misi v jižní Fran-
cii, se už nikdy nevrátil a beze stopy
zmizel. Byl velký spisovatel oprav-
du sestřelen nepřítelem? Nebo ha-
varoval vinou technické závady
letounu? Selhalo jeho tělesné zdraví
a nevydržel fyzický nápor samotné-
ho letu? Byl vnitřně zlomený a nad
stavem světa tolik nešťastný, že o
svou záchranu v nebezpečí neusilo-
val dost houževnatě? Kdož ví? Exis-
tuje tolik dalších otazníků a všechny
zůstávají bez průkazné odpovědi. 
Co vlastně víme o Exupéryho smrti?
Kde hledat místo jeho skonu, kde
hledat místo jeho hrobu? Odešel tak
tiše a tajemně jako jeho malý princ.
Trosky letadla – jediný důkaz ne-
štěstí – byly nalezeny poblíž Mar-
seille ve Středozemním moři až 
v roce 2000. O havárii však existuje
ještě jiná výpověď. Ovšem i to je
výpověď s otazníkem. Horst Rip-
pert, bývalý stíhač německé Luftwaf-
fe, historikovi Lino von Gartzenovi,
který se zajímal o okolnosti Exu-
péryho smrti, tvrdil: „Můžete teď pře-
stat pátrat, já jsem sestřelil Exupéryho.
Kdybych věděl, že uvnitř sedí jeden 
z mých nejoblíbenějších autorů, nikdy
bych nestřílel.“ Němci nechtěli v žád-
ném případě připustit, že by sestře-
lili autora Malého prince. A náhle toto
překvapivé, trochu kajícné přizná-
ní?! Je to však přiznání zaangažova-
ného jedince a postrádá jakékoli
další opěrné body, abychom je moh-
li považovat za nezvratné. V posled-
ním dopise před smrtí – došel adre-
sátovi Sierru Dallozovi 8. srpna 1944
– vyjádřil Saint-Exupéry trpké smí-
ření s beznadějnou prohrou vlast-
ních ideálů. V jeho očích se obraz
společnosti jako bezduchého mra-
veniště složeného z poživačných ro-
botů proměnil v nevratnou, koneč-
nou vizi světa. Stále sice s plným
nasazením dělal vše pro to, aby
zachránil opouštěné morální ukaza-
tele a hodnoty, ale zároveň otevřeně
přiznává, že je se svými silami u
konce.

Účastním se boje tak důkladně, jak jen
možno. Jsem určitě nejstarší ze všech
válečných pilotů na světě. Na jednose-
dadlové stíhačce, kterou pilotuji, je věko-
vý limit třicet let. A mně nedávno,
právě když jsem měl nad Annecy ve
výšce deseti tisíc metrů poruchu moto-
ru, bylo čtyřiačtyřicet! Plazil jsem se
rychlostí želvy nad Alpami, vydaný na
milost všem německým stíhačkám, mys-
lel na ty supervlastence, co zakazují v
severní Africe mé knihy – Francie byla
v době války politicky znesvářená –
a tiše se pro sebe smál …Jestli mě sestře-
lí, nebudu litovat naprosto ničeho. Bu-
doucí mraveniště mě děsí a nenávidím
tu jejich strojovost robotů. Já byl stvořen
k tomu, abych byl zahradníkem.
Antoine de Saint-Exupéry, zahrad-
ník kvetoucích záhonů jiskřivého
myšlení přetvářeného s něhou a dů-
kladností do slov, pěstitel metafor
svazovaných v podobenstvích do
obrazů růží i baobabů, beránků 
i tygrů, sadař pečující s věrností a
obětující se láskou o duchovní pro-
čišťování života, muž hvězdných
dálek a pouštních tajemství, vytrva-
lý hledač pravdy, věčně toužící po
dokonalé životní harmonii, ve svém
„Palubním deníku“, jak bývá často
jeho dílo souhrnně nazýváno, neboť
vznikalo někde mezi hvězdami a
pouští v bezprostřední blízkosti
palubní desky letounu, představuje
geniálně vyjádřený etický odkaz
pro vytváření harmonických mezi-
lidských vztahů. Ty Exupéry pový-
šil na nejvyšší životní bohatství, na
jediný přepych hodný opravdové
úcty a našeho usilování. Do svého
jedinečného díla Válečný pilot, na
němž pracoval mezi jednotlivými
průzkumnými lety nad Francií oku-
povanou Němci, vložil toto pozoru-
hodné zamyšlení:
„Má civilizace, dědička Boží, založila
úctu k člověku na úctě k jednotlivcům…
Má civilizace je dědičkou křesťan-
ských hodnot… Nazírání Boha uči-
nilo lidi rovnými, neboť si byli
rovni v Bohu. A tato rovnost měla
jasný význam… Chápu původ vzájem-
né úcty lidí. Učenec musel prokazovat
úctu i uhlíři, neboť skrze uhlíře ctil
Boha, jehož vyslancem byl také uhlíř. Ať
byl jakkoliv velký význam jednoho a
bezvýznamnost druhého, žádný člověk
nesměl proto ještě usilovat o zotročení
druhého. Nelze pokořovat vyslance. Ale
tato úcta k člověku s sebou nepřinášela
ponižující klanění před omezeností jed-
notlivce, před hloupostí neb nevědomos-
tí, neboť v člověku byla především ctěna
tato vlastnost vyslance Božího. Tak
láska k Bohu vytvářela mezi lidmi
vznešené vztahy, neboť záležitosti se
projednávaly mezi vyslanci, na vyšší
úrovni než mezi jednotlivci …“
Nazývá-li spisovatel naši civilizaci
dědičkou Boží, není to domýšlivá
troufalost? Cožpak dědictví čistého
křesťanského učení nemá právě 
v naší civilizaci svá bolavá místa,
své nešťastné, zrazující, obviňující
etické prohry? Jistěže ano, a citlivé-
mu mysliteli to není třeba připomí-
nat. V temnotě současnosti však 
v citované úvaze připomíná na-
vzdory prohrám to dobré a tvůrčí,
čím se křesťanská Evropa dlouho-
době a opakovaně zasazovala o na-
rovnávání mezilidských vztahů, 
o spravedlivější uspořádání společ-
nosti, o prosazování lásky a odpuš-
tění nad nenávistí a odplatou, o pro-
sazování úcty ke každému člověku.
Ano, toto vše a mnohé další nebylo
vždy uplatňováno s dostačující

intenzitou, ale přece jen jde o úsilí,
které je v naší historii všudypřítom-
né, nadčasové, o úsilí, které se ne-
smazatelně vepsalo do evropského
generačního povědomí a mělo se
stát naším trvalým dědictvím. Ano.
Stará, dobrá Evropa byla sice chy-
bující, ale stále znovu a znovu po-
vstávala k zápasu o spravedlnost a
právo ve jménu každého jednotliv-
ce. Víra v Boha byla klenbovým
svorníkem, božským uzlem (Citade-
la) jejích ideálů a dávala smysl její-
mu snažení. A dnes? Evropa ztrácí
dědictví otců, zradila je, rozmrhala.
Krčí se schoulená pod zhoubnou
nadvládou Zla, jemuž potupně
ustupuje, jemuž se zbaběle vzdává a
vystrašeně opouští své staletími
pracně vytvářené mravní milníky.
Válečné hrůzy jen dovršují její mo-
rální skomírání, které plíživě a skry-
tě získávalo už dávno svůj vítězící
prostor, když byl evropský mravní
řád rafinovaně, pozvolna vytlačo-
ván pomyslnou egoistickou svobo-
dou. Zmýlili jsme se, krutě jsme se
zmýlili. Přestali jsme posvátný po-
jem svoboda propojovat s hluboce
žitou etickou zodpovědností před
Bohem a zaměnili jsme jej za tupé
prosazování sebe sama na úkor bliž-
ního. Jen proto byl nástup totálního
zla ve třicátých letech dvacátého
století tak snadný. Autor tušil, že
všeobecně přijatému obrazu Boží-
mu v člověku tentokrát zvoní hrana,
a nemýlil se. 
Když Exupéry navštívil Sovětský
svaz, jen si potvrdil, že v piedestali-
zaci davu – ta v totalitní komunistic-
ké zemi neomezeně vládla – se jedi-
nec propastně vytratil z centra po-
zornosti a byl znehodnocen. Ale ani
pozdější pobyt ve Spojených státech
bystrého pozorovatele neuklidnil.
Jedinec v této vzkvétající zemi nedo-
znal újmy politickým režimem, jeho
hodnota byla zploštěna mnohem
rafinovaněji. Totalita má přece mno-
ho tváří a pohlcení jedince všudy-
přítomným konzumem přetvářelo
v očích Exupéryho americkou spo-
lečnost ve stejně bezduché mrave-
niště, ve stejně uniformovaný svět
robotů, uzavíralo člověka do stejné-
ho vězení prostřednosti a rovněž ho
pomalu, ale jistě zbavovalo všech
tvůrčích sil. „Co se stalo s naším mo-
hutným obrazem Člověka zrozeného 
z Boha?“ dotazuje se zoufale. Ne-
omylně tuší, že svět, který přichází –
honosně, hrdě, namyšleně a s fanfá-
rami, vlastně tiše pohřbívá to nejdů-
ležitější v člověku – jeho duchovní
rozměr, jeho duchovní vzepětí, 
k němuž byl povolán. Příliš vysoká
cena za slibované mámivé konzum-
ní štěstí.
Exupéry však až do svých posled-
ních dnů v sobě ten nádherný obraz
Člověka jako vyslance Božího na
zemi věrně nosil. Věřil též, že koneč-
ným cílem našeho nejednou strasti-
plného a bloudícího putování je
milosrdná náruč Boží? Obraz smrti
malého prince, s jehož vnitřním svě-
tem svět spisovatelův často splývá,
otevírá prostor pro kladnou odpo-
věď.

On však tolik toužil po světle.
Jako poutník stoupal ke hvězdám.

Nebeský poutník, došel až k Božímu
světlu?

Oh, kdybych to jen věděla,
neronila bych slzy pod závojem.
(Marie de Saint Exupéry, matka)

Milada Kaďůrková
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antoine de saint-exupéry 
– spisovatel, letec, myslitel

Majestát podepsaný císařem Rudolfem II. dne 9. července 1609 je jedinečnou lis-
tinou, která ve své době, ba ještě po další staletí, neměla v Evropě obdoby.
Představuje vyvrcholení a vítězné zakončení dlouholetého zápasu českých evange-
líků o společenskou rovnoprávnost a náboženskou svobodu. Majestát tuto rovno-
právnost a svobodu zajišťoval.  Nejen katolíci, ale i protestanté mohli volně a svo-
bodně na každém místě vykonávat své náboženství. Neměli se vzájemně utiskovat
ani hanět, ale spolu žít jako dobří přátelé.  Stavům podobojí bylo přiznáno právo
svobodně rozhodovat o obsazení dolní, tj. podobojí konsistoře, a také právo obsazo-
vat universitu (rozumí se Karlovu, zatímco Ferdinandova zůstala katolíkům)
„muži hodnými a učenými“. K ochraně práv a správě konsistoře získali protes-
tanté právo volit ze sebe defensory, kteří by byli závislí jen na stavech, nikoli na
císaři či králi.  Na svých pozemcích mohli stavové svobodně stavět nové kostely a
školy. V královských městech, kde bydleli jak katolíci, tak protestanti, mohli obojí
svobodně vyznávat svou víru. Majestát byl podepsán se závazkem pro dědice.
Ironií je, že tato listina svobody musela být přímo vydřena velkým nátlakem.
Rudolf II. se dlouho vzpíral ji podepsat. Teprve když svírán svým bratrem
Matyášem potřeboval nezbytně podporu českých protestantských stavů, pod jejich
nátlakem tak učinil.  Svou podporu totiž podpisem Majestátu podmínili. To však
nic neubere na jeho jedinečnosti, která se projevuje zejména ve dvou směrech:
Majestát je spravedlivý jak pro katolíky, tak pro evangelíky. Oběma stranám dává
stejnou svobodu. Jeho tvůrcové nechtěli vyzískat privilegia na úkor jinak smýšle-
jících. Bylo to dáno nejen nutností situace, ale především velkorysostí a ušlechti-
lostí tvůrců Majestátu.
Majestát zajišťuje náboženskou svobodu všem občanům včetně poddaných a bez-
právných. Je pravda, že v této době měla i většina protestantské šlechty k velké
škodě národa malé porozumění pro poddaný lid. Avšak v Majestátu je na něj
pamatováno. Ani poddaný lid se nemusí řídit vyznáním svého pána, jak tomu
bývalo běžně (cuius regio, eius religio  –  kdo vládne, rozhoduje o náboženství). V
Majestátu se výslovně praví: „Také již po dnešní den žádný jak z vyšších svobod-
ných stavův, tak ani města, městečka i také selský lid od vrchností svých ani žád-
ného jiného, duchovního ani světského člověka nemají a nemá od svého nábožen-
ství odtiskován a k náboženství strany druhé mocí ani nijakým vymyšleným způ-
sobem přinucován býti.“
Těmito svými důrazy a celou svou koncepcí přesahuje Majestát svou dobu a jisto
je, že za dokument tohoto charakteru by se nemusel stydět žádný vyspělý moder-
ní  demokratický stát. Kdyby jej  byl  císař Rudolf II. dobrovolně podepsal, mohl
být ozdobou jeho panování. Takto  zůstává svědectvím o moudrosti a ušlechtilosti
těch, kteří se na jeho sepsání podíleli. Mezi ně patří předně pan Václav Budovec 
z Budova, který měl na jeho formulaci i prosazení podíl největší.
Zároveň s Majestátem byla vydána listina, která Majestát doplňovala. Bylo to
„Porovnání mezi stavy strany podobojí a pod jednou“. Tato smlouva upravovala
do podrobností poměr mezi oběma stranami. Byla podepsána za stranu podobojí
třiceti direktory, za stranu pod jednou pěti zástupci každého ze tří stavů. Majestát
i Porovnání byly vloženy do zemských desek a jejich originály uloženy mezi ostat-
ní zemská privilegia na Karlštejně.
Lze litovat, že Majestát měl jen krátkou dobu trvání a země se nemohla v jeho
intencích dál rozvíjet. Byl trnem v oku nejen Rudolfovi, který se do konce života
nesmířil s tím, že jej musel podepsat, ale i hrstce nesmiřitelných  katolíků, kteří byli
ochotni vidět  raději  zemi zpustošenou a porobenou než svobodnou a  „kacířskou“.
Porážkou českých stavů císařským vojskem 8. listopadu 1620 platnost Majestátu
skončila. Bělohorský vítěz Ferdinand II. si vynutil jeho vydání spolu s ostatními
českými privilegii. V prosinci 1620 byl již v jeho rukou. Slavnostním odstřižením
pečeti a rozstřihnutím vlastní listiny  zbavil Majestát platnosti. Pak se tento doku-
ment dostal do císařské klenotnice a odtud roku 1749 do státního a dvorského
archivu ve Vídni. Tam byl také začátkem dvacátého století objeven, když se do té
doby mělo za to, že originál Majestátu neušel osudu jiných cenných dokumentů a
byl zničen. 

Zdeněk Soušek

čtyřsté páté výročí 
rudolfova majestátu

dnes slouží 29 kaplanů ze sedmi
církví. Našeho ekumenického spo-
lečenství si velice vážím. Křesťané
by také měli být ochotni k nasazení
podobně jako vojáci při výcviku,
nebo v zahraničních misích. V na-
šich církevních aktivitách navenek,
do společnosti… někdy postrádám
profesionální zaujetí. To, co obdivu-
ji u vojáků, totiž ochotu na sobě pra-
covat, dřít do úmoru, vzdělávat se,
a to nejen v tom, co mě baví a co je
navenek vidět. Takže vnímám, že
církev se od armády má také co
učit. Doufám, že mladí faráři a
farářky najdou odvahu vstoupit do
služby v AČR. Z nejrůznějších stran
zaznamenávám, že je tato práce
potřebná. 
Rozhovor vedl, za odpovědi děkuje
a k dalšímu působení přeje mnoho
sil a moudrosti

Bohumil Kejř

o armádě a
církvi

Dokončení ze str. 2



Dožil se devadesáti a půl roku a ke
svému jménu připojil přívlastky:
manžel, otec, tchán, dědeček a pra-
dědeček, na církevním poli pak vi-
kář, farář a konsenior. - Narodil se
na hornickém ostravském předměs-
tí Bartovice, územně přináležejícím
do sboru Šenov. On však tíhl spíše 
k ostravskému sboru ČCE za farářo-
vání Jaroslava Kantorka a mládež-
nického působení Miroslava He-
ryána; také jeho vlivem se po váleč-
né maturitě rozhodl pro duchoven-
skou dráhu, ale na řádné fakultní
studium theologie si do pádu hitleri-
ády musel ještě počkat v kurzech,
které tehdy synodní rada pořádala
pro mladé zájemce takových zámě-
rů. Studium na tehdejší Husově
fakultě (společné s CČSH) dokončil
a ještě před únorovým převratem
mohl vyrazit na jednoroční studium
za moře do Toronta. - Krátce po ná-

vratu se oženil s Ludmilou Kostru-
chovou, učitelskou dcerou z Draho-
tuš. Jejich manželství bylo obdařeno
syny Martinem, Štěpánem, Janem a
Davidem. V paní Lídě měl za všech
okolností nejen osobní bezpečné zá-
zemí, ale i zdatnou varhanici. Dekla-
roval se jako Slezan ( rád připomí-
nal, že reformační myšlenky zde
zanechaly svoje stopy ještě před lu-
terskou vlnou – viz stoupenec Hu-
sův Lacek z Kravař a ve Skotsku
upálený Pavel z Kravař -) a Slezsku
také zůstal celý svůj služební čas
věrný. Jeho prvním místem byla
Orlová s poddolovaným Husovým
domem. Náš bratr zde v tomto pro-
středí pietismu a lidového biblismu
setrval devět let. - Když kolega Karel
Veselý byl zvolen za faráře v Ostra-
vě, našli Opavští pokračovatele
právě v bratru Košťálovi, který zde
odsloužil dvacet let; v nejednodu-

chých podmínkách pohraničního
sboru se čtyřmi kazatelskými stani-
cemi a četnými školami s vyučová-
ním dětí. Svému úkolu rozuměl jako
důslednému pastorství jednotlivců,
evangelických rodin, pacientů v ne-
mocnicích i na místní psychiatrické
klinice. V Moravskoslezském senio-
rátu měl řadu let na starost křesťan-
skou službu; po náhlém skonu bra-
tra Jana Zátorského pak převzal
funkci konseniora. V důchodu získal
ve městě svého posledního působe-
ní byt; rád rybařil, neboť od biblic-
kých časů jsou si kazatelství a ryba-
ření blízko, jeho zájem a starost o
dění ve sboru a v církvi však neo-
chably, a to ani po skonu manželky
před šesti léty. Tiše opustil náš svět 
v neděli 22. června. “Památka spra-
vedlivého bude k požehnání“ 
(Př 10,7). 

Kaleb

senIorát KráloVéhradeCKý

českobratrská církev evangelická

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

čERNiLOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, f. Rut Brodská

DVůR KRÁLOVé NaD LaBEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mos-
tecký

HOřiCE V PODKRKONOŠí – Ne 10.15 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRaDEC KRÁLOVé – Ne 9 h
Nezvalova 529/1, 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. Čes-
ké Meziříčí, a f. Radim Žárský

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,
(Náchod), duben - říjen 10 h (Šonov)
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 Ča-
pek

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, a k. Petr Jelínek

LiTOMyŠL – Ne 9.30 h
Moravská 1222, a k. David Beňo

PaRDUBiCE – Ne 9.30 h
Lonkova 512 – Archa, k. Martin
Tabačan

VySOKé MýTO – Ne 10.00 h
Brandlova 1, 
k. Přemysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. Daniel Hýsek

bohoslužbyZa bratrem Jaroslavem Košťálem

MiSiJNí ODBOR KOSTNiCKé JEDNOTy
zve do Litoměřic na letos již čtrnác-
tý seminář pastorace s naslouchající
modlitbou.

Námět: 
Boží pořádky proti perverzi 

dnešní doby
10. – 13. září 2014
Info a přihlášky:  
info@klub-kotva.cz; 721 751 219
hallerova@volny.cz; 242 428 814;
774 572 671

* * *

čESKÁ EVaNgELiKÁLNí aLiaNCE zve
na konferenci Finančního Kompasu

Jak slouží církev lidem 
ve finančních obtížích?

13. září od 10 do 16 hodin se v pro-
storách sboru Křesťanského spole-
čenství Praha – Na Žertvách 23,
Praha 8 (u metra Palmovka) bude
konat konference Finančního Kom-
pasu. Konference nabídne praktic-
ké dovednosti ve vztahu ke správ-
covství financí z křesťanského po-
hledu, rozvoje štědrosti a práce se
zadluženými.
„Mnoho lidí dnes čelí zadluženosti
nebo finančním obtížím a chybí jim
i v rámci církve adekvátní podpora
a vyučování. Druzí naopak zvažují,
jak dobře spravovat majetek, který
jim byl svěřen a být moudře štědrý.
Projekt Finanční Kompas nabízí
řadu nástrojů pro jednotlivce, rodi-
ny i sbory v oblasti biblických prin-
cipů nakládání s financemi. Kon-
ference by měla pomoci každému,
kdo by chtěl v této oblasti jít dál a
naučit se pomáhat i druhým,“ řekl
tajemník ČEA Jiří Unger.
Finanční Kompas je projekt České
evangelikální aliance zaměřený na
rozvoj zdravého přístupu k finan-
cím a správcovství z křesťanského
pohledu. Reaguje na potřebu jedno-
tlivců i sborů, které tuto oblast vní-
mají jako stále důležitější.
Více informací o konferenci a pro-
jektu je možné nalézt na webu 

www.ea.cz nebo
www.financní–kompas.cz

Pozvánky

Inzerce
aNTiKVaRiÁT "PřEčTENé-KNi-
Hy.CZ" - náboženské knihy může-
te věnovat nebo prodat a podpo-
řit tak myšlenku tiskového apoš-
tolátu. 
Josef Míček, mob.:732 261 067.

č. 2
PRONaJMU V LÁZEňSKé čTVRTi KaR-
LOVýCH VaRů byt 2 + 1 s možnos-
tí okamžitého nastěhování. Nabí-
zím také tento dům se 4 podlaží-
mi k prodeji. Cena dle dohody. 
Žofie Marinová, tel.: 722 214 281
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V mém pohledu nejde jen o řešení
hospodářské soběstačnosti, dokon-
ce ani správní soběstačnosti sboru,
jak by se mohlo zdát.
Současný stav: pouze 4 sbory ze 14
mají dvou- a víceletý výhled
* přičemž víme, že obsazení sboru
není otázka roku
* apel na vyšší obětavost už pře-
stává být mnohde funkční řešení,
protože výše saláru na hlavu je 
o řád vyšší, než je celocírkevní
průměr
* všechny sbory pracují dlouho-
době na krizový scénář, některé na
dluh…
* a víme, co s firmou a rodinou dělá
dlouhodobá ekonomická krize

Paradox 1
- Počet na bohoslužbách je průměr-
ně 20 – 40 členů sboru (zvláštní,
když není vidět rozdíl mezi vesnicí
o 100 obyvatelích a městě o 100 000
obyvatelích).
Paradox 2
- Počet účastníků na bohoslužbách
je paradoxně nejnižší - a stejný - na
maličkém venkovském sboru, který
je již neobsaditelný, který se však
vzmohl k opravě kostela  i varhan,
a v krajském městě, kde farář sice je,
ale sbor nutně potřebuje revitaliza-
ci, není ani funkční staršovstvo.

Zkrátka: tento seniorát už pomalu
směřuje ke správní komisi celého
seniorátu...

Po tomhle byste mohli říct: to nemá
cenu se tam nikterak angažovat.

Po těchto údajích byste se mohli
ptát: proč to nezabalit?
1. Protože prostě je nutné se v tom-
to kraji angažovat (pro věřící, či hle-
dače, pro potřebné), ale hlavně: cír-
kev je v tom krásném, avšak sociál-
ně nemocném kraji nositelkou hod-
not, které společnosti nikdo jiný
nedá. Když tu církev jako taková
vyklidí pole, zradí své poslání.

2. Nízký společenský kredit církve
byť pozvolna, ale přesto stoupá
(svatby, pohřby, křty, pozvánky 
k účasti na společenských akcích). 
Pořádá-li farář s hrstkou lidí něja-
kou alternativní akci, přivede to
klidně 100 i 500 účastníků.

S tím souvisí i spojení víry a práce
navenek, v podobě diakonie napří-
klad, i jiná církevní sdružení – např.
školky
Kde je církev takto činná směrem
do společnosti, tam vedle saláru a
sbírek členů sboru, (které spíš kle-
sají, či stagnují s počtem členů
sboru) se začnou objevovat a do-
konce zvyšovat i dary mimocírkev-
ních lidí. Mecenášů, kteří třeba
nechtějí být v církvi, ale chtějí věc
církve podporovat, protože ji začí-
nají vnímat jako důležitou. 
Jednoduše řečeno:
* kde je farář, něco se děje, 
* kde se něco děje, jsou lidé,
* kde jsou lidé, jsou i peníze,
ale nedělejme si iluze, že se stanou
praktikujícími evangelíky, jak to
známe.  
A ještě otázka vám, kteří jste odji-
nud:
Není možná dění v tomto seniorátu
předzvěstí, kam společnost směřuje
a co v ní bude třeba?
Který seniorát může s jistotou říct,
že se ho toto týkat nebude...
Co se tedy zdá být řešením pro náš
seniorát ? 
S pomocí celocírkevní koncepce
(finanční prostředky, lidské zdroje)
se pokusit obsadit co možná největ-
ší počet i zdánlivě neperspektivních
sborů třeba jen částečným úvazkem
a paralelně vytvářet možnosti dal-

ších úvazků pro kazatele v diakoni-
ích, věznicích, nemocnicích či kde-
koli jinde. Lepší varianta než slou-
čení.
Celocírkevní finanční i know how
podpora vedených a kontrolova-
ných projektů na faráře i rozvinutí
projektů.
(Když to učíme v Africe, proč by to
nemělo být funkčním modelem i 
v tomto pásmu Evropy v ČCE.)

Podpora ostatní
- Jasná misijní koncepce 
- Systém vzdělávání laiků a presby-
terů pro práci na sboru 
- Kde není farář, duchovní základ-
na končí, kde není staršovstvo jako
tým, tam končí farář.
- Větší možnost v našich řádech pro
pružný operativní  zásah  shora 
Zkrátka: Mít dobře promyšlený
protipožární systém a funkční hasi-
cí přístroje!
Na závěr to všechno shrnu obrazně:
Do lodi jménem ČCE ze severu teče
a jsou tři možnosti:
1. Zbavit se té části lodi
2. Lepit to
3. Udělat generálku a vystužit loď,
aby se díra vzhledem k tomu, kudy
plujeme a co vezeme, neudělala
brzo i někde jinde.

Martina Šeráková Vlková,
redakčně kráceno

Ústecký seniorát čCe - stav a výhledy
(Z příspěvku ústecké seniorky na synodu)

69. sjezd Kostnické jednoty - 
sdružení evangelických křesťanů,

o.s.
se tentokrát bude výjimečně konat 
v Kolíně, 
ve sborovém domě Církve bratrské, 
Královská cesta 226, Kolín IV 

v sobotu 8. listopadu 2014

* od 9.30 h bude obvyklé sjezdové jednání
* od 14.00 proběhne moderovaný rozhovor 

o úloze církevního tisku s pozvanými hosty

s předstihem takto zveme své členy, přátele a všech-
ny zájemce

PředsednICtVo KJ



Kollárova Slávy dcera je mrtva. Je snad nejmrtvější ze všech děl,
která byla v češtině napsána. Leží jako obludný kadávr, jako
bludný balvan v dějinách české kultury. Sice se stále stává, že
ji někdo znovu vydá, jako by si mrtvolného puchu nevšiml.
Najde se však někdo, kdo ji také doopravdy čte?
Příčiny smrti jsou tři.
První příčinou je IDEOLOGIE. Panslavismus se v 19. století
zdál mnohým v Čechách i na Slovensku východiskem z drtící-
ho obklopení německého, respektive maďarského. Leč „čas vše
mění, i časy“. Na prahu československého vazalství vůči SSSR
napsal komparatista Václav Černý práci Vývoj a zločiny pansla-
vismu: Při svém zrodu, v Kollárově generaci, se panslavismus
objevil v naivní a benigní formě, zrozené z inspirace německou
romantikou. Poté se dostal do rukou ruských slavjanofilů,
v nichž začal sloužit jako zdůvodnění ruské velmocenské am-
bice. Odtud přešel do rukou ideologů sovětských. Když Černý
psal do šuplíku svůj rozhořčený (a v detailech nepřesný) ruko-
pis, byl Kollár oficiální propagandou veleben co prorok histo-
rického vývoje, jenž dospěl k touženému cíli. Ke Kollárovým
spisům psal úvody a o něm oslavné články hlavní ideolog kon-
tinuity mezi obrozenskou a komunistickou kulturou Zdeněk
Nejedlý, v souzvuku s režimními autory ruskými. Poté, co so-
větská nadvláda přivedla Československo do barbarizace, 
z níž se dodnes nesnadno zvedá — kdo by chtěl číst Kollára,
jejího údajného zvěstovatele, zvoucího „k velikému přichyl
tomu tam se dubisku“? Leda krajní rusofilové.
Druhou příčinou je UČENOST. Kollárova dráha vedla od poe-
zie k vědě, na vídeňskou katedru slovanských starožitností.
Jaká to byla věda, jaké starožitnosti? Etymologie a archeologie,
dokazující dávnou přítomnost Slovanů v rozsáhlých oblastech
Evropy, od Nizozemí po Itálii — většinou s pomocí fantastic-
kých spekulací a padělků. Touto vědou je nasycena i Slávy
dcera. Formálně jde o cyklus sonetů, fakticky často o chaotickou
encyklopedii zrýmovaných názvů slovanských lokalit a hrdi-
nů. Nad touto stránkou Slávy dcery váhali již někteří Kollárovi
současníci. I on si uvědomoval riziko své metody, pročež se-
psal ke druhému vydání Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku
Slávy dceře (1832) — čili další chaotickou encyklopedii. Kdo by
tu i onu četl? Leda krajní milovníci obrozenských slovanských
snů — titíž, kteří dodnes hájí pravost Rukopisů.
Třetí příčinou je JAZYK. Kollár je prvním básníkem, který se
česky pokouší o takto náročné a rozsáhlé dílo; a navíc čeština
není jeho jazykem mateřským. Jediným jazykovým vzorem, 
o nějž se může opřít, jsou raně obrozenské překlady antické
literatury, samy o sobě dosti experimentální. I Slávy dcera je
dobově významným jazykovým experimentem. Avšak dnes
— kdo by četl Slávy dceru jakožto báseň, když je téměř nesro-
zumitelná?
Tři příčiny smrti je však možno uchopit i jako tři důvody 
k naději na vzkříšení. Bude to ale vzkříšení „v novém těle“. 
Zaprvé, Slávy dceru je užitečno studovat jako historický DOKU-
MENT, jako svědectví o panslavismu i celé historické mentali-
tě, již zrcadlí. To je již způsob Černého čtení. Méně hořce, ale
stejně „neideologicky“ a „antimyticky“, čtou Kollára i jiní. Sé-
miotik Vladimír Macura upozornil na „konceptuálnost“ Slávy
dcery, v níž klíčový fakt, že vzorem Míny-Slávy dcery byla
Němka, není důvodem k výsměchu, ale naopak k pochopení
konceptu „národní konverze“. Další upozorňují na ukotvení
Slávy dcery nejen v abstraktním slovanském mýtu, ale hlavně 
v konkrétní situaci autorovy komunity, tedy Slováků v Uh-
rách. Další zkoumají, nakolik je Kollárův kulturní svět otiskem
světa německé klasiky a romantiky, již zažil v Jeně, či jakou roli
v něm hrají dobové náboženské proudy. Z tohoto pohledu je
Slávy dcera sice ideologicky i literárně mrtvá, ale kulturněhisto-
ricky živoucí a přitažlivá.
Zadruhé, Slávy dceru i celé Kollárovo dílo lze ocenit jako pří-
klad fenoménu „alternativní vědy“, která balancuje na hranici
vážnosti a blouznivosti a která je někdy oceněna univerzitní
katedrou a jindy svěrací kazajkou; té, pro kterou kulturolog
Vladimír Borecký vynašel termín MAŠÍBL. Kollár se tak ocitá
v nové společnosti: Ne už mezi „seriózními“ lingvisty a arche-
ology — nýbrž mezi geniálními pošetilci a veleučenými pata-
fyziky, šílenými vynálezci jazyků, národů a přístrojů: mimo
jiné po boku reálného Jakuba Hrona Metánovského a jeho slav-
nějšího fiktivního protějšku, Járy da Cimrmana (přičemž Bo-
recký řadí do téže společnosti i Nejedlého). Z toho pohledu je
Slávy dcera sice jako zdroj poznání reálné slovanské minulosti
mrtvá — ale jako zdroj zábavy, plynoucí z čtení „mašíblov-
ských“ děl, naopak nejslibnější, neboť „nejcimrmanovštější“ ze
všech klasických děl české literatury.
Zatřetí, Slávy dceru je třeba odvážit se číst znovu i jako literární
dílo esteticky působivé — ale připustit, že jde o půvab nechtě-

ného, o SLAST Z JAZYKOVÉ BIZARNOSTI. Kollárův básnic-
ký jazyk se dnes jeví nepřirozený, nesrozumitelný, bizarní, kře-
čovitý, „barokní“ a jako takový se již i stal předmětem parodií.
Avšak, nejevil se v 19. století takovým jazyk české barokní lite-
ratury? A nedošlo poté, krok za krokem od počátku 20. století,
k jeho znovudocenění, ba (u Váchala či Durycha) k novému
uměleckému přetvoření? A nezačala být barokní literatura po
tomto vzkříšení vnímána jinak, často mimo původní ideologic-
ký kontext a společenské i stylistické ukotvení? A je tudíž vy-
loučeno, že ve 21. století čeká podobné vzkříšení i na Kollára 
a vůbec na jazykové experimentování raného obrození? Jeho
„slabosti“ — potopa neologismů, „řecká“ složená adjektiva,
etymologické hříčky a krkolomné slovosledy, časomíra v Před-
zpěvu — může být objeveno jako zdroj estetického požitku
(post)moderního čtenáře, cenícího vše neobvyklé, nestandard-
ní, a tudíž vzrušující.
Navíc — jak naznačuje Macura, jak při přednáškách nadhazo-
val Alexandr Stich a jak ukázal již Otokar Fischer při rozboru
Kollárových groteskních rýmů: Je možné, že leccos, co vypadá
jako půvab nechtěného, je vlastně chtěné. Že říká-li si novodo-
bý čtenář u některých Kollárových nápadů „toto přece nemohl
myslet vážně“ — Kollár to občas také mohl nemyslet vážně.
Ona rozkoš z vymýšlení nových slov a souvislostí; ona hravost,
podle Macury klíčový znak obrození; onen „ludismus“, podle
Boreckého klíčový znak „mašíblů“, mohou být někdy vědomé
a záměrné. Kollár myslel svou báseň a svou věc zcela vážně —
ale současně se i on možná trochu bavil. 
Jde tedy „jen“ o to, jak Kollára pro trojjedině nové čtení, pro
doufané vzkříšení připravit.
Jednou možností by byl radikálně nový překlad do současné
češtiny. Vzorem by posloužil moderní, čtivý a vtipný sloven-
ský překlad Dcéra Slávy, jehož autor Ľubomír Feldek otevřeně
praví „naozaj som Slávy dceru prekladal preto, aby som si ju
prečítal“. Leč tento model použít nelze: Jednak Feldek zkusil
udělat z mrtvé matérie živou báseň tím, že vzal za základ první
verzi díla, s pouhými 150 sonety, kde je více lásky a méně uče-
nosti (a zcela schází Lethe a Acheron), jednak by se překladem
ztratila bizarnost, která má být vyzdvižena.
Jinou možností by bylo nevydávat celý obšírný text Slávy
dcery, ale prozaické převyprávění, proložené výběrem nej-
zajímavějších sonetů. Vzorem by posloužil způsob, jakým
se Italo Calvino vyrovnal s podobně „mrtvým“ dílem kla-
sické italské literatury, s renesančním eposem Zuřivý Ro-
land: Spletitý děj převedl do prózy lehké, mírně ironické 
a přitom vůči původnímu autorovi chápavě láskyplné, pro-
kládaje ji vybranými oktávami originálu. Leč ani tento
model použít nelze. Jednak je Zuřivý Roland (a další staré
texty takto vydávané) silně dějový — zatímco Slávy dcera
převážně lyrická, s jen občasnými náznaky dějových epi-
zod. Jednak by editorův výběr sonetů bránil čtenáři, aby si
sám našel místa, která bude pokládat za nejzábavnější.
Místo toho tedy skýtáme celý text – a k němu vedle každé-
ho sonetu „překlad a výklad“: „Překlad“ stručně shrnuje
a/nebo vysvětluje obsah sonetu, neboť z textu bývá mnoh-
dy nejasno, „o co vlastně jde“. „Výklad“ pak zahrnuje vždy
podle obsahu toho kterého sonetu: rozšifrování osobních 
i místních jmen a literárních narážek, zvláště antických a
biblických; vysvětlení kontextů biografických, geografic-
kých, kulturněhistorických či teologických; opravení Kol-
lárových faktických omylů či výmyslů; naznačení „druhé-
ho života“ Kollárových nápadů, jež se někdy jeví jako „ne-
chtěná proroctví“; vytknutí jazykově nejbizarnějších míst
textu pod značkou „NB“, „Nota bene“. 

Na ukázku pro Evangelický týdeník - Kostnické jiskry je vybrá-
no několik sonetů, v nichž se nejvýrazněji projevuje Kollárovo
osobní a profesní zázemí – totiž jeho evangelické, na četbě a
parafrázování Bible založené vychování a vzdělání, i jeho celo-
životní povolání luterského kazatele.
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Zvučně znějí zvonů hlasy svaté,
k posvíckám se strojí osada,
mládež kvítím cestu vykládá,
v chrám se hernou ňádra Bohem zňaté;

i mé serdce pudem divným jaté
tam mé nohy jíti nabádá,
netuše, že tu je prorada,
Milka v pouta více vkuje zlaté:

sotvy vkročím, vidím v bílé říze
letmo klečícího anjela,
ducha v nebi měl a oči v knize;

a když pohnul tvář a hlávku vznášel,
koho zděšenost má uzřela?
Tu, co ondy při lípě sem našel.

Zpráva o prvním, letmém potkání s dosud nepoznanou
vyvolenou. Fakta podává Kollár v Pamětech z mladších
let života (psány 1846, vydány až posmrtně 1863). V osadě
Winzerla (dnes na předměstí Jeny) se na jaře 1818 konala
slavnost — výročí tři sta let od posvěcení místního chrámu
(„posvícky“). Kollár a další studenti si sem přišli poslech-
nout známého kazatele, jímž byl jenský superintendent 
J. G. Marezoll. A tam, v kostelní lavici, ji uzřel. Ještě netušil,
že to je Ona.
Setkání je mytologizováno podle Dantova prvního setkání 
s Beatricí a Petrarkova s Laurou. V básnické mytologii nao-
pak není zmíněna událost tak klíčová pro Kollárův názoro-
vý vývoj, jak sám v Pamětech přiznává — jiné třísetleté vý-
ročí: Výročí německé reformace, které bylo slaveno němec-
kými studenty na nedalekém Wartburgu v říjnu 1817.
Kollár se ho účastnil, byl stržen jeho atmosférou a „wart-
burské“ zdůrazňování jednoty německojazyčné kultury na-
příč hranicemi krajů, kmenů a tehdejších německých států
ho inspirovalo: „Překladem“ wartburského „pangerma-
nismu“ se zrodil Kollárův panslavismus, jakoby natruc
projektovaný do téhož kraje na Sále a Labi.
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Láska, totiž pravá, ne ta bájná,
nikdy sama jedna nechodí,
jako z matky se z ní narodí
hned i pravda a cnost nebedajná;

kam se pohne, nevinnost ji hájná,
nauka, čest i síla sprovodí,
a co náboženstvu lahodí
více nežli lkání její tajná?

M. C. Putna v rodném domku Jana Kollára v Mošovcích 
foto Ľubo Bechný
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KollároVa sláVy dCera

Evangelický kostel v Lobedě, kde Kollár konal svou kazatelskou
praxi foto: Martin Kindl



Naděje a radost v tváři její
jako ranní rosa u růže
jarokvětné spanile se skvějí;

láska jest všech velkých skutků zárod,
a kdo nemiloval, nemůže
ani znáti, co je vlast a národ.

Kollár konečně projevil trochu ze svého pastorství. Výklad
o tom, co je pravá láska, je volnou variací na „velepíseň
lásky“ z prvního listu Korintským, třinácté kapitoly: „Lás-
ka je trpělivá, nezávidí, láska se nevychloubá [...] Nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy [...]“ 
(1 K 4-6). I „lkání tajná“ je obrat biblický, odkaz na „lkání
nevypravitelné“, jímž lká Duch svatý (Ř 8,26). A rovněž
finále sonetu je jakoby biblické. Apoštol Jan praví: „Kdo
nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha,
kterého nevidí“ (1 J 4,20). Paralela je jasná: Kde má Bible
Boha — tam Kollár vlast a národ.

57

Milku, takliž dána žluč i kráse?
To trest velký, vina maličká!
Slyš jen: vykvetla Jí růžička
na kři, pervá v tomto jarním čase;

urvati ji opovážil já se,
když tam nebyla má družička,
a hle, proto se už hněvičká
tři dny na mne v tváři, oku, hlase:

učiň soud a pracuj na smíření,
neb, jak Tranovský náš, jináče
sám si vezmu dostiučinění;

Milek ihned určil čas a místo,
kdo pak nepřijde, že opláče,
anť v něj hrozil šípů střeliti sto.

Že ženský hněv bývá stejně prudký i pošetilý jako pomíji-
vý, to dokazuje „Tranovský náš“. Míněn je Jiří Třanovský
čili Tranoscius, český duchovní básník a skladatel, působící
po Bílé Hoře v Horních Uhrách (na Oravě a Liptově). Kollár
však nemá na mysli jeho vážnou tvorbu, nýbrž biografic-
kou anekdotu. Ve Výkladu — s odvoláním na biografické
materiály sebrané básníkem starší generace (a rovněž evan-
gelickým kazatelem) Bohuslavem Tablicem - píše: „Tra-
novského manželka [...] byla hněvivá žena a opravdová
Xantippa. Jednou nahněvavši se celý týden nechtěla s ním
mluviti, hřmotem však, vřeskem a třeskem, kterýž v domě
dělala, sebou i všemi vůkol věcmi házejíc, zřetelněji ještě
hněv svůj, než svým mlčením vyjevovala. Což pak
Tranovský k tomu? On ji v neděli do veřejných modliteb
zavřel, prose Boha, aby jí, ana nastojte! oněměla, řeč opět
navrátiti ráčil. [...] Přijda Tranovský domů, slyšel už ženu
hřímající jazykem svým a klející na to: což to její manžel 
v kostele učinil?“ 
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Přišla sice, ale s třeskem vrátek,
do zahrady večer v besedu,
kde se při Milkově dohledu
slaviti měl smírlivosti svátek.

„Dejte sobě ruky na začátek
smíru, políbení k posledu,“
zněl náš ortel, „a to po předu,
krádce, ty, pak, hněvkyně, ty zpátek!“

Ona ale dlouho se a celky
proti soudu smírce zpouzela,
až i vpeřil v serdce Jí ty střelky;

a hle, tu hned bylo po nesnázce,
ba tím outlost naše zvroucněla,
nebo malý svár jest dobrý v lásce.

Jak bylo lze očekávati, milenci se zase smiřují, neboť „malý svár
jest dobrý v lásce“. K čemuž se dobře hodí i dokončení histor-
ky o Třanovském a jeho Xantippě: „On ale výčitky sobě učině-
né ve vší tichosti přeslyšev, padl na kolena a Bohu se modlil:
Bože, prý, děkuji tobě, žes mou i mých posluchačů modlitbu
vyslyšev, mé manželce opět nemluvný její jazyk rozvázal. Dejž,
Pane Bože, aby ho budoucně neužívala ku proklínání a zloře-
čení, ale ke cti a slávě jména Tvého svatého. Amen! — To sly-
šíc zahanbená žena na krk mu padši, za odpuštění ho, slíbivši
polepšení, prosila, a od té doby stala se nejlepší a nejpokorněj-
ší manželkou.“ 
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Ještě dnes mi probíhá mráz kosti,
mysle na to pervé kázání,
ježto na Její sem nutkání
včera měl a ku své zkušenosti;

neděle to byla, o věrnosti
pastýře a duše skládání,
ona v chrámě sedí u paní
jako slunce ve hvězd společnosti:

tu, když jazyk mladý slova láme
o tom: „Za které my skládati
věci tento zemský život máme?“

Odpusť, Bože! Musel z řeči svazku
pro zmatek a stud sem nechati
poslední punkt: přátelství a lásku.

V tomto sonetu je klíčovým výraz „ku zkušenosti“: Kollár
pobývá v Jeně coby student protestantské teologie a jádrem
tohoto studia je příprava na profesi kazatele. „Jejího nutkání“
tedy nebylo zapotřebí — leda že by byla jako subjekt chápána
Slávie, tedy Slovanstvo, které potřebuje dobré kazatele.
Námětem „zkušebního“ kázání („jazyk mladý slova láme“) je
perikopa o dobrém pastýři, zejména verš „Dobrý pastýř polo-
ží svůj život za ovce.“ (J 10,11). Básnická transformace kázání,
jak je zde podána, odpovídá i skutečnému textu kázání, jak je
Kollár později vydal tiskem: Biblické téma je aktualizováno
směrem k lidské zkušenosti. Do svého prvního kázání, podle
sonetu, vložil své osobní, tedy milostné zkušenosti až příliš a
nebyl pak schopen vyslovit to, co si předtím připravil. Dojal se
sám nad sebou. Naplnil tak Kunderovu tezi o „druhé slze“, o
dojetí nad vlastním dojetím — i latinské úsloví „Contra senti-
mentum non est argumentum“.
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Taková čest, mohu říci směle,
jaková mne, nikdy básníka
ještě žádného, ni řečníka
nepotkala, ani kazatele;

nebo sotvy slunce od neděle
jednou osvítilo smertníka,
už mne milá, kázně vlastníka,
překvapila a ji znala cele:

tak se velmi snadno naučila
nazpamět ji slovo od slova,
jak by Její vlastní práce byla;

měl sem se já s mojí chybou potom!
Nebo tisíckráte zeznova
překáravá zmínka byla o tom.

Že se Mína naučila kázání do druhého dne nazpaměť, je jistě
nadsázka. Podstatná je uctivá pozornost, věnovaná kázání

jakožto žánru. Nejen středověk a barok, ale i devatenácté stole-
tí respektuje kázání coby legitimní literární žánr. Tomu odpo-
vídá i souřadné řazení „básníka — řečníka — kazatele“. A ježto
mnozí literáti 19. století jsou „civilní“ profesí duchovní, bývají
jejich tiskem vydaná kázání pokládána za rovnoprávnou sou-
část jejich literárního díla. V české literatuře tuto tradici dovr-
šují až na počátku 20. století knihy kázání J. Š. Baara a Jakuba
Demla. I poté jsou vydávány knihy kázání (zejména v protes-
tantském milieu), ale už spíše pro příslušné církevní komunity
než pro literární veřejnost.
Kollár proslovil v Lobedě jen několik kázání. Téměř celý kaza-
telský život strávil v luteránském sboru v Pešti a zde vytvořil i
velké kazatelské dílo, které rovněž čeká na své nové kritické
vydání a zhodnocení.
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Nerad sem zde, předce přichází mi
těžko místa tato nechati,
ne, že v lásce se tu kochati
lze a obchod míti s učenými,

ale že zde s kraji těmi zlými
přivyknul sem se už hádati,
naříkati na ně, žádati
počet z jejich vraždy nad bratřími:

ach, zem tato krev mých bratrů pila,
litou rukou lestných zločinů,
takovou krev, jenž nic nezvinila;

a co najvíc hodno litování,
ani potomci těch Kainů
nedali se ještě na pokání.

Nejen Mína drží Kollára citově při Sále, nýbrž také slovanská
minulost kraje — nikoliv jeho současná německá vzdělanost,
„obchod s učenými“. „Hádati se, naříkati, žádati počet“: to je
zdrojem trýzně, ale i slasti. To je paradoxní láska — Hassliebe,
řeklo by se reálným jazykem kraje — vůči Germanii Slavice,
vyjádřená již v Předzpěvu. Podobá se i té Hassliebe, jakou čeští
obrozenci cítí vůči Bílé hoře. 
Zcela jinak se Kollár o tomto kraji vyjadřuje v kázání Nábožný
pohled na tú krajinu, která jest matka evangelickéj víry (1835). Tam
velebí výmarskou kulturu („německé Athény“), zdejší vzděla-
nost a kulturnost, snášenlivost mezi křesťanskými konfesemi,
rozvoj techniky a průmyslu, ba téměř doslovně lidská práva
(„šetřenie práv člověčenstva“) — ale především posvátný vý-
znam Saska a Durynska pro reformační tradici: „Putoval jsem
po téj půdě, po kteréj někdy nohy Luthera, Melanchthona a
jiných napravitelov křesťanskéj církve kráčely; navštívil som ty
chrámy, ve kterých se hlasy najslávnějších kazatelov a řečníkov
evangelických ozívali; cestoval som v tom kraji, z kterého naši
mladí kazatelé evangeličtí světlo do našéj vlasti přinášajú a kte-
rému i my nejen za našu víru ale i za našu vzdělanost děkova-
ti máme.“

Martin C. Putna

Kollárova pamětní deska na evangelické faře v Lobedě
foto: Martin Kindl

M. C. Putna u Kollárova pamětního kamene v Lobedě
foto: Martin Kindl


