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Pisatel epištoly nadepisuje svoje
slovo výrokem o konci všeho. Jde
mu tedy o nejzazší, konečné, roz-
hodující věci člověka. A co tedy říká
víra raného křesťana na případný
Konec, naléhavý, „blízký“, Vyústění

všeho? Žijte, milujte, hostěte, služte.
Žijte rozumně, střízlivě. Milujte, lás-
ku vytrvalou mějte jedni k druhým.
Jedni k druhým buďte pohostinní,
každý ať druhým slouží. Tedy ani
kdyby „konec všech věcí“ klepal na
dveře, víra křesťana nepropadá pa-
nice. Co vždy platilo, platí a bude
platit dál. Žijte střízlivě, milujte vytr-
vale, buďte k druhým pohostinní,
každý služte. Věčná pravda, platná
na věky. Emanuel Rádl píše podob-
ně v Dějinách: „…filosofie se vyvinula
z debat při hostinách a v gymnasiích.
Křesťanství však je nesrovnatelně spole-
čenštější; tu „bližní“ je nejelementárněj-
ší částí duchovního života a je jedinou
branou do říše Boží; v evangeliích má
elementární význam poměr mistra a
učedníků a život ve společnosti; zájem
člověka je tu obrácen na venek a uplat-
ňuje se při svatbách, na tržištích, v rodi-
nách, vůbec tam, kde jde o účast na živo-
tě jiných lidí.“ V pohledu víry je pak 
i „konec všech věcí“ koncem relativ-
ním. Život rozumný, střízlivý, k mod-

litbě pohotový platí na věky, láska
věčně vytrvá, pohostinnost a bene-
volence mají platnost věčnou. Ne-
jsou založeny na naší dočasnosti, ale
na věčném Bohu. Připadá někomu
Konec blízký? Nic se nemění: žijte,
milujte, hostěte, služte. Rozumně,
střízlivě, vytrvale, laskavě, pohos-
tinně, ochotní ke službě. Co vždy
platilo, platí dál. Protože to je život-
ní styl, který platí od věků na věky.
Můžeme dodat s E. Rádlem: „Stře-
dověk, scholastika s rytířstvím rozvinu-
ly tento idealismus, který spojoval vědo-
mí vlastních práv s vědomím služby,
„ich diene,“ sloužím, bylo heslem rytí-
řů.“ Pisatel epištoly by jistě souhla-
sil. Proto máme a můžeme žít s per-
spektivou Druhého: žijte, milujte,
hostěte, služte. Druhý je křesťanské
víře víc, než řadová číslovka. Druhý
znamená druh tvůj.

Daniel Blažek, ČCE, 
duchovenská služba 
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Poselství k 9. neděli po sv. Trojici

Bůh stvořil nebe a zemi. Stvořil i
čas, v němž se odehrává všechno
dění na zemi. Události a nové sku-
tečnosti se v něm neobjevují znena-
dání, jako by spadly z nebe, ale
každá událost a každá nová věc se
dějí v čase a my víme, kdy a za
jakých okolností se staly. Jsou dato-
vatelné, mají svůj počátek a případ-
ně i konec, jako i člověk má hodinu
a den narození a podobně i smrti.
Odkdy – dokdy, tak určujeme kaž-
dou věc, která se v čase zrodila, 
v něm uvadne a zahyne. Nic netrvá
věčně. – Tak si představuji platon-
ské filosofické přízemí, kde se nic
skutečně neděje, protože všechno
se mění, uvadá a upadá do nicoty.
Pro filosofa se skutečnost, která se
nemění a trvá dnes a zítra i věčně,
nalézá v prvním poschodí: Jsou to
ideje, jako je pravda, spravedlnost,
dobro a krása i pokoj (mír). Člověk
může své člověčenství vyzdvih-
nout z nicoty, k níž spěje, když je
vztáhne k některé věčné ideji.
Civilizaci, která se zdála být na po-
kraji rozkladu, Platon navrhl Ústa-
vu, která by s králem – filosofem 
v čele poskytla jedinci i celé obci lidí
bezpečí, aby se neopakovala ne-
spravedlnost, která tolik bolela Pla-
tona nad odsouzením jeho učitele
Sokrata, ani ta nespravedlnost, kte-
rou vytýkal oběma politickým stra-
nám, které vládly v Athénách. Čte-
nář se spolu se mnou podivuje, že
filosof, který celou svou bytostí
vzhlížel k věčným idejím, se s neo-
byčejným zaujetím staral o bezpeč-
nost života svých athénských spo-
luobčanů. Platon, filosof věčných

idejí, který žil v Athénách 427 – 347
př. Kr. a odešel v zralosti svých
osmdesáti let, se projevil jako ob-
čan. Jeho Ústava dodnes vzbuzuje
zejména u filosofů a také u někte-
rých přemýšlivých politiků vážný
zájem, třebaže v ní byly objeveny a
odsouzeny  prvky, které viní autora
z totalitarismu, rasismu a antihu-
manismu. Nicméně platí jeho slovo,
že politická moc a filosofie musí
„spadnout v jedno“, jinak bude celé
obci běda. 
Proti svému hlavnímu učení, že

skutečné jsou jen ideje, Platon svou
starostí o blaho a bezpečí svých
spoluobčanů potvrdil, co Boží lid
zvěděl z Božího zjevení, že Bůh dal
zemi čas a že je to podle jeho vůle,
aby se stvoření rozvíjelo, rostlo, zrá-
lo a docházelo k svému cíli v čase.
Ve světě idejí se nic neděje. Na zemi
naopak se stále něco děje. Bůh má
eminentní zájem o tento stále se dě-
jící svět, jehož dějství jsou nerozluč-
ně spjata s časem. Bůh prokázal
svou účast na tomto časném světě,

Bůh a čas

Dokončení na str. 2

Čas léta a dovolených nám poskytuje více příležitostí pobývat ve
volné přírodě, na čerstvém vzduchu. V zimě si například neleháme 
s rukama za zády do voňavých trav, netrávíme chvíle lelkováním ve
stínu stromů či v hřejivém doteku letního slunce. Letní příroda nám
uděluje mnohé příjemné a zdraví prospěšné dary. Je sice pravda, že se
o nás pokouší i řada probudivšího se, a k životu deroucího se, boda-
vého hmyzu. Negativa však nepřehluší to krásné, které je nám najed-
nou na dosah ruky.  Jen to nebe nad námi nám není na dosah. Zato
můžeme ležet a pozorovat načechraná plující oblaka, překrývající se v
několika vrstvách a neustále měnící své obrysy. Hle, tu je zvláštní
tvář, oblak-hlava se posunuje nade mnou a profil na mne významně
kouká. Málem bych se před jeho zraky ukryla, ale již se protáhl a roz-
plývá. Vzadu na obzoru to na nebi vypadá jako veliké jezero či moře
s hradbou oblačných břehů. No ne, neškodilo by mít na dosah moře,
rozejít se k horizontu a ocitnout se na písečné pláži. Bylo by to jistě
splnění snů mnoha suchozemců. Je zvláštní, že pokud chodíme, oblo-
hu až tolik nevnímáme. Přitom zaujímá obrovskou část našeho zor-
ného pole. Stačí však změna naší polohy, natáhnout se třeba do trávy

Dokončení na str. 2

Diváci srpnového nebe

Poslední červencový den oslavil náš milý bratr ThDr. Jiří
Otter významné jubileum, kdy dosáhl vzácných 95 let.
Čtenáři Kostnických jisker se s jeho příspěvky setkávají
celkem pravidelně. Obvykle se zaměřuje na biblické
výklady, zvláštní zalíbení má v  těch místech, která
nebývají často připomínána – totiž jak v novozákonních
„okrajových listech“ (např. Židům a Judovi), tak i řec-
kých slovech, která se v Novém zákoně vyskytují pouze
jedinkrát (hapax legomena), a proto je až delikátní
uchopit jejich pravý smysl a zvěst.
Dalším okruhem Otterova zájmu je česká církevní his-
torie, zvláště pak pražské reformační památky.  Z těch-
to znalostí načerpal podklady pro knižní průvodce,
které jako dlouholetý spolupracovník ekumenického
oddělení synodní rady ČCE připravil především pro
zahraniční návštěvníky. A to se již týká i dalšího sna-
žení našeho jubilanta, totiž o udržování zdravých vzta-
hů s křesťany z jiných zemí, především z Německa, což
je o to vzácnější, že v době II. světové války sám prošel
jako politický vězeň několika německými vězeními (o
ocenění Zlaté srdce pro Evropu, které obdržel za své
úsilí a publikační činnost na tomto poli, jsme zde refe-
rovali v roce 2009). 

Jen heslovitě zde připomínáme jeho službu v Českobra-
trské církvi evangelické, ve které působil nejdříve jako
farář v Mariánských Lázních a tamních kazatelských
stanicích (1948-1965); do tohoto období spadá i poměr-
ně dlouhý čas, ve kterém zároveň zastával funkci zápa-
dočeského seniora (1951-1965). Jako osvědčený pracov-
ník se stal tajemníkem synodní rady (1965-1984). V dal-
ším období působil jako překladatel (1984-1999), při-
čemž mohl uplatnit své hluboké jazykové znalosti, 
a kazatel a přednášející v mnoha sborech při různých
příležitostech.
A sluší se na tomto místě připomenout ještě jedno výro-
čí – letos je to také již dlouhých 70 let, kdy začal bratr
Jiří Otter přispívat do našeho týdeníku Kostnické jis-
kry, což je také mimořádné jubileum. Jsme bratrovi za
jeho vytrvalou a věrnou spolupráci vděčni! Ještě nedáv-
no si osobně chodil do redakce pro své oblíbené Jiskry,
které ostatně drží i na připojené fotografii.
Je tomu již několik let, kdy musel s lítostí odložit svou
tenisovou raketu, ale těší nás, že je stále duchovně a
duševně svěží a nepolevil ve své pracovitosti.
Přejeme mu, aby jej dobrotivý nebeský Otec i nadále
držel ve své laskavé ruce a dopřával mu mnoho radosti

v církevním i širokém rodinném společenství, které po
odchodu jeho věrné a obětavé manželky Zdeňky (zem-
řela 2008) tvoří 2 děti, 8 vnoučat a 21 pravnoučat.

Bohumil Kejř

Dvojité jubileum



2 ET-KJ

v kraLicícH naD oSLavou Se uSkuTeční oSLavy
401. výročí vyDání BiBLe kraLické
V sobotu 27.9.2014 se v Kralicích nad Oslavou uskuteční oslavy Bible
kralické. Letos uběhne 401 let od jejího vydání v roce 1613. Tyto oslavy
jsou pokračováním kulatého výročí 400 let Bible kralické v loňském
roce, kdy se v Kralicích sešlo více než 3 000 lidí.
Cílem akce je seznámit veřejnost s odkazem Bible kralické a přinést její
poselství dnešním lidem. Každý rok si připomeneme odkaz jedné z osob-
ností české reformace. Tento rok si přiblížíme osobnost Karla staršího ze
Žerotína.
Stěžejní bude odpolední galaprogram Kralický klenot, v němž vystoupí
známé osobnosti:
Alfred Strejček s pořadem věnovaným právě postavě Karla staršího ze
Žerotína, která ho, podle jeho vlastních slov uchvátila již při přípravách
400. výročí Bible kralické.
Láďa Křížek svým podmanivým hlasem zazpívá a podělí se o své život-
ní postřehy. 
Jaroslava Kretschmerová potěší scénickým čtením z díla J. A. Komen-
ského.
Magdalena Bělohlávková zazpívá Biblické písně od Antonína Dvořáka.
Roman Dragoun se představí svými procítěnými skladbami. 
Petr Bende kralické slavnosti vidí nejenom jako oslavu duchovních hod-
not, ale hudby a pospolitosti vůbec.
Večerní koncert bude věnován klasické hudbě.
Akci pořádá Občanské sdružení České studny a obec Kralice nad
Oslavou. 

podle www.krestandnes.cz
zkráceno

že se ve svém Synu stal časným člo-
věkem: narodil se do času vlády
římského císaře Augusta, když se 
v Sýrii konal první majetkový sou-
pis. A známe i jeho pozemské rodi-
če, Josefa z Nazareta a Marii, jeho
zasnoubenou ženu. Andělé nám 
k tomuto narození oznámili, že Bůh
má v lidech zalíbení. Toto zalíbení
zůstane stálým znamením, že osud
lidského rodu bude Bohu ležet na
srdci. A země a její čas bude vskut-
ku vždycky „po“ Kristu - tedy Bůh
s námi. Čas a časnost budou nadále
provázet lidské bytí až do chvíle,
kdy Stvořitel mu určí konec tak, jak
mu určil začátek.
Vraťme se do našeho času: Boží zá-
jem či spíše účast na životě světa je
zřetelná v tom, že Bůh na rozdíl od
věčných idejí vyslýchá naše modlit-
by, dokonce mění své rozhodnutí
podle toho, jak se změní člověk,
který se modlí. Například 20. květ-
na 2014 jsme četli podle rozvrhu Na
každý den o králi Chizkijášovi, je-
muž na smrt nemocnému prorok

Izajáš vyřizuje od Hospodina: „Udě-
lej pořízení o svém domu, protože
zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijášova
modlitba, aby se Hospodin roz-
pomněl na vše dobré, co král činil, 
a jeho veliký pláč způsobily, že
prorok dostal od Hospodina nový
příkaz: Vrať se a vyřiď Chizkijá-
šovi, že jsem vyslyšel jeho modlit-
bu a přidám k jeho dnům ještě pat-
náct let.
Bůh slyší a vyslýchá naše modlitby.
Zařídí se podle toho, jak se rozhod-
ne člověk, který se modlí. Modlitby
nikdy nejsou prázdná slova. Mod-
litba má velikou moc. Když se pro-
rok Elijáš modlil, aby nepršelo,
nezapršelo po tři roky a šest měsí-
ců. Apoštol Jakub označuje takovou
modlitbu přídavným jménem vrou-
cí a podruhé jménem naléhavá. 
V obou případech lze k modlitbě
přidat „opravdová“, což je něco
jiného než pěkná nebo zajímavá
nebo obsažná nebo dobře biblická –
opravdová je vroucí a naléhavá,
neboť počítá s tím, že Bůh, který je
neměnný, mění své jednání, třeba

tak radikálně, že svému odsouzen-
ci, jemuž určil konec jeho dnů,
přidá po jeho vroucí a naléhavé
modlitbě ještě patnáct let. Plato-
novy ideje neslyší a nevyslýchají
žádné modlitby. Nejsou živé. Jsou,
ale nějak se nezajímají a neúčastní
života lidí na zemi. Nečekáme od
nich přátelství ani lásku.
Křesťanská víra v Ježíše Krista ne-
končí v lidské mysli a srdci, do-
stala přece i dar, kterým se obrací
na Boha, na jeho Syna, který ví, co
je život v těle, a proto v hloubi ro-
zumí našemu sténání, které výji-
mečně najde v modlitbě přiléhavá
slova.
Poděkujme Bohu za svůj život, kte-
rý podle Boží vůle v čase nastal a 
v něm i skončí. A važme si daru
víry v tohoto Boha, která překro-
čí poslední hranici v čase, vstane 
z mrtvých a setká se s tím, v něhož
věřila a jíž on nabídl cestu spásy a
nového života věčného, protože jej
budeme žít s Bohem a jeho rodi-
nou.

Josef Veselý

Bůh a čas
Dokončení ze str. 1

Narodil se na hradě Klenová poblíž
Klatov roku 1564, přesné datum
není známo, a zemřel mučednickou
smrtí 21.6.1621 na Staroměstském
náměstí jako třetí z 27 českých pánů
po tragické bitvě na Bílé hoře. To je
nám všeobecně známo, ale již méně
víme, že patřil mezi nejznámější a
nejvýraznější osobnosti předbělo-
horských Čech. Od útlého dětství se
mu dostalo výborného vzdělání, nej-
dříve v Plzni, a pak od 12 let, kdy byl
pážetem na dvoře arcivévody Ferdi-
nanda Tyrolského v Innsbrucku, po-
kračoval v širokém humanistickém
vzdělávání. Dobře se orientoval 
v historii a v zeměpisu, zdokonalo-
val se v hudbě a výtvarném umění, 
v teologii i společenskovědních obo-
rech. Byl mimořádně všestranně na-
daný. Naučil se latinsky a řecky,
ovládal němčinu, italštinu a španěl-
štinu a nečinila mu problém ani
francouzština a hebrejština. Navíc
byl mužem přímým a srdce dobré-
ho, jak se zachovalo dobové svědec-
tví, byl citlivý a ohleduplný, spra-
vedlivý ke všem, velmi vtipný a se
smyslem pro humor. Pro všechny
tyto vlastnosti byl oblíbený a arcivé-
voda ho rád brával na mnohé zahra-
niční cesty.
Možná nás překvapí, že velkou vět-
šinu svého života byl katolického
vyznání a k evangelictví (pod obojí)
konvertoval až na začátku stavov-
ského odboje 1618. Byl však katolí-
kem již nového typu, tolerantní k ji-
ným vyznáním a upřímně věřícím
člověkem. Dokonce se někteří histori-
kové domnívají, že začátek jeho kon-
verze nastal již po smrti jeho milova-
né první manželky 1598, neboť ná-
sledně odjel, jako kajícník, do Svaté
země, dostal se i na Sinaj a do Egypta,
na dohled měl pyramidy, ale Nil
kvůli povodni nepřekročil. Zažil na
této cestě mnoho nebezpečenství. 
V Jeruzalémě zkomponoval jedno ze
svých hudebních děl, které se zacho-
valo, neboť bylo součástí cestopisu,
který o svém putování napsal.
O tom, že byl ryzím křesťanem,
svědčí i jeho slova adresovaná jeho
třetí manželce, přes kněze Jana, kte-

rý byl s ním až do konce. "Připo-
meňte jí, že jsem mnohé země projel
a i náboženství mnoho přehlédl a
zkusil a naposledy jsem nic jiného
nenašel než to, že v samotném mi-
losrdenství Božím a v zásluhách do-
statečných jediného Spasitele Krista
Ježíše hříchů odpuštění i života věč-
ného docházíme a v této víře jsem
hotov umříti a jsem si jist, že dnes
mého milého Spasitele tváří v tvář
bu-du viděti." Pak pokračoval:
"Ach můj milý Bože, jaké země jsem
projel, v jakých nebezpečenstvích
býval, za kolik dnů chleba nevídaje a
ze všeho mi můj milý Pán Bůh
pomohl. A nyní ve své milé vlasti
nevinně umřít musím. Odpustiž,
Pane Bože, mým nepřátelům." Dále
ještě prosil kněze Jana, aby jí předal
tyto vzkazy: Předně, aby setrvala ve
víře, děti da-la vychovat pod obojí,
aby s poddanými nakládala mírněji
a chudým aby odpouštěla roboty.
Kněz Jan to vše vyřídil, ale paní
Saloména se vzkazy neřídila. Pře-
stoupila ke katolictví, děti dala k pře-
výchově jezuitům a s poddanými
moc laskavě nejednala. Jezuitům se
však převýchova úplně nepodařila:
dcera tajně vyznávala svoji evange-
lickou víru až do své smrti.
Jeho poslední slova byla: "V tebe
jsem, Pane Bože můj, od mladosti
doufal, nedej mi na věky zahanbe-
ným býti..."
Většina jeho hudebního díla se ne-
dochovala, protože při soupisu za-
bavovaného majetku na hradě Pecka

byly papíry na jeho pracovním stole,
ukrývající mnohé jeho skladby,
označeny jako bezcenné a zničeny.
Vzhledem k tomu, že jeho zachovalé
skladby se nacházely ve sbornících
společně s díly tehdy nejznámějších
skladatelů, musel být už za svého
života uznáván jako významný skla-
datel.
Zachovalo se šestihlasé moteto Qui
confidunt in Domino, je nejstarší,
bylo napsáno v Jeruzalémě. Pětihla-
sé moteto Maria Kron, pětihlasá
mše na latinský text a fragmenty du-
chovních zpěvů. Mše je skvostem
české vokální polyfonie a ční vysoko
nad hladinou tehdejší domácí skla-
datelské práce. Podle dochovaného
fragmentu skládal skladby i na české
texty. Je nepochybné, že napsal dale-
ko více skladeb a zřejmě skládal i
instrumentální hudbu pro svůj or-
chestr na svém hradu Pecka. Svou
tvorbou se zapsal do dějin české
hudby jako jeden z nejvýznamějších
skladatelů české vrcholné renesance.
Právem si proto jeho dílo připomí-
náme při 450. výročí narození v  le-
tošním roce české hudby. Uvážíme-
li šíři jeho zájmů, i v tom, že zastával
vysoké státní funkce a hudbu  sklá-
dal jen "když měl čas", je to výkon
mimořádný. Můžeme být hrdi, že
jsme v našem národě měli takovéto
ušlechtilé lidi a je škoda, že dějiny šly
jinou cestou. Kryštof Harant je i po
tolika letech příkladem dobrého člo-
věka a statečného křesťana.

Jan Trnka

z církví doma i ve světě

rok české hudby 2014
a vše se změní. Podobně i člověk, který je přinucen ulehnout na
nemocniční lůžko, začne vnímat jinak všechny věci. 
Sedím v dopravním prostředku  který právě vyjel na kopec. Kulisy
domů zakrývající oblohu se rázem umenšily. Je nádherný západ slun-
ce. Růžové baldachýny mráčků se vrší na azuru nebe protkaném fia-
lovými, purpurově ozářenými oblaky. Velkolepé divadlo. Kouknu na
spolucestující. Nikdo si západu nevšímá. Tváře sice zrcadlí odlesky
hořícího slunce, jsou však strnulé, vážné a starostlivě zamračené.
Zasmušilé. Lidé jsou na sklonku dne unaveni, myslí na své všední
starosti. Nebe marně plýtvá svou krásou. Pohled vzhůru se nekoná.
Vertikální rozměr, změna úhlu pohledu? Vypadá to, že si jeho absen-
ci ani neuvědomují. Možná jsou tito nediváci navyklí na silnější podí-
vanou. 
Pád je zborcení vertikály. Vertikála tu značí duchovní rozměr, o který
se člověk dnes až tolik nezajímá, a přitom je podstatným průlomem 
k jeho plnému a kvalitnímu bytí. Většinou žijeme na nízké horizon-
tále svého materialismu a omezenosti. Věci, které náš horizont přesa-
hují, necháváme víceméně stranou. Náš rozhled omezený linií hori-
zontály připomíná znaménko minus. Vertikála však umí přepsat
horizontální úsečku znaménka minus na znaménko plus. Přidá plus
lidskému životu, označí jej pozitivně. Připočítá mu klady, odečte
zápory, řekne mu své ano. Znaménko plus má grafický tvar kříže.
Přijmeme-li to, co se na kříži událo před dvěma tisíci roky pro naše
vykoupení, nebudeme odečteni od plného a věčného života, ale nao-
pak se nám připočítá. V tomto směru je člověku umožněno se vnitřně
vertikalizovat, pozvednout a povstat. Neustrnout na úrovni horizon-
tálního stropu záporného znamení. Vždyť přece abychom získali roz-
hled, vylézáme i v krajině na hory a kopce, rozhledny. V poznání pa-
radoxně směřujeme zase na hlubinu. Neuspokojí nás pouze poznání
povrchu. Povrchní bývají jen kalné vody kaluží. Podobně se i potápěč
noří za poznáním do hloubky. I hlubina je součástí vertikály.  Mnohé
biblické verše mluví o obloze, nebi, o hlubině. Vybízejí nás, abychom
častěji pohleděli vzhůru, pokusili se vertikalizovat náš pohled i po-
stoj. Získáme pak reálnější měřítko i pokoru. Uvědomíme si závrat-
nost vesmíru i plynoucího času, velikost, moudrost a lásku Stvořitele.
Vždyť stačila by nepatrná změna v oběžných dráhách, naklonění
zeměkoule, či přiblížení Měsíce a podmínky na Zemi by se změnily,
že by život měl namále. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na
zemi, radí nám list Koloským ve své 3. kapitole. Nebesa vypravují o
Boží slávě, obloha zvěstuje dílo jeho rukou. My jsme oslněni sami
sebou, technikou a výdobytky lidského ducha. Na zemi dokážeme
měnit mnoho věcí, s nebem už nám to tak nejde. S námi také ne. 
U sebe můžeme začít změnou svého pohledu. Nebe je však Boží
doménou. Můžeme nanejvýš zaplnit oblohu dýmem a exhalacemi,
počmárat tím, co vypouští letadla, poškodit ochrannou ozonovou vrst-
vu. Zaneřádit ji svými nečistotami. Krásu oblohy však vytvořit nedo-
kážeme, její běh, proměnlivost a řád jí neumíme dát. Žádný malíř
snad ještě neučinil oblohu hlavním námětem svého díla, přesto je
obloha pořád velkolepým divadlem. My ji vnímáme spíše jako kuli-
su, doplněk zemského povrchu, po němž kráčíme. Pozvedám své oči
k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc přichází od Hospodina, on
učinil nebe i zemi, vyznává žalmista. Zkusme se zadívat častěji vzhů-
ru, o dovolené k tomu budeme mít větší příležitost. Možná uvidíme i
záblesky ráje a nebeských světů. Uvědomíme si, že i v naší nepatr-
nosti se k nám sklání Tvůrce vesmíru a nejsme mu lhostejní. Že naše
životy podléhají ustanovenému řádu, který je dobrý. 

Marie Plotěná

kryšTof HaranT z PoLžic a BezDružic
Dokončení ze str. 1

Diváci srpnového nebe

V závěru čtvrté kapitoly knihy Genesis je dvojverší v teologické literatuře nazý-
vané „Píseň Lámechova“. Muž tohoto jména, který je jedním z potomků
Kainových, se v ní chlubí před svými ženami Ádou a Silou, že „zabil muže za
své zranění, pacholíka za svou jizvu“. Po této exhibici své síly a bezohlednosti
před nimi pyšně vyhlásí své životní krédo: „Bude-li sedmeronásobně pomstěn
Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát.“
12. července jsem v internetových Českých novinách v článku „V bojích na
Ukrajině umírali vojáci, povstalci i civilisté“ narazil na větu, kterou jakoby
pronesl Lámech Redivivus: „Za život každého vojáka zaplatí protivník desítka-
mi a stovkami svých životů.“ Takovou nenávist vůči svým protivníkům nepro-
jevují ani islámští teroristé. A pak jsem se zděsil. Výrok pronesl ukrajinský pre-
sident Petr Porošenko. Takového presidenta bych mít nechtěl. 

Emanuel Vejnar

Lámech redivivus



Pro nás bude především významný
příští rok, kdy si budeme připomí-
nat 600 let od upálení mistra Jana
Husa. Ale právě proto je patrně
důležité, abychom se letos zaměřili
na jeho nejvýznačnějšího předchůd-
ce, kterým je anglický teolog, mysli-
tel a „Jitřní hvězda reformace“ Jan
Viklef (označovaný méně poeticky i
jako „Herald /ohlašovatel/ refor-
mace“, Ellen W. Caughey, 2001).
Když jsme u té posloupnosti výročí,
kdy rok 2015 bude věnován význa-
mu Jana Husa (v roce 2016 ještě
zůstaneme s Jakoubkem ze Stříbra
doma a v husitském hnutí), rok 2017
bude patřit velkému reformačnímu
výročí spojenému s rokem 1517,
kdy Martin Luther zveřejnil své te-
ze, pak je dobré a užitečné si letos
kromě obnovení přijímání pod obojí
způsobou připomenout především
Jana Viklefa, od jehož smrti uplyne
630 let. Má to svou dobrou logiku a
posloupnost – Viklef, Hus, Luther –
jak ve výstižné a originální grafické
zkratce vystihuje ilustrace z první-
ho dílu utrakvistického Malostran-
ského graduálu (1569-1572), tedy
bohoslužebného zpěvníku, který
dobu temna přežil zazděný ve skle-
pě malostranské radnice. Kromě
vymalovaného děje o upálení Jana
Husa tu jsou v obrazové podobě ná-
zorně předloženy ty důležité stupně
reformace církve: nejprve Jan Viklef
vykřesává jiskru, po něm již Jan Hus
zapaluje svíčku, nakonec je Martin
Luther zpodobněn s planoucí po-
chodní – což znázorňuje, jak po-
stupně rostlo světlo Boží pravdy.
My bychom tuto provázanost mohli
podtrhnout i tím, že Jan Hus byl
odsouzen jako ten, který zastával
Viklefovo učení, Martin Luther se 
s nadsázkou vyjádřil, že on a jeho
následovníci jsou vlastně husiti (při-
znával se tak k podobnosti někte-
rých důrazů, které měl s Husem
společné, aniž by tedy na něj vědo-
mě navazoval; věřím, že to bylo to-
též Boží působení, které se v růz-
ných časech a různých zemích pro-
sazovalo podobnými projevy).
Nejdříve heslovitě: co mají Jan Vik-
lef a Jan Hus podobného? Poněkud
nejasný původ, jen přibližně známe
data jejich narození a rodinné záze-
mí. Oba se stávají známějšími až pro
svou univerzitní kariéru. Ale neo-
mezují se jen na akademický a uči-
telský úřad – hluboká nespokoje-
nost se stavem církve je vede ke kri-
tice současných poměrů, daří se jim
do širší společnosti přinášet nové, 
v té době neobvyklé důrazy. Jsou
kazateli, kteří přitahují pozornost.
Oba píší, částečně ve svém rodném
jazyce, částečně latinsky. Oba mají
vliv na nové překlady Bible do rod-
ného jazyka. Oba jsou v nemilosti u
papežů, nacházejí však po určitou
dobu vlivné zastánce. Viklef velice
povzbudil a formoval svými názory
hnutí lidových kazatelů = lollardů.
Na Husův odkaz přímo navazuje
masové hnutí husitů a jejich násled-
níků. Uzavírají své životy v nemi-
losti církve – odsoudil je týž Kost-
nický koncil. Hus je zaživa upálen,
popel naházen do řeky Rýna; Vik-
lefovy tělesné pozůstatky jsou exhu-
movány až s odstupem (v té době
byly již 44 let pohřbené), spáleny a
popel rozptýlen do řeky Swift.

angLie ve vikLefově DoBě
Než se budeme věnovat samotné-
mu reformátorovi, jeho životu, bo-
jům, střípkům jeho učení a vlivu,

podívejme se na místo a dobu, ve
které se to vše odehrává; trochu
zmapujme vnější vlivy, které hrá-
ly svou významnou roli ve 14. sto-
letí na ostrově za kanálem La
Manche.
Mnoho nám asi nepomůže, když
jenom připomeneme, že se narodil
asi o několik desetiletí před naším
Husem – a místem narození byl
Hipswell (dnes zahrnující někdejší
ves a tvrz Wicliffe) v Yorkshire = se-
verní Anglie. Tyto okolnosti je třeba
dokreslit:
Morová rána, která udeřila na Evro-
pu, dosáhla svého vrcholu v letech
1348–50 podle odhadů vyhubila 
30 – 60 % evropského obyvatelstva,
v číslech až 200 miliónů lidí. České
země a jih Polska byly nejméně za-
saženými oblastmi – proto asi ne-
máme takové povědomí o tom, co
tato pohroma způsobila, co zname-
nala pro životní pocity jednotlivce 
i pro celou společnost.
Je třeba si také uvědomit, že tato
rána (Černá smrt) přišla v průbě-
hu tzv. Stoleté války mezi Anglií a
Francií. Ve skutečnosti tato válka
trvala dokonce 116 let a skončila r.
1453. Pro nás není nyní důležité,
proč vznikla, jak se vyvíjela a jaký
byl výsledek – myslím, že pro naši
představu postačí fakt, že po
dlouhou dobu byla země (tedy
především její nejchudší obyvate-
lé (ždímáni dalšími a dalšími da-
němi, protože taková dlouhá vál-
ka, to už něco stojí. A můžeme
uvést, že v té době asi 1/3 půdy
patřila církvi, která nechtěla platit
žádné daně, proto ten zbytek byl o
to víc daněmi zatížen. A pak ještě
k válečným ranám udeřila Černá
smrt, zhoubný mor....
Mohli bychom ke zmíněným těž-
kostem tehdejší doby přidat ještě
skutečnost, že v tom čase dochá-
zelo k zásadní proměně, kdy čisté
nevolnictví postupně a s napětím
přecházelo k formě najímané – a
tedy placené – práce. To nebylo
uspokojivě vyřešeno ani Stano-
vami pracovníků (Statute of La-
bourers) z r. 1351 – a hněv těch
nejchudších se projevil v Selském
(Velkém) povstání r. 1381.
O tom, jak vypadala tehdejší společ-
nost, nám může dost prozradit
Geoffrey Chaucer, asi o něco mladší
než Viklef, který ve svých Canter-
burských povídkách představuje
širokou paletu postav nejrůznějšího
postavení – a tak nám, byť v literár-
ní nadsázce, ukazuje, čím tehdy lidé
žili, co si mysleli, jací byli. Vybranou
ukázkou, doufejme, že nadměrně
vyhrocenou, je několik veršů z Po-
vídky odpustkáře:
* Když kážu, páni, v chrámu s kazatel-
ny, / chci, aby hlas můj všem byl slyši-
telný / i hlaholím a jako zvon chci znět /
a to, co kážu, znám už nazpaměť. / Mám
jedno thema, vždycky zas a zas: / Radix
malorum est cupiditas.
(Kořenem zla je žádostivost - pozn.
red.)
* Dám rozhřešení vám; má autorita (je
přímo bullou papežovou kryta!) Sto zla-
tých marek za to ročně beru, co zahájil
jsem svoji kariéru.
* Vidět mě v práci, to je jedna radost! /
Na lakotu a toho druhu žádost / v kázá-
ní biju, aby jejich mince (se štědře hrnu-
ly – a pro našince! / Chci vydělat, ne hle-
dat nápravu / prohřešků jejich nebo
nemravů. / A jestli umřou, čert vem
jejich spásu, / ať jejich duše táhne třeba
k ďasu.

(překlad Fr.Vrba, 1941?)

jan vikLef
Máme výhodu, že se můžeme držet
počeštěného jména – v angličtině se
totiž zachovala celá řada podob,
forem jeho příjmení; to proto, že až 
s překladem Bible do angličtiny se
začal jazyk i ve své písemné podobě
ustalovat. Jako chytrá horákyně tu-
to nesnáz vyřešil Miloslav Kaňák,
když svou knihu nazval John Viklef
– tedy spojením neproblematického
anglického křestního jména s nepro-
blematickou podobou počeštěného
příjmení.
Není známo datum jeho narození,
ten rozptyl je dost široký: snad
kolem roku 1320 - někdy se udá-
vá, že až do roku 1335! Pocházel 
z rodiny nemajetného venkovské-
ho šlechtice z Yorkshiru, byl nej-
starší ze tří dětí – ale více se nedo-
vídáme. Až pak se s ním setkává-
me v čase jeho úspěšného akade-
mického působení:
V Oxfordu (kam byl prý poslán ot-
cem, který jej považoval za příliš
chatrného pro farmaření) na Balliol
College dosáhl titul mistra 1358 a
doktorát získal 1372. Je na místě při-
pomenout, že na univerzitě v Ox-
fordu necelých 50 let před ním
působil františkán William Ockham
(po roce 1310), který tak úspěšný
akademik nebyl, nikoliv pro nedo-
statek nadání či píle, ale pro nesho-
dy s učiteli kvůli svým názorům.
Byl souzen jednak řádovým sně-
mem, pak i předvolán před papeže
Jana XXII. do Avignonu. Tam byl
kvůli otázkám o tom, komu patří
majetek, který františkáni užívají,
zatažen do sporu s papežem, které-
ho pak dokonce označil za heretika,
z čehož logicky vyvodil, že v tako-
vém případě vůbec papežem není!
Ockham se po tomto popření pa-
pežské autority musel logicky za-
chránit útěkem. Vůbec si Ockham
logiky nejvíce cenil, což vyjádřil ve
svém zásadním díle SUMMA LO-
GICAE, jako průkopník moderní
logiky na rozdíl od předešlé, staré.
Ockham zastával, že církev nemá
nic vlastnit, a v těch materiálních
věcech být závislá na světské moci.
Jeho postoj k papežovi, kdy učil, že
jediný Kristus je hlavou církve; jeho
názor na nenáležitost církevního
vlastnictví; k poměru světské a cír-
kevní moci; kdy se stavěl proti filo-
sofickým důkazům Boží existence
a zastával, že Boha je možné
poznat pouze vírou – to byly dů-
razy, které zarezonovaly v pozděj-
ším reformačním myšlení. Těžko
usuzovat, nakolik je Viklef přímo
znal, jisté však je, že takové myš-
lenky se, a ne ojediněle, ve Vikle-
fově době objevovaly – a on mohl
dobře znát Ockhamovy kritické
komentáře z doby jeho působení 
v Oxfordu na tehdy teologicky
určující dílo Petra Lombardského
Čtyři knihy sentencí.
Oxfordská studia připravovala
Viklefa (tak jako mnohé jiné) jak
pro církevní službu, tak pro úřed-
nickou kariéru. Již během působe-
ní na univerzitě dostával výnosy
dokonce ze dvou obročí, kde
ovšem podle tehdejšího zvyku ani
moc nepůsobil... To tedy nebyl
zrovna vzorový start pro reformá-
tora církve a jejího kritika! – ale
tak to tehdy chodilo. Svým způso-
bem bylo církevní vzdělávání v té
době jediným způsobem, jak mohl
někdo neurozený postoupit do
vyšší společnosti; pouze tak šlo
běžně překonat ty středověké roz-

díly, vyplývající z rodové přísluš-
nosti k určitým stavům. Vikle-
fových diplomatických služeb vy-
užíval král Edward III., který se mu
odvděčil udělením fary v Lutter-
worthu, kterou držel až do své
smrti.
Je známo, že v roce 1374 byl Viklef
členem poselství do Brugg, kde pro-
bíhalo jednání s papežskou kurií
(papežským dvorem) Po dlouhých
jednáních, při kterých se mimo jiné
jednalo o oprávněnosti starých pa-
pežských nároků (Bulla Aurea 1213)
na podřízenost krále Jana Bezzemka
a poplatky za vykonávání církev-
ních obřadů v Anglii, se vrátil před-
nášet do Oxfordu. Na základě svých
přednášek zde sepsal dva důležité
spisy De Dominio Divine, 1375 a De
Civili Dominio, 1376.
V roce 1377 byl již jako věhlasný
učenec, kazatel a kritik církve po-
zván kázat do Londýna, kde se
projevovalo, jak na jednu stranu
jeho zpochybňování světského
panování církve bylo s nadšením
přijímáno, na druhou stranu před-
stavitelé církve cítili, že je třeba
vzdorovat tomu, kdo ohrožuje je-
jich zaběhanou a celkem výhod-
nou praxi. Viklef byl předvolán
19. 2. 1377 do katedrály sv. Pavla
zodpovídat se ze svého učení před
anglickými biskupy, ale vyšel 
z toho osobně bez újmy, byť atmo-
sféra byla značně dusná a došlo
dokonce k pouliční šarvátce. Ne-
jen v tomto případě, ale po dlouhá
léta mu byl mocným ochráncem
vévoda z Lancasteru Jan z Gentu
(pod nějž patřila Viklefova rodina
– asi to hrálo svou roli v jejich vzá-
jemném vztahu), který byl vůd-
cem regentské vlády, a tedy dru-
hým nejmocnějším mužem krá-
lovství.
Ve stejném roce však papež vydal
několik bul různým autoritám 
v Anglii, v nichž žádal Viklefovo
zatčení. Ovšem bylo to marné
úsilí. Dokonce v tomtéž roce král
Richard II., tehdy desetiletý (který
nastoupil na trůn, když jeho otec
Černý princ Edward zemřel dříve
než se sám mohl ujmout nástup-
nictví), žádal Viklefa, aby napsal
odpověď na otázku, zda legitimně
může anglické království, přes
vážné hrozby, odmítnout posílat
královské poklady (rozuměj, vy-
brané daně, které papež potřebo-
val na své války v Itálii) do cizích
částí světa... To nebylo úplně nové
téma – bylo v nějaké podobě aktu-
ální v průběhu Stoleté války, kdy
někteří francouzští duchovní,
kteří měli svá obročí v Anglii,
využívali jejich výnosy na finan-
cování války proti Anglii, což tedy
byl krutý paradox! Návrh Vik-
lefovy odpovědi byl až příliš radi-
kální, takže nebyl použit, ale ten
fakt, že – ač v nemilosti u papeže
– byl vyzván králem k takové čin-
nosti, vypovídá hodně o jeho teh-
dejším postavení a respektu, který
měl nejen na univerzitě, nejen 
u prostých lidí, ale i v těch nejvyš-
ších státnických kruzích. Ostatně
to ostrovní království si zacho-
vávalo i jinak svou oddělenost od
zbytku světa – a vlastně zákon
nedovoloval, aby králův poddaný
byl zajat na žádost zvnějšku, byť
by pocházela od samotného pa-
peže.
Ze studentských let si pamatuji, že
zábavný způsob, jak se učit šťavnaté
německé nadávky, je pročítat kores-

pondenci mezi Martinem Lutherem
a papežem Lvem X. Opravdu se
častovali neotřelými osloveními,
která se jinak v učebnicích nena-
jdou! Proti tomu je slovník Řehoře
XI. dost umírněný, byť asi postrádá
předpokládanou pastýřskou laska-
vost. Cituji z buly papeže Řehoře XI.
proti Viklefovi (adresované kancléři
Oxfordské univerzity), kdy tlačí na
okolnost, že universita nebyla tak
svobodná, jak by se mohlo zdát, že
měla určité výsady, které jí přiznal
papežský stolec, a proto i z toho ply-
noucí závazky:
„Musíme se divit a trápit, že ty, který
jsi ve vážnosti přízně a výsad, které
jsou přiznány tvé Univerzitě v Ox-
fordu apoštolským stolcem … ty,
který máš být, jak to bylo, bojovníkem
a obráncem pravé víry, bez níž není
spasení duší – že ty, pro jakousi leni-
vost a zanedbání, dovoluješ koukolu,
aby vyrazil mezi čistou pšenicí na
polích tvé slavné university, a co je
ještě horší, že to dokonce dále roste ke
zralosti... dostalo se k našim uším, že
John de Wycliffe, rektor kostela 
v Lutterworthu v diecézi Lincoln,
profesor Písem svatých (jestli není
také Mistr omylů) upadl do tak hnus-
né šílenosti, že neváhá vyučovat a
veřejně kázat, či spíše blít z hlubin své
hrudi určitá tvrzení a závěry, které
jsou bludné a falešné. On také sám
sebe uvedl do takové zvrhlosti, že káže
kacířství, které usiluje podvrátit a
oslabit stav celé církve a dokonce
občanský řád.... “
(Papež dále vybízí kancléře univer-
zity, aby Viklefovi zabránil v dalším
působení, dokonce aby jej nechal
zatknout a předal arcibiskupovi 
z Canterbury... Což tedy kancléř
vyřešil dost svérázně: Viklefovi
nařídil domácí vězení s odůvodně-
ním, že nechce, aby jej zatkl někdo
jiný.)
Jak to v Anglii chodilo, dokumen-
tuje i případ z následujícího roku
(1378), kdy byl Viklef znovu před-
volán, tentokrát do arcibiskupova
sídla v Lambethském paláci, před
papežské komisaře – ovšem 
v podstatě se místo otázky, zda je
Jan Viklef heretikem či nikoliv,
jednalo o tom, zda má papež pra-
vomoc nad zákony Anglie. Bylo
uznáno, že nikoliv, a tak až na
krátkou dobu panování Krvavé
Marie (1553 -1558) toto přesvěd-
čení udrželo Anglii nezávislou 
i na takových vlivech, jako byla
např. v ostatních částech světa
inkvizice...

Bohumil Kejř

dokončení v příloze

3ET-KJ

jan viklef - Boží slovo nad církví i společností

Dobový portrét



Tak ho neustále ve vzpomínce vi-
dím: Tiše naslouchajícího, tiše rozva-
žujícího, tiše usměvavého, ale při-
tom vždy připraveného užuž vyjád-
řit strohou, nenápadně vtipnou po-
známkou své znepokojení nad něja-
kým povážlivým úkazem v církvi
nebo ve světě. 
Před půlstoletím jsme spolu bydleli
coby studenti dva roky na pokoji 
v bohosloveckém semináři. Jardova
trpělivost s mým tehdejším „umě-
leckým nepořádkem“ se prý stala
příslovečnou dokonce v širších kru-
zích našich vrstevníků. Já jsem totiž
kreslil a maloval v pokoji často až
dlouho do noci, rozměrná plátna
jsem někdy roztáhl po celé podlaze,
něco na ně z výšky lil nebo svrchu
lepil. Jarda seděl tiše nad knihami a
asi aby se uklidnil, o to víc vykouřil
cigaret, neřekl nikdy ani slovo, ne-
vypadal ani nasupeně, spíš v jakési
stoické odevzdanosti získával vze-
zření dvojnásob přejné a laskavé, ba
zdálo se mi, že s dávkou černého
humoru se mou uměleckou bezo-
hledností až téměř baví.
Později jsem se s Jaroslavem vídal
jen zřídka. Je jistě řada lidí mnohem

povolanějších, aby mohli referovat
například o jeho kazatelství, o jeho
celoživotním farářském působení
ve dvou sborech, nejdříve v Uhří-
něvsi, potom na Smíchově. Dále tře-
ba o jeho poměrně četných, i když
širší čtenářské obci málo známých
teologických úvahách, jimiž vzdě-
lával své různé, především mladé
svěřence a podobně. To všechno 
by mohlo i mělo být předmětem
obsáhlé studie o životě a díle faráře
ČCE J. V. 
Za všechno, co o Jaroslavovi vím,
bych rád čistě osobně zdůraznil
následující skutečnosti: Mladý muž
vyrůstá ve víceméně ateistické rodi-
ně v dělnické pražské čtvrti, chodí
sám do učení a do fabriky, nevyhne
se dvouleté vojně. Ve všem tomto
svém „neevangelictví“ nalezne pro-
střednictvím výrazného faráře 
v uvedené čtvrti víru v Ježíše Kris-
ta, přilne k němu neokázale, ale
pevně, „nepietisticky“, a přesto
hloubkově.
Napříč překážkám rodiny a na-
schválům různých bolševických in-
stancí se s urputností poctivého mla-
dého vyznavače „provzdoruje“ na

teologickou fakultu a po jejím abso-
lutoriu slouží bez všech vytáček a
upřesňujících nároků svému Pánu,
kamkoli by mu povelel, a v této vše
přesahující, na ničem nezávislé
oddanosti se zároveň „realizuje“
jako řadový, nic si neosobující slu-
žebník českobratrské církve, snášeje,
málokým podpírán, často i černé
hodiny marnosti, kdy lidi do kostela
prostě nepřijdou, kdy děti a konfir-
mandi chodí za školu, kdy i rodilí
evangelíci dávají přednost sportu,
relaxaci, bojovým hrám, kdy v zá-
plavě reklam a expandující digitální
komunikace o „středověké“ slovo 
v taláru skoro nikdo nestojí, a přesto
ten smutně usměvavý, tiše kritický
muž slouží a slouží, dokud trvá roz-
kaz, na své „ztracené vartě“. Ne-
dokážu odhadnout, kolik lidí tohoto
faráře i jen v naší církvi mělo rádo,
kolik našich „notáblů“ ho z rozlič-
ných důvodů naopak „přehlíželo“. 
Sám smím Hospodinu z té duše
děkovat, že jsem faráře Jaroslava
Voříška mohl ve svém životě potkat
jako kamaráda a ryzího člověka. 

Pavel Rejchrt

SenioráT BrněnSký

Českobratrská církev evangelická

BOSKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, a f. Pavel Freitinger
BRNO-HUSOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f. Ště-
pán Hájek
BRNO-ŽIDENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Marta Židková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Alexandra Hause-
rová, f. Martin Horák
BřECLaV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, f. Jan Zá-
mečník
DaMBOřICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERšPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HRaBěTICE – Ne c 9.30 h (Jevišovka)
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNa – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, j. Kateřina
Rybáriková, a f. Ondřej Macek
KLOBOUKy U BRNa – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROSLaV – Ne 8.30 + 19 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORaVSKá TřEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Ivo David
NIKOLČICE – Ne 8.30 h
Nikolčice č. 70, j. Kateřina Rybári-
ková, a f. Luděk Korpa
NOSISLaV – Ne 9 h (nešpor 17 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEšNICE Na MORaVě – Ne 8.30 h
Rovečínská 131, f. Tomáš Jirků
PROSETíN U BySTřICE N. PERNšTEJNEM
– Ne 10 h
Prosetín u Bystřice n. Pernštejnem 
č. 44, a f. Ondřej Ruml
ROVEČNé – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SILůVKy U BRNa – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SVITaVy – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VaNOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, 
f. Lenka Freitingerová
VESELí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j. Martin Litomiský
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETaNIE – Ne 10.30 h 
koncertní sál u Milosrdných bratří,
Vídeňská 7, k. Petr Dvořáček
BRNO KOUNICOVa – Ne 9 h
Kounicova 15, 1. k. Jan Asszonyi, 
2. k. Daniel Komrska
BRNO KRáLOVOPOLSKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Žabo-
vřesky, k. David Kubíček
KyJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TřEBíČ – Ne 9.30 h
Jungmannova 16, a k. David Kubíček

Evangelická církev metodistická

aRCHa BRNO – Bystrc - Ne 9.30 h
Lýskova ul., f. Jana Křížová
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro
f. Pavel Kuchynka

Bratrská jednota baptistů

BLaNSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal Pe-
tratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

Bohoslužbyza jaroslavem voříškem 

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.
Více informací o konferenci a pro-
jektu je možné nalézt na webu 

www.ea.cz nebo
www.financní–kompas.cz

Pozvánky

0známení

inzerce

Brzy vyjde v Maďarsku u našich
čtenářů oblíbený kalendář
IZRaEL 2015 v několika jazy-
cích: německy. maďarsky, fran-
couzsky, italsky, holandsky …
Pokud máte zájem, napište.
Objednám je hromadně, abyste
nemuseli platit poštovné.
Budou u mne k vyzvednutí, pří-
padně k rozeslání. Do češtiny
jsem je nepřeložila.
Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7 / 63; 774 572 671 – 242
458 814; hallerova@volny.cz

35 LET (MLaDší VZHLED) HLEDá ŽENU
věku 22-33 let, která je vedena
duchovními směry, z Prahy a okolí
nebo do 100 km. Jmenuji se Radek,
záliby sport, cestování. 
SMS - 774 952 404

č. 10
V KLIDNé ČáSTI CENTRa DOBříšE
nabízím od 1.8.2014 přízemní byt
3+1 v RD, cca 80m2, zahrada. Hle-
dám zájemce o dlouhodobý pro-
nájem a o aktivní členství v míst-
ním sboru. Nájem 6500,-/měsíc
plus zálohy na energie a vodné.
Informace u faráře Samuela
Hejzlara, tel: 603578108  e-mail:
sammyhej@gmail.com.

č. 11
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Žijeme v době, kdy i lidský život a
dlouhá léta pokládáme za samozřej-
most. Dalibor Molnár uměl děkovat
za každý den, který mu byl přidán. I
na úmrtním oznámení jsme se mohli
dočíst, že zemřel v požehnaném vě-
ku 86 let. Směl požehnání přijímat a
dávat dál.
Narodil se v Prosetíně na Vysočině
6.května 1928. Jeho otec Dalibor J. T.
Molnár tam byl jako diakon kazate-
lem a správcem sboru. Molnárovi
byli starým farářským rodem. Dali-
bor byl sedmým kazatelem po Péte-
rovi Molnárovi, který přišel do Čech
po Tolerančním patentu.
Celý jeho život a práce byly spjaty 
s Poděbradským seniorátem. Jeho
prvním působištěm byly Zásmuky,
které tehdy patřily jako kazatelská
stanice k Velimi. Molnárovi bydleli
v Uhlířských Janovicích. To byly ro-
ky 1955-1960. Od roku 1960 do roku
1996 byl Dalibor farářem v Lysé n. L.
V letech 1975-1979 zastával funkci
seniora. Celý jeho život a práce 
v církvi, kterou miloval, se dá vyjád-
řit textem jeho instalačního kázání 
v Lysé 1960: „Synu, jdi na vinici mou
a dělej.“(Mt 21,28) Dalibor šel, oko-
pával, prořezával i sklízel.
Sám jsem poznal Dalibora Molnára
až v roce 1965 na farářské brigádě ve
Schwarze Pumpe (Čorna Pumpa) 
v Lužici v tehdejší NDR. Byl tam i se
svou milou ženou Alicí. Bourali

jsme stodolu, aby se tam poté mo-
hla postavit modlitebna. Zároveň
jsme tam mohli navázat první styky
s německými faráři. Druhé milé set-
kání bylo někdy v sedmdesátých
letech na hřebenu Javorníků kdesi u
Ztracence, kde jsou tři vysoké kříže.
A pak jsme byli také spolu na veli-
kém putování farářů po Uhrách 
v roce 1979.
Dalibor Molnár byl věrným kazate-
lem evangelia. Věděl, že sbor roste
slovem Hospodinovým. Věděl, jak
jsou důležití věrní jednotlivci a dob-
ré rodiny. Neustále navazoval na
dobrou tradici církve a na českou
reformaci. Oporou pro práci mu by-
la rodina.

Děkovné pohřební shromáždění se
konalo v kostele v Lysé v sobotu 
19. července 2014. Farář Emanuel
Vejnar kázal na verše z úmrtního
oznámení (Jr 20,7 a Ř 8,37).
Na závěr úryvek z básně, kterou
Dalibor Molnár složil ke své osmde-
sátce:

Velikost žití ta v tom tkví,
ta sláva toho mála dní,

že člověk se v nich potkat smí
s tím, jenž je všeho Pán

a jenž má v ruce jak pár zrn
hvězdy a slunce, prostor, čas

a jak své děti má rád nás.
Miroslav Frydrych

* * *
S vděčnou vzpomínkou na bratra
Dalibora Molnára a s poděkováním
za jeho život i službu se připojuje i
Kostnická jednota.
Bratr Dalibor Molnár byl jejím dlou-
holetým a věrným členem, účastnil
se i na práci jejího předsednictva, po
dlouhá léta byl vůdčí osobností
místního sdružení v Lysé nad La-
bem. Často byl jako podmanivý řeč-
ník zván do různých místních sdru-
žení KJ k přednáškám, promlouval 
i na slavnostním pietním shromáž-
dění 21. června na Staroměstském
náměstí, přispíval i do obsahu Kost-
nických jisker. 

Bohumil Kejř, 
za předsednictvo Kostnické jednoty

Dalibor molnár (1928 - 2014)

69. sjezd kostnické jednoty - 
Sdružení evangelických křesťanů, o.s.

se tentokrát bude výjimečně konat 
v kolíně, ve sborovém domě církve bratr-
ské, 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 všechny
zájemce

PřeDSeDnicTvo kj



Právo azyLu
Rád bych zmínil jednu zajímavou epizodu (která není bez sou-
vislosti s diskutovaným letošním zásahem pražské policie 
v muslimské modlitebně i s reakcí některých našich církevních
kruhů na tuto událost). V témže roce 1378 dva rytíři (Shakell 
a Haule) získali právo azylu ve Westminsterském opatství,
když unikli z vězení v Toweru. Přišla si pro ně skupina stráž-
ců z Toweru a také lidí od soudu, aby je odvedla z místa, které
mnozí pokládali za bezpečné i pro zločince a nedotknutelné
pro zvláštní církevní privilegia. Tato akce skončila špatně a
krvavě, ale rozproudila rozsáhlou debatu o právu azylu v cír-
kevních prostorách. Věnoval se tomu dokonce parlament, kte-
rý si vyžádal stanoviska teologů i právníků, a také Jana Viklefa.
Jeho příprava projevu se zachovala, ale asi neodpovídá tomu,
co bychom čekali. Viklef jednak z Bible zdůraznil (Ex 21,13-14),
že útočištná místa byla jen pro neúmyslné zločiny. A že i když
„právo církevního azylu“ je dlouhou tradicí, je to nezákonné,
dokonce že právo azylu je zjevné popření spravedlnosti; a bez
spravedlnosti stát nemůže obstát. A že zažitý “institut” nepro-
spívá ani církvi, která by neměla být takovými praktikami zdr-
žována od toho, co má dělat, totiž sloužit Bohu. Jen pro úplnost
dodejme, že tyto Viklefovy názory neměly v parlamentu větší
ohlas.
Asi nemůžeme na tomto prostoru připomínat četné příbě-
hy z rušného Viklefova života, spíše bychom se měli pokusit 
v krátkosti vystihnout okruhy těch hlavních myšlenek, které
sehrály roli i v pozdějším reformačním hnutí. Přitom je třeba
zmínit, že stejně tak, jako někteří pokládají J. Husa jen za tro-
chu nezdárného katolíka, tak Viklef vyrostl a žil v tehdejší círk-
vi. Nedá se říci, že by ji celou odvrhl nebo snad chtěl založit
nějakou jinou. On byl hluboce přesvědčen, že potřebuje zásad-
ní obnovu (v článku G. L. Jonese jsem již v nějaké starší citaci
našel Viklefovu charakteristiku, že byl „poslední z učenců
/scholastiků/ a první z reformátorů”). Ty hlavní reformační
myšlenky lze asi shrnout do následujících bodů:

1. kriTika PaPežSTví
Na počátku Viklef pouze odmítal moc nehodného papeže, za
jakého považoval Řehoře XI. (1370 - 1378), naopak s nadějí vy-
hlížel jeho nástupce, reformního papeže Urbana VI., dokonce
vybízel k přímluvným modlitbám za něj, ale ač ještě nezpo-
chybňoval zvláštní postavení papeže, měl na něj vysoké asi
oprávněně požadavky, jak uvádí v jedné své obhajobě:
„Domnívám se, že papež je ze všech lidí, kteří zde žijí, nejvíce povinen
dodržovat evangelium; protože papež je nejvyšším zástupcem, které-
ho Kristus má zde na zemi...“
Ovšem proti Urbanovi VI. povstal v Avignonu vzdoropapež
Klement VII. (a začalo přes půlstoletí dlouhé papežské schiz-
ma) a Viklef papežství zcela odvrhl. Napsal: „Jestliže říkáš, že
Kristova církev zde na zemi musí mít svou hlavu, což je pravda, pak
Kristus je tou hlavou...“ Viklef požadoval, aby se církevní struk-
tury zcela proměnily. Překvapivě nedbal o tzv. apoštolskou
sukcesi, ani o ordinace duchovních, ale zastával, že každý
může kázat slovo Boží, což bylo ještě více, než z čeho byl pape-
žem viněn, že totiž (bludařsky) tvrdí: „že je dovoleno každému, ať
děkanu či knězi, kázat slovo Boží bez svolení apoštolského stolce, nebo
katolického biskupa, nebo někoho jiného, kdo je dostatečně pověřen“.

2. oDSouzení TeHDy zaSTávanýcH církevnícH DogmaT
V mnoha ohledech hodně tvrdě Viklef odsuzoval tehdy běž-
nou církevní praxi, podobu bohoslužeb a projevy zbožnosti.
Byl ve svých projevech málo „diplomatický“, naopak hodně
ostrý, protože rozlišoval mezi falešným pokojem, smírem, a
pravým pokojem, který pramení jen ze souladu s Božími zámě-
ry a požadavky. Tím nejzásadnějším byl asi jeho útok na učení
o transsubstanciaci, proměňování chleba a vína při večeři Páně
v jeho tělo a krev. Pravda, toto oficiální učení katolické církve
bylo tehdy staré pouze jedno a půl století (od 4. lateránského
koncilu 1215), ovšem již silně zakořeněné. Viklef důvody pro
toto učení nenacházel ani v Bibli, ani u církevních otců, poklá-
dal to spíše za prostředek, jak kněží mohou uplatňovat moc
nad lidmi. To byl dost zásadní útok na stav, který se tehdy zdál
jistý a nepohnutelný. Viklefovy názory v tomto ohledu vyděsi-
ly i jeho nejvlivnějšího ochránce (Jana z Gentu), který osobně
spěchal do Oxfordu, aby toho buřiče utišil – což tedy Viklef
nevyslyšel, a tak se připravil o podporu a ochranu nejmocněj-
šího šlechtice v království. (Jeho názor na dlouhou dobu tak
podstatnou otázku církevních sporů nebyl vyjádřen zcela přes-
ně: byl přesvědčen, že „živly“ zůstávají i nadále tím, čím byly,
totiž chlebem a vínem, že ovšem je v nich Kristus svátostně pří-
tomen – což přirovnával k tomu, jak je duše přítomná v kaž-
dém člověku. Poněkud nejasné učení v tomto směru dovolo-

valo, že se jej později dovolávali jak luteráni, tak kalvinisté,
kteří jinak měli v tomto ohledu dost rozdílná přesvědčení.) 
Viklef byl rovněž opatrný v názorech, že nějaké obřady, od-
pustky, modlitby ke svatým by mohly zajišťovat spásu – místo
toho kladl (podle Jr 31( důraz na zbožný život. V bohoslužbě
kladl největší důraz na kázání. I v dalších bohoslužebných zá-
ležitostech byl zdrženlivý, nepřál si, aby jakákoli krásná forma
– ať třeba architektura (a v té době se v Anglii začala prosazo-
vat tzv. vrcholná gotika), obrazy, písně, zakrývala svou podo-
bou ten podstatný obsah. Citoval přitom sv. Augustina: „Tak
často, jak mě píseň potěšuje více než to, o čem se zpívá, tak často
vyznávám, že žalostně hřeším.“ Rozhodně však nenabádal např.
k ničení obrazů, čehož se v pozdější době dopouštěli někteří
jeho následovníci. Připouštěl i úctu ke svatým, jestliže to člově-
ka vedlo k dokonalejší úctě ke Kristu a k lepšímu životu.
Ovšem i zde je velmi neformáln,í když píše: „Příklad našich vel-
kých předků může být ctěn bez jakohokoliv ediktu z Říma“. Stejně tak
nepovažoval za biblicky oprávněné a správné, aby lidé vstu-
povali do nějakých řádů (např. mnišských - a kolik jich tehdy
bylo!) a ještě si mysleli, že se tím stávají duchovnějšími, lepšími
než ostatní lidé. Všichni věřící (to byla podle něj neviditelná cír-
kev vyvolených) totiž patří do řádu Kristova. (Je tu zřetelná
shoda se starou Jednotou bratrskou, která se na počátku ozna-
čovala jako bratři a sestry zákona Kristova!)

3. vzTaH církevní a SvěTSké moci
Ostatní body učení Jana Viklefa jsou obdobné učením ostatních
reformátorů, ač třeba ta návaznost není ani doložena, ani snad
vůbec nebyla (a opakuji - jsem přesvědčen, že Pán Bůh působil
v různých časech a v různých zemích na různé lidi podobným
způsobem, a proto i výstupy byly podobné). V otázce církevní
a světské moci však je ta situace v Anglii zcela jiná. Viklef, jak
jsme uváděli, viděl zásadní potřebu změny církve, ale nečekal,
že se sama obrodí, že její představitelé otočí a začnou jednat
tak, jak by bylo záhodno. Toto je patrně jeho nejvytrvalejší té-
ma (a měli by z něj radost např. zřizovatelé expertní komise 
k majetkovému vyrovnání státu s církvemi). Pro něj bylo zá-
sadní, zda ti páni, kteří drží moc a majetek, jej drží spravedlivě,
zda jsou ve „stavu milosti“, totiž ve shodě s Božími požadav-
ky, což Viklef vztahoval obecně na všechny, ale řešil především
u církevní vrchnosti. A není-li církevní vrchnost ve stavu mi-
losti, nedrží ani po právu moc a majetky, a pak má světská
vrchnost právo je moci i majetku zbavit. Nehodný kněz by měl
být zbaven svých výsad, ale církev sama byla již od dob řím-
ského císaře Konstantina tak zkažená, že nemá tuto samoočist-
nou schopnost (zvláště v čase papežského schizmatu), a tak to
musí napravit světská moc. 
Cituji v této souvislosti na ukázku další bod, ve kterém byly
odsouzeny Viklefovy „bludy“: „Že světští páni mohou, podle
svého vlastního soudu, odebrat světské zboží duchovním, kteří se
svým chováním proviní, nebo že lidé mohou, podle svého vlastního
soudu, napravovat provinilé pány.“
Vůbec Viklef měl za to, že by církev neměla nic vlastnit (hro-
madit majetky z odkazů bohatců a z výnosů zádušních mší a
podobných pochybných zdrojů), ale spíše žít z podpory svět-
ské moci. Velice často se reformátor ve svém díle vracel k to-
muto svému přesvědčení, ale nenaznačoval praktické kroky,
jak by bylo možné toho dosáhnout.

4. PřekLaD BiBLe Do roDné řeči
Viklef, tak jako ostatní reformátoři, nejen pokládal pravdu
Písma svatého za nejvyšší autoritu, ale také usiloval o to, aby
byla Bible lidem dostupná v jejich rodné řeči, to měla být jedna
z nejmocnějších zbraní pro obnovu církve. I v tom hrál důleži-
tou úlohu. Pár překladů již sice existovalo, ale byly to jen někte-
ré žalmy a evangelia – navíc velice zastaralé. Nejstarší takový
překlad je spojován s Augustinem, prvním arcibiskupem z Can-
terbury (601), další podobný se objevil v následujícím století od
Ctihodného Bedy a obdobné snahy ještě u několika jiných.
Ovšem ve Viklefově době již byl i jejich jazyk naprosto zasta-
ralý. Nicméně ani tehdy nebyla pro případný překlad dostup-
ná jiná předloha než latinská Vulgáta. Viklef sám byl velice
dobrý latiník, pro své účely si překládal potřebné verše do ang-
ličtiny (když tedy zrovna nepsal latinsky), přihlížel přitom i 
k pochopení příslušných pasáží u starých církevních otců, ale
nemůžeme říci, že on přeložil Bibli do rodné řeči. Spíše byl ini-
ciátorem tohoto díla a jeho organizátorem, když se překladu
ujala jednak skupina jeho spolupracovníků a studentů na uni-
verzitě v Oxfordu, jednak také skupina lidí kolem jeho fary 
v Lutter-worthu, kteří ovšem celé dílo dokončili až po
Viklefově smrti. Můžeme uvést jména hlavních spolupracov-
níků: Mikuláš z Herfordu měl hlavní podíl na překladu

Starého zákona, Jan Purvey je pak spojován s provedenou revi-
zí. Zachovalo se - připomeňme, že ještě z časů před vynálezem
knihtisku – přes 200 opisů Viklefovské bible, často ovšem jen
jejích částí. Mys-lím, že je to dostatečný důkaz, že se Viklefův
záměr, aby se srozumitelná biblická pravda rozšířila co nejvíce
mezi lidi, podařil. Všechno jeho dílo vychází z jediného pra-
mene, kterého si nadevše cenil: „Ve srovnání s ní (pravdou Písma
svatého) jsou jiné logiky krátkodobé a příliš rozmanité. Jsou krátkodo-
bé, vždyť v takovém Oxfordu sotva nějaká logika vydrží na dvacet let,
naopak přečasto se mění, neboť kolik je logických hlav, tolik rozmani-
tých logik, vzniklých z pyšné lásky k originalitě. Logika Písma však
trvá na věky, neboť je založena na neotřesitelné pravdě nezávisle na
pověsti nebo přízni lidí...” (De veritate Sacre Scripture, 1378) 
Překlad Viklefovy bible vykazuje nejen nedostatek v předloze
a znalosti původních biblických jazyků, ale také odráží středo-
věký přístup k překladatelské metodě: totiž být co nejvěrnější
v překládání jednotlivých slov, nikoliv se pouštět do volnějších
frází, byť by výstižněji uchovaly původní myšlenku. Tehdejší
přesvědčení bylo, že překlad musí být doslovný, aby uchoval
svatost originálu.
Badatelé rozlišují dvě verze viklefovského překladu, ta první
se objevuje v roce jeho smrti (1384), její revize vychází o deset
let později.
Překládat Bible do rodné řeči se setkávalo s velkým odporem
církevních představitelů, kteří v tom viděli narušení toho hie-
rarchického modelu, že pravé porozumění mají jen ti nejvyšší
hodnostáři, a od nich sestupuje přes nejrůznější duchovní stup-
ně až k laikům. Byly obavy především ze špatného pochopení
biblického poselství, které by vedlo k nejrůznějším omylům a
herezím. 
Myslím, že není nelogickým skokem, když si zde pomůžeme
úryvkem o více jak sto let mladším, když William Tyndale,
překladatel Bible do angličtiny (který byl za své názory a čin-
nost upálen 1536), obhajuje Bibli v rodném jazyce: „... zaprvé,
Bůh dal dětem Izraele zákon z rukou Mojžíše v jejich mateřštině a
všichni proroci psali ve své rodné řeči a všechny žalmy byly v rodné
řeči. A tam je Kristus pouze zpodobněn... Proč bychom neměli mít
Starý zákon spolu s Novým, který je světlem Starého...Možná (prelá-
ti) řeknou: “Písmo vyžaduje čistou a pokojnou mysl: a proto laik, pro-
tože je naprosto zatěžován světskými starostmi, mu nemůže rozu-
mět.“ Jestliže by tomu tak bylo, pak je zcela zřejmé, že naši preláti sami
nerozumí Písmům: protože žádný laik není tak zapleten do světských
starostí jako oni... Ale běda, ti kaplani sami (většina z nich) neví o nic
víc než Turci (pohani, pozn.), co Nový a Starý zákon znamená... A
jestli nedopustí, aby laici měli Boží slovo ve své mateřské řeči, tak ať
jej mají kněží, z nichž většina vůbec nerozumí latinsky; ale celý den
ústy zpívají a mluví a žvaní o tom, čemu jejich srdce nerozumí.”

cHuDí kazaTeLé, neBoLi LoLLarDi
V Tyndalově době se tedy znovu v Anglii bojovalo o to, co se
již v časech Viklefových (a krátce po jeho smrti) zdálo vyhrané,
tedy o možnost mít Bibli ve srozumitelném jazyce. To byl jeden
ze stěžejních motivů, který vedl ke zvláštnímu hnutí tzv. „chu-
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dých kazatelů“ či lollardů (prý označení pocházející z holand-
štiny, které označovalo tiché prozpěvování, používané k utišo-
vání nemocných, ale angličtí lollardi potichounku prozpěvo-
vali, aby neupozornili na svá shromáždění). Po apoštolském
vzoru chodili zemí ve dvojicích a kázali – což tedy nebylo v cír-
kevních dějinách až tak novátorské, ale zde to bylo často spoje-
no i s napadáním církevních autorit kvůli jejich selhávání; neo-
bešlo se to někdy ani bez poukazování na společenskou ne-
spravedlnost. Určitá část lollardů se rekrutovala z oxfordských
kruhů, byli povzbuzováni k této činnosti Viklefovým důra-
zem, že kázání Božího slova je tou nejdůležitější činností círk-
ve. Široké lollardské hnutí spoluvytvářeli také početní nezávis-
lí kněží, kteří neměli své církevní zařazení, ale procházeli
Anglií a podle svých schopností a přesvědčení kázali, jistě
mnozí z nich byli ovlivňování i Viklefovými názory – tak jako
třeba ti laici, kterých se dotkla Viklefova kázání (Oxford, Lut-
terworth, Londýn...).
Deset let po Viklefově smrti proběhl jakýsi pokus o zformová-
ní lollardů na základě společně přijatých myšlenek. Nebyla to
nějak převratně významná akce s dalekosáhlými důsledky, ale
i následný kratičký citát z jejich „Úmluvy“ vystihuje, co je trá-
pilo a po čem toužili: „Prosíme tedy Boha pro jeho nejvyšší dobro-
tu, aby reformoval naší církev, která je zcela vymknutá z kloubů, k do-
konalosti jejího počátku.“ (Lollardské úmluvy, 1394)
Anglický historik John Foxe (+ 1587) ve svém spisu o církev-
ním dění v Anglii Acts and Monuments (Činy a památky) vy-
vozuje, že protestantismus, který přišel do Anglie (luterství),
nepřinášel mnoho převratně nového, že většina tu již byla....
Dokonce trochu nostalgicky a až nacionalisticky usuzuje, že
dříve horlivost tehdejších křesťanů – totiž lollardů - byla větší:
„jak se zřejmě může ukazovat, jak ponocovali celou noc a četli a
naslouchali...” Autor dále oceňuje, jak lidé vynakládali velké
částky peněz, aby si mohli koupit knihy v angličtině – uvádí
dokonce, že „někteří dali náklad sena za několik kapitol svatého
Jakuba, nebo svatého Pavla v angličtině” - a když si uvědomíme,
jak často v Anglii prší, pak ten náklad sena ještě v našich očích
stoupne v ceně...
Dále Foxe zmiňuje, co skutečně velice obdivuje a nad čím uva-
žuje, jak „se slovo pravdy, navzdory potížím, mezi nimi tak hojně
rozmnožovalo, což musí být bez pochyb považováno za úžasné půso-
bení Boží ohromné moci... vidět jejich soužení, jejich vroucí hledání,
jejich spalující horlivost.... jejich sladká shromáždění, jejich lásku a
soulad, jejich zbožné životy...”.
Asi nebylo všechno tak ideální, jak to s odstupem Foxe líčí, ale
je zřejmé, že ani po tom, co na lollardy po odsouzení viklefis-
mu na kostnickém koncilu 1415 dopadlo v Anglii soustavné
pronásledování, se s ním katolická církev nedokázala vypořá-
dat podle svých představ. Scénář byl podobný jako např. u nás
v dobách protireformace: někteří lollardi přestoupili ke katolic-
ké církvi opravdu, část pouze naoko či z donucení, někteří se
snažili dále zachovávat své přesvědčení mimo církevní struk-
tury. Poměrně značné počty popravovaných pro kacířství ne-
jen v Anglii, ale také ve Skotsku i po dlouhých desetiletích od
zahájení pronásledování, jsou důkazem, že lollardství si získá-
valo srdce mnohých.

SeLSká Bouře 1781
Poměry v Anglii, jak jsme si uváděli na počátku, byly opravdu
neúnosně těžké. Co lidé okoušeli při své každodenní snaze o
přežití a o čem nejasně uvažovali, to zaznívalo z úst řady kaza-
telů, mezi nimiž vynikal John Ball, radikální podněcovatel soci-
álních nepokojů. V jeho kázáních se opakuje důraz na rovnost
mezi lidmi, což častěji podtrhoval nějakou starší rýmovačkou:
„Když Eva předla a Adam ryl, kdo šlechticem tehdy byl?”
A také z následujícího úryvku z jeho kázání je patrné, že byl
takovým náboženským horlivcem, který si přál změnit jakým-

koli způsobem stav ve společnosti: „Ach, dobří lidé, věci v Anglii
nejdou dobře a ani nepůjdou, dokud nebude všechno společné a nebu-
dou zde ani nevolníci ani šlechtici, ale my všichni budeme spojeni
dohromady a páni nebudou většími vládci než my.... oni mají svá
vína, koření a dobrý chleba, a my máme jen zbytky z řezanky a pijeme
vodu, oni bydlí v krásných domech, a my máme trápení a dřinu, déšť
a vítr na polích; a z naší práce si vydržují své statky, my jsme jejich
nevolníci, a když jim pohotově nesloužíme, jsme biti; my nemáme
panovníka, kterému bychom si mohli stěžovat, který by nás slyšel nebo
nám zajistil právo.“ (podle Froissartovy kroniky z r. 1385)
V letech 1377 – 1381 byly dokonce třikrát vypsány nové daně,
což učinilo životní podmínky těch nejchudších opravdu nesne-
sitelnými. Na různých místech propukaly menší lokální nepo-
koje, ale 11. června 1381 vytáhli z Kentu na Londýn vzbouřen-
ci pod vedením Johna Balla, Wata Tylera a dalších vlivných po-
stav. Následujících několik dní bylo rušných, hořely paláce,
mezi jinými paláce arcibiskupa a nám známého Jana z Gentu,
docházelo k rabování, byly to dny všelijakých slibů a zrazová-
ní, končily mrtvými, popravenými na obou stranách (nejdříve
např. i arcibiskupa Sudburyho a několika vysoce postavených
královských úředníků, potom také vůdců povstání).
Pro představu o rozsahu povstání: Rebelové cestou do Lon-
dýna dobývali vězení, z nichž osvobozovali nejen dlužníky, ale
i obyčejné zločince. Vzbouřenců táhlo prý na 60 000 a mnoho
Londýňanů se k nim ochotně přidávalo. I když se zdálo, že
před touto chudinou neobstojí vládnoucí struktury, mladičký
král, tehdy čtrnáctiletý, osvědčil dost statečnosti, moudrosti,
ale také – nazveme-li to vznešeně – diplomatické obratnosti 
(= falešné sliby). 
Selská bouře byla potlačena – částečně popravou jejích vůdců,
částečně shovívavým omilostněním Richardem II. Královskou
chartou těch, kteří se povstání účastnili. Ale napětí ve společ-
nosti přetrvávalo a s tím i snaha zbavit se těch, kteří by mohli
dále působit rozbroje. Hlavní ideolog selského povstání John
Ball byl považován za „viklefovce“; jistě měli nějaké důrazy
společné, ale Viklef nebyl pro „rovnostářství“, jen požadoval,
aby každý stav „v milosti“ vykonával svou úlohu, rozhodně
neschvaloval násilí - ale i tak byl svými názory potencionálně
nebezpečný, a proto byl znovu předvolán před arcibiskupa 
z Canterbury W. Courtenaye do Westminsteru, kde měl být
odsouzen (i na základě toho, že se prý John Ball před svou
popravou doznal, že byl Viklefem ovlivněn, a s ním i celé hnutí
lollardů). Shodou okolností nastalo při tom projednávání (19.
května 1382 – svátek sv. Dunstana) pro britské ostrovy celkem
neobvyklé silné zemětřesení, což arcibiskup pohotově, ale kdo
ví, zda správně, vyložil jako znamení, že má být Anglie očiště-
na od kacířství, které Viklef zosobňoval. Ono by to šlo vyložit 
i jako Boží varování, aby Viklef odsouzen nebyl – ale je velmi
riskantní až nenáležité snažit se přírodní jevy vysvětlovat v ně-
jakém hlubším, duchovním smyslu. Tak to ponechme jen jako
ukázku arcibiskupovy manipulativní zdatnosti.

vikLef a čecHy
O tomto bodu bychom mohli asi říci daleko méně, kdyby
nedošlo k sňatku dcery našeho Karla IV. a jeho manželky Alž-
běty Pomořanské s anglickým králem Richardem II. Plantage-
netem (* 1367) na konci roku 1381. Tou dcerou byla Anna
Lucemburská (*1366), častěji označovaná u nás jako Anna Čes-
ká a v Anglii jako Good Queen Ann (Dobrá královna Anna); 
i když nebyla nejdříve přijímána s velkým nadšením, svým
chováním si získávala sympatie okolí a také si vysloužila toto
příznivé označení.
Traduje se, že anglický dvůr překvapila, že si s sebou přivezla
z Čech latinský lekcionář s německým a českým překladem.
Nejen že Annu do Anglie provázela početná družina, ale toto
spojení Čech a Anglie povzbudilo i řadu studentů, aby zamíři-
li na tamější univerzity. Chudým studentům z Čech umožňo-
vala studovat na Oxfordu (a v Paříži) i jakási nadace Vojtěcha
Raňkův z Ježova (+1388), který sám na obou univerzitách stu-
doval. Z těch českých studentů v Oxfordu byl asi nejvýrazněj-
ší mistr Jeroným Pražský, který si z tamní univerzity přivezl
řadu Viklefových děl, čímž přispěl k jejich uchování, když byl
viklefismus v Anglii pronásledován a Viklefovy spisy ničeny.
Např. Viklefův spis Dialogus zde přeložil Jakoubek ze Stříbra.
Na pražské univerzitě byly nejprve známy a přijímány Vik-
lefovy filosofické názory, v nichž zastával proti převažujícímu
nominalismu realismus, který se však projevoval svými
důsledky i v jeho bohosloveckých spisech a názorech, které zde
nacházely živnou půdu. Mistr Jan Hus byl odsouzen jako
zastánce Viklefových myšlenek, které Kostnický koncil shledal
kacířskými. Víme, jak za to Hus zaplatil – a tak se naplnilo, 
co si prý kdysi prorocky poznamenal na okraji Viklefova spis-
ku, který pečlivě studoval: „Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu
zvikleš!“
Je také známo, že někteří lollardi psali do Čech uznalé a potě-
šující dopisy v souvislosti s Husovými názory a později s jeho
mučednickou smrtí.
Dobrá královna Anna zemřela na mor v pouhých 28 letech. Na
jejím pohřbu kázal arcibiskup Arundel a kromě toho, že oce-
ňoval její zbožnost, tak také zmínil, že on jí osobně udělil výsa-
du, aby měla evangelia v angličtině; ta pravděpodobně pochá-
zela z viklefovských překladatelských kruhů, na okrajích textu
se zachovaly její vlastnoručně vepsané poznámky.

Samozřejmě, že ty kontakty mezi Anglií a Českým králov-
stvím pokračovaly i dále, což může dokumentovat i osob-
nost a vliv mistra Engliše, oxfordského lollarda Petra Payna
na husitské hnutí a jeho obranu (např. na jednáních o kom-
paktáta v Basileji).

PravDa víTězí
Jsme asi přesvědčeni, že toto je ryze husitské heslo, které je
třeba chápat ve smyslu, že “Pravda Páně vítězí”; zcela jistě
odpovídá i nejznámější Husově výzvě z jeho Výkladu víry
(1412): „Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do
smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a
konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží...“
Prý při cestě husitského poselství na jednání v Basileji
1432/1433 se na voze Matěje Loudy z Chlumčan hrdě skvělo
vypsané prohlášení, že “Super omnia vincit veritas” (Nade-
vším vítězí pravda – což je verš z pseudoepigrafního III. Ez-
dráše 3,13 – spisu ve středověku velice oblíbeného a čteného).
A patrně toto heslo chápeme i jako ryze české, jako v pravém
slova smyslu „naše“, když se od roku 1920 objevuje i na prezi-
dentské vlajce.
Možná však, že také v této oblasti se projevuje větší závislost
husitství na viklefismu, než si někdy myslíme... V listopadu
1382 arcibiskup Courtney navštívil Oxford se zřejmým zámě-
rem – odsoudit v přítomnosti co nejširšího publika Viklefa, což
učinil bez toho, že by se zaobíral tím, čím se Viklef obhajoval.
Ten se ovšem spíše snažil dovodit, že ne on, ale „Baalovi kněží“
by měli být odsouzeni za to, jak prodávají mše... Ale v tomto
případě už bylo rozhodnutí přijato arcibiskupem předem.
Odsoudil Viklefa a vlastně pouze docela mírně jej potrestal:
vykázal jej z Oxfordu a přikázal mu, aby odešel do své farnos-
ti v Lutterworthu. Viklef, již zestárlý a znavený muž, zbavený
ochrany mocných přátel, opouštěl soudní dvůr se slovy
„Pravda zvítězí“ (The truth shall prevail). Ne, neznám žádné
podklady, které by od tohoto Viklefova prohlášení vedly k tak
příznačnému a nejcharakterističtějšímu husitskému vyznání,
nicméně: Kdo ví jaká, souvislost zde byla?
A tak se otevřela poslední a poměrně krátká etapa reformáto-
rova života. Arcibiskup Courtney nebyl osobně mstivý, jemu
stačilo, když bude Viklef odklizen z veřejného života – a tak
musel opustit svou milovanou univerzitu a uchýlit se na svou
faru v Lutterwothu. Ani tam však nepřestal psát – a na tyto
události reagoval traktátem, kde jednak přijímá své utrpení
pro spravedlivou věc, ale kde také požaduje, aby církvi byl šle-
chtici odebrán majetek a ten použit na pomoc pro chudé 
v souvislosti s událostmi selského povstání a jeho potlačení.

závěr
Poslední dva roky svého života, již znavený, nemocný (po ně-
jakém záchvatu mrtvice) a zpodobňovaný jako starý muž – ač
mu mohlo být možná i necelých 60 let - prožil Viklef na své faře
v Lutterworhu ještě spisováním a prací na překladu Bible. A ta-
ky duchovenskou službou. Přímo při ní dostal silný záchvat
mrtvice, když v kostele vedl bohoslužby. Zemřel o dva dny
později, 31. 12. 1384.
Nebyl by snadný úkol uvést seznam všech jeho spisů: byl by to
velice dlouhý výčet, který by jen ukazoval, jak pilným a vzdě-
laným učencem a autorem byl. Ještě obtížnější by bylo pokusit
se byť stručně charakterizovat obsah těchto spisů, latinských i
anglických, filosofických i teologických – a po pravdě řečeno,
asi bychom jim příliš nerozuměli. Ale snad již rozumíme, že
jeho vliv a odkaz je víc, než jak u rytiny, na níž je Viklef zpo-
dobněn, uvedl Hermann von der Hardt o téměř tři století
později, když se ve svém díle zaobíral kostnickým koncilem 
(v Magnum oecumenicum Constantiense concilium /1697–1700/):
„Johannes Wiclef, Angličan. Doktor a profesor teologie na uni-
verzitě v Oxfordu. Zemřel r. 1387 (Chyba! 1384) Jeho spisy
odsouzeny na kostnickém koncilu 1415. Jeho hrob zrušen a
kosti spáleny roku 1422.” Věru, dlouho trvalo, než byl zneu-
ctěn Viklefův hrob a jeho kosti! Příčina prodlevy byla, že ani
anglická církevní hierarchie příliš nenahlížela na Viklefa jako
na kacíře, a tak s vykonáním rozsudku otálela – až po několi-
kerých papežových naléhavých výzvách k tomu neochotně
došlo. Ale žádným způsobem nelze vymazat památku na to-
hoto působivého reformátora a jeho přínos pro chápání prav-
dy Písma svatého!

Bohumil Kejř
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