
spoluprAcovníci nA božím díle
1. korintským 3,9-15

Když apoštol Pavel odešel z Ko-
rintu, měl tam nějaký čas nástupce
Apolla, vzdělaného a výmluvného
kazatele, který se v lecčems od Pavla
odlišoval. Přičemž s ním byl stále 

v přátelském vztahu. Ale stalo se 
v korintském sboru, že někteří vzpo-
mínali na Pavla a odmítali Apolla,
jiní byli nadšení Apollem a na Pavla
už tolik nevzpomínali. Což by ještě
nemuselo být tak zlé. Oni se ale roz-
dělili na skupiny přívrženců těchto
kazatelů a začali se spolu hádat. To
rozbíjelo jejich společenství. V první
epištole do Korintu Pavel na tuto
situaci reaguje a říká: Kdo je vlastně
Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci,
kteří vás přivedli k víře, každý tak,
jak mu dal Pán. Já jsem zasadil,
Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
a tak nic neznamená ten, kdo sází,
ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který
dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá,
patří k sobě, ale každý podle vlastní
práce obdrží svou odměnu. Jsme
spolupracovníci na Božím díle, a vy
jste Boží pole, Boží stavba. Hle, bra-
tří a sestry,  z těchto Pavlových slov
slyšíme, že můžeme být spolupra-
covníky na Božím díle. Každý svým

způsobem, podle svých obdarování,
podle svých silných i slabých strá-
nek, k oné stavbě něco můžeme při-
dat, měli bychom přidat. Důležité
však je, aby základem  zůstával sám
Bůh, sám Ježíš Kristus. Důležité je,
aby všichni, kazatelé i ostatní křesťa-
né, především naslouchali evange-
liu a otevírali svoje srdce Bohu,
který dává vzrůst osobní víře jedno-
tlivců  i víře pěstované ve společen-
ství. Bez toho je marná práce ve pro-
spěch Boží věci, Kristovy církve. 
Z toho též plyne, že pokud pro Boží
věc něco děláme, je to chvályhodné,
ale neopravňuje nás to k tomu, aby-
chom svůj přínos považovali za
významnější, než dílo ostatních
křesťanů. Až Bůh posoudí význam
a kvalitu práce každého z nás. 
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Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

3. září 2014 l ročník 99 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
10. září 2014

Z obsahu
* Boží vůle není 

dělat zázraky
* Pojetí eucharistie 

u Mikuláše Biskupce

25/2014

poselství k 12. neděli po sv. trojici

Conditionalis divinus, tato božská
podmínka je v Písmu obvykle uve-
dena slovíčkem jestli, jestliže, když 
a také částicí –li. Typický příklad
nalezneme v 5. knize Mojžíšově ve 
30. kapitole, kde Bůh přikazuje milo-
vat Hospodina, chodit po jeho ces-
tách a dbát na jeho přikázání, pak
budeš žít a rozmnožíš se. Jestliže se
tvé srdce odvrátí a nebudeš poslou-
chat a dáš se svést a budeš se klanět
jiným bohům a sloužit jim, oznamu-
ji vám dnes, že úplně zaniknete. Tu-
to podmínku znají i velcí proroci, 
z nichž ji prorok  Izajáš vyslovil co
nejzřetelněji: „Nebudete-li stálí ve
víře, neobstojíte!“
Nicméně tomu, kdo se ocitl na špat-
né cestě, nabízí Písmo, aby se třeba i
v poslední chvíli obrátil. Tímto obrá-
cením se rozumí akt celého člověka,
jenž se odvrací od své minulosti i od
sebe a obrací se k Bohu. V souvislos-
tí s touto možností obrácení bylo 
v souladu s vědomím, že žádný člo-

věk na světě není před Bohem spra-
vedlivý. Proroci kázali o Boží svatos-
ti a suverenitě, ale ohlásili i tajemné
slovo o Božím trpícím služebníkovi,
který ponese nepravosti všech lidí.
Jejich prorokem byl Izajáš, jenž dal
obrácení nový smysl. Místo šub , což
je hebrejské slovo pro obrácení, z ně-
hož  slyším sandály, nebo bosé no-
hy, které se obracejí na novou cestu,
mu prorok dal nový smysl: „Navrať
se ke mě: Já tě vykoupím.“ (Iz 44,22) 
Tady se už dotýkáme Nového záko-
na, kde Ježíš praví: „Čiňte pokání,
neboť se přiblížilo království nebes-
ké.“ (Mt 4,17) Pavel má pro nás
podobný apel: „Smiřte se s Bohem“,
a mluví o člověku, který nepoznal
hřích, ale stal se pro nás hříchem,
abychom se v něm stali Boží sprave-
dlností. (2 K 5,21) To, co dříve bylo
zvěstováno jako tajemná slova o
trpícím služebníkovi (Iz 53), se už
stalo skutkem, a v něm byla uzavře-
na aliance, která umožnila, aby její

kazatelé měli odvahu k výzvě k ob-
rácení. Dozrála doba, kterou Pavel
nazývá „ale nyní“ – se zjevila spra-
vedlnost Boží v Kristu (Ř 3,21). Jeho
výzva „smiřte se s Bohem“ má vý-
znam: změňte směr! Tak pádně a
zcela konkrétně označil apoštol
Pavel změnu směru: „Byl jsem ukři-
žován s Kristem“. (Ga 2,19) Luther
označil Pavlovo ztotožnění s ukřižo-
vaným Kristem za výměnu, v níž
věřící opouští svůj hřích a nechává
jej Kristu a přijímá od něho dar jeho
spravedlnosti, Boží synovství. 
Nestačí, abych se obrátil, musím ješ-
tě s Kristem zemřít jako vzbouřenec
a rouhač. Taková je cena té převzác-
né perly, že všechno musím prodat,
abych ji získal. A právě tehdy usly-
ším, že cena byla už zaplacena. Ne-
mohl bych ji poskytnout, byla by pro
mne příliš vysoká, mými prostředky
nedosažitelná. Pokání a obrácení
záleží nyní v poznání smrti, která

křesťanská víra 
směřuje ke svobodě a ke světu
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Každé úterý se na 45 minut scházela v kostele ČCE „Klubíčka“. Většinou
přišly 3 děti ve věku od 3 do 7 let. Společně s lektorkou Olgou Pikou-
sovou vyráběly mimo jiné i „farářův talár“. Cílem výtvarného kroužku
bylo zdokonalit si jemnou motoriku, zvyšovat schopnost kreativně řešit
problémy, usnadňovat budoucí zapojení do školního kolektivu, vylepšo-
vat si barevné a estetické cítění, nebát se vyjádřit svůj názor a prosadit se
ve skupince vrstevníků. 
Malý človíček se skrze tvorbu učí nejen zdokonalovat své prstíčky a koor-
dinovat lépe své pohyby, ale umět si rozfázovat určitý úkol, umět začít
novou věc, umět v ní pokračovat, umět ji dokončit. Umět snést miniús-
pěch i minineúspěch ve srovnání se svými spolužáky. Umět být spokoje-
ný se svým výrobkem a se sebou samým. Umět se soustředit na práci mezi
ostatními dětmi. Není jedno, jestli děti vyrůstající v našem sboru mají, či
nemají, možnost se nejen setkávat s něčím krásným, ale i něco krásného
vytvořit. Během tvorby se dítě přibližuje něčemu krásnému a na tomto
přibližování se aktivně účastní. Myšlenka spění k něčemu dokonalému
je v křesťanství bytostně zakotvena. Je-li malé dítě od útlého dětství kon-
frontováno s pěknými věcmi, usnadní to jeho pozdější orientaci a nasmě-
rování v životě. Solidarita a pomoc účastníků sobě navzájem je pak apli-
kací křesťanských principů do praktického života.
Vyučovací metody byly přizpůsobeny vývojové fázi myšlení dětí, „sym-
bolickému“ a „názornému“ myšlení, kdy je potřeba mnohé pojmy a po-
učky nahradit příběhy, obrazy, představami. Děti se aktivně zapojovaly a
mnohdy překvapily svou kreativitou, nápaditou asociací, neobvyklou
aplikací naučených vět. Bylo cítit, že je jim v jejich miniskupince dobře.
Svými většinou velmi zdařilými výtvory potěšily sebe, lektorku, rodiče a
občas i další členy sboru. To se stalo v případě, kdy zdobily velikou papí-
rovou „stovku“ pro člena sboru, bývalého faráře, pana Josefa Veselého,
který na jaře oslavil 100 let. Děti nadšeně spolupracovaly a s chutí se vždy
se svým výrobkem na konci chlubily svým rodičům. 
„Klubíčka“ byla novinkou letos v českobudějovickém sboru. Doufám, že
v příštím školním roce se nám podaří pokračovat i s dalšími kroužky. 

Olga Pikousová

výtvarný kroužek budějovického
sboru

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) uspořádalo ve středu 6. srpna 2014 od 17 h
veřejné shromáždění na podporu Izraele a proti
antisemitismu. V horní části Václavského náměstí
u sochy sv. Václava se sešlo více než 500 občanů,
mezi nimi zástupci mnoha křesťanských církví a
židovských komunit. Shromáždění bylo zahájeno
zpěvem tradičních židovských písní a jeho pokojný
průběh zakončil zpěv izraelské hymny.
Smyslem této akce bylo poukázat na projevy
antisemitismu, k nimž v souvislosti s konfliktem
v Gaze dochází v ulicích evropských měst. Orga-
nizátoři vyzvali intelektuální elity a známé osob-
nosti, aby jednoznačně veřejně odsoudily proje-

vy rasismu a nenávisti vůči Židům a Izraeli.
Předseda ICEJ Mojmír Kallus, který akci modero-
val, pro ilustraci poměrů v Evropě na počátku
seznámil přítomné s aktuální zprávou agentur, že
britský The London Times odmítl uveřejnit placené
prohlášení nositele Nobelovy ceny míru Elie
Wiesela, v němž vyzývá Hamás, aby se vzdal pou-
žívání lidských štítů. „Vyjadřovaný názor je příliš
silný a mohl by u mnohých čtenářů vyvolat obavy,“
znělo redakční odůvodnění The London Times. Elie
Wiesel v něm mimo jiné praví: „Dnešní boj není
mezi Židy a Araby, či mezi Izraelci a Palestinci. Je
to boj mezi těmi, kdo milují život, a těmi, kdo pro-
pagují smrt. Je to boj civilizace s barbarstvím.“

„Jedním z důvodů, proč jsme se dnes sešli, je, že
nemůžeme dále sledovat relativizaci zla a práva, kdy
zastánce terorismu má v médiích stejný prostor jako
obránce života,“ řekl psychiatr a vysokoškolský pro-
fesor Cyril Höschl.
Sociolog Fedor Gál narozený v terezínském ghettu:
„Současná atmosféra v Evropě mi připomíná
30. léta. Nechci, aby se má vnoučata musela narodit 
v Terezíně jako já.“ 
Za zúčastněné křesťany promluvil ředitel Centra
Sion Hradec Králové Denis Doksanský. „Je nám
líto lidských obětí na straně Palestinců, ale to
nám nesmí bránit říci, že dobro je dobro a zlo je
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5. srpna 1914 probíhal v Prusku císařem nařízený „válečný modlitební den“
(či „den modliteb na podporu válečného úsilí“). Berlínské evangelické kos-
tely praskaly ve švech. (V některých bylo toho dne slouženo až pět boho-
služeb.) 
Sto let po údajné „duchovní mobilizaci“ (jak akci pojímali organizátoři i
účastníci) rozebírá Manfred Gailus v berlínském deníku Der Tagesspiegel 
z 27.7.2014 úlohu evangelických církví (zejména zemské církve v Prusku)
během 1. světové války. Shrňme: Ve vlasteneckém vzepětí protestovalo 172
berlínských protestantských farářů proti praxi, jež duchovní vylučovala ze
služby ve zbrani. Ústředním médiem (či žánrem) ospravedlňování války se
stalo „válečné kázání“ (často se dovolávající „ducha“ protinapoleonských
válek z roku 1813). Farář Ludwig Wessel horoval za přičlenění Belgie a
Litvy, opěvoval rovněž „krásu“ německé zbrojní techniky. Když se válečná
mašinérie začala zadrhávat, pranýřoval superintendent Wilhelm Philipps
nedostatek obecné podpory pro neomezené nasazení všech zbraní (včetně
jedovatých plynů). V říjnu 1917 se 5 (slovy: pět) berlínských farářů ve spo-
lečném prohlášení postavilo proti válce jako prostředku řešení mezinárod-
ních sporů. Zhruba 160 národnostně „uvědomělejších“ kolegů reagovalo
ostrým protiprohlášením …
Manfred Gailus pečlivě vypsal stereotypy, jimiž byli za 1. světové války 
z kazatelen protivníci Německa častováni. Některé kazatelské „obrazy
nepřítele“ („japonská asijská sebranka“ faráře Wessela či „Rumunsko a
jeho zvěrský hlad po kořisti“ faráře Bruna Doehringa) působí po letech
kuriózně (z Japonska i Rumunska se za 2. světové války stali spojenci
Německa). Nejméně jeden další byl ovšem později „recyklován“, tento-
kráte už s využitím zcela jiných propagandistických technik, prostředků,
„médií“...
Nad studií k jubileu německého „válečného modlitebního dne“ z Gailusova
pera připomeňme, že prof. Amedeo Molnár v přednáškách na Komenského
evangelické fakultě (KEBF) hluboko v 70. letech 20. století nepřestával (do
značné míry i proti dobové oficiální ideologii) označovat nacionalismy a
„kategorii národnosti“ vůbec (!) za „neblahý výmysl“.

František Schilla

Na učitelskou práci se připravoval v Praze, ale působil na jednotřídní
církevní škole v Humpolci, jejíž úroveň pozvedl. (1852 a 1887 byly
postaveny nové školní budovy.) I v národním měřítku usiloval o vzdě-
lávání učitelů a byl členem a pracovníkem spolku Budeč učitelská.
Založil rovněž evangelický pěvecký sbor v Humpolci. 1868 jej místodr-
žitelství jmenovalo „vzorným učitelem“. V 72 letech pak odešel na od-
počinek. Podobně jako jeho přítel a pražský vikář Josef Růžička viděl 
a dokazoval shodu vyznání bratrského a augsburského, ovšem pro kal-
vinismus neměl pochopení.
Z jeho bohaté literární práce jmenujme: založil Slovanskou lípu, přispí-
val do Českobratrského hlasatele, Věstníku, Národních novin, Slovana,
Pražského večerního listu a Evangelického církevníku. Spolu s Rol-
číkem a Kynčlem sestavil chorálník.  Vydal Zahrádku ctnosti a šlechet-
nosti, Nový funebrálek, Chrám nesmrtelnosti a sestavil Školní zpěvní-
ček (nevydaný). 1850 založil časopis Včelka -pro děti a mládež- jako
první u nás.

Bohuslav Vik

byla položena za mne. Toto pozná-
ní je teď sama víra. Věřte tomu. Ale
vzpomeňte si na Luthera: Prohlásil,
že nic není nesnadnější než věřit 
v odpuštění hříchů, neboť člověk
musí obětovat svoji pýchu, pýchu
lidstva a samosprávu rozumu.
Všechna tato oslava sebe, všechna
tato pýcha člověka je zničena tam,
kde odpouštíš nebo přijímáš od-
puštění.
Starozákonní šub - obracení - proni-
ká ze staré cesty do nové, a Bible je
toho svědkem. Ve víře apoštolů je
přítomno obojí, staré i nové, ale nové
převažuje. Jejich víra se ztotožňu-
je s ukřižovaným, ale také se Synem
Boha živého. „Tak i vy počítejte 
s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi
Bohu v Kristu Ježíši“ (Ř 6,11). Tato
víra v Krista vyžaduje naši aktivní
účast (živi Bohu), ale také negativní
účast (mrtvi hříchu). Tato víra nean-
gažuje toliko naše myšlení, ale celou
naši osobu. Vzpomeňme, jak Pavel
trvá na transformaci sebe samého:
„Proměňte se obnovou své mysli“
(Ř 12,2). Nový člověk nevznikne bez
jeho účasti v roli odpovědné osoby.
Bylo by nesprávné, kdybychom ve
prospěch pasivního aspektu opou-
štěli aspekt aktivní. Vždyť samo Boží
slovo obsahuje obojí: požadavek 
i milost. 
Misionářům, spolupracovníkům Bo-
žím, je svěřen úkol kázat slovo poká-

ní a hotovosti, a právě toho dosahu-
je to starozákonní šub, kdy člověk je
u konce a připraven slyšet slovo
milosti a odpuštění. Víra jako obrá-
cení je zároveň přestání starého,
tedy jako konec člověka, který má
svůj cíl sám v sobě a počátek nového
člověka, stvořeného Bohem. Nebo
jinak, víra je odpověď na slovo, které
prostředkuje Kristovu lásku. Ne-
mám čekat, že mně víra bude dána.
Když Luther byl v pokušení a nevě-
děl, čí je, byl mu imperativ, rozkaz
„věř!“ jediná pomoc. 
Víra přináší i nové pochopení svo-
body. A nejen to. Ona ji i uskutečňu-
je. Vzít princip svobody a učinit jej
svým principem, to dokáže každý.
Ale žít tu svobodu může jen ten, kdo
byl zbaven sobectví, egocentrismu
hříšného člověka. Všechno ostatní je
jen otroctví. Svoboda věřícího je jedi-
ná reálná svoboda, protože je to svo-
boda od sebe, která je ovšem vždyc-
ky jen částečná a do plnosti se dosta-
ne, až všechno částečné skončí. Ale
obrácení, které máme stále na mysli,
má daleko širší význam, než by si
člověk myslel. Obrácení je také i imi-
tace Ježíše, jeho následování krok za
krokem na jeho cestu. Je to cesta,
která vede vždycky k člověku a
nepřátelskému světu. Ježíš přece byl
přítelem celníků a hříšníků. Jít tou
cestou, to je smysl pokání, kdy se
vnitřní zbožnost vydá ven, do světa.
Strach ze světa, kterému byli křesťa-

né vyučeni, způsobil, že se rozhodli
zřídka k této cestě. Ale křesťan má
být obrácen ke světu. Cílem jeho
obrácení vlastně není nic jiného,
než dokonalé světáctví. Ovšem
světáctví těch, kteří se skryli v Kris-
tu. To je ve světě málo k vidění, ale
je to cesta, ke které Ježíš Kristus
zve své učedníky. 
Uvědomělý křesťan, který opravdu
chce následovat Ježíše Krista, jde
cestou k všeobecnému lidství. Ve
světle Starého zákona to není nic
absolutně nového. Exilní prorok Iza-
jáš objímá svým pohledem všechny
lidi v univerzu. Všecky lidské rodi-
ny jsou povolány, aby měly podíl na
Božím království, které je už tu.
Křesťan, o němž mluvíme, dokáže
svou víru svým zájmem o celé lid-
stvo. Už dokázal, že se změnil ve
smyslu Ježíše Krista, a to svou vnitř-
ní ochotu víry být učedníkem Kris-
tovým a zároveň člověkem to-hoto
světa. Zaujme jej i aktivní účast s tě-
mi, kdo chtějí získat svět pro Krista.
Kdo to nedokáže, bude jako učedník
Ježíše Krista v protikladu proti sobě
samému.  
Čiňte pokání a obraťte se! To heslo
bylo často vykládáno negativně, ale
ve skutečnosti v něm je hlavně
výzva, abychom byli s lidmi, kteří
mají na srdci všechno, co je světské a
co zajímá každého člověka. 

Josef Veselý

křesťanská víra 
směřuje ke svobodě a ke světu
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Více než 60 laiků a duchovních se
zúčastnilo letošní Výroční kon-
ference, která se konala ve dnech 
30. 5. - 1. 6. 2014 v Praze.
V úvodní bohoslužbě s tématem
Misie – na cestě k lidem uvnitř církve
vyjádřil bratr farář Zdeněk Eberle
potřebu církve věnovat se těm, kdo
do církve patří, kdo v ní například
vyrostli. Sbory a kazatelé věnují čas-
to mnoho úsilí službě vně církve, zís-
kávání nových křesťanů, ale mnoh-
dy zapomínají na ty, kdo v církvi již
jsou. Je smutné, když církev opou-
štějí děti křesťanských rodičů a ztrá-
cejí se ve světě.
Samotné jednání konference se zabý-
valo tématy, které jsou společné čes-
ké i slovenské oblasti. Jedná se napří-
klad o Řád církve, kde konference
jednala o několika návrzích na dopl-
nění. Vzhledem k tomu, že Řád círk-
ve je společný pro Evangelickou cír-
kev metodistickou (United Metho-
dist Church) v celém světě, lze jednat
pouze o článcích, které se týkají speci-
fik Výroční konference v ČR a SR.
Konference jednala o dalším vzdělá-
vání laiků. S uspokojením konstato-
vala, že laický kurz - Modul A, se
velmi osvědčil. První absolventi byli
přijati mezi laické kazatele. Konfe-
rence přijala studijní program nové-
ho kurzu - Modul B, jehož absolvo-
vání je podmínkou pro ustanovení
lokálních kazatelů bez vysokoškol-
ského teologického vzdělání. 
Na odděleném zasedání laiků se roz-
poutala zajímavá diskuze o liturgii.
Škála názorů byla široká. Od odmít-
nutí jakékoli liturgické formy až po
obhajobu současných liturgií. Ně-
kteří laičtí delegáti se zajímali o zá-
vaznost jejich používání. Rozhovor 
o liturgii následoval po informaci 
o překladech liturgických formulářů

Book of Worship. Tato metodistic-
ká celosvětová kniha liturgií zatím v
české formě chyběla.
Ve zprávách superintendentů za-
znělo hodnocení práce církve v obou
zemích. V české oblasti pokračuje
služba církve bez vážných změn.
Zvyšuje se finanční obětavost sborů
a sbory se více otevírají službě veřej-
nosti. Církev chce i nadále podporo-
vat zapojení laiků a laických kazate-
lů ve službě církve. 
Konference přinesla některé změny
ve služebním přidělení. Sestra farář-
ka Alena Procházková, která slouží
již několik let jako nemocniční kap-
lanka, požádala o převedení mezi
penzionované faráře. Bratr farář Jan
Zajíc požádal o dlouhodobou dovo-
lenou. Mezi lokální kazatele byli při-
jati bratři Milan Mrázek, Petr Vaďu-
ra a John Redmond. Nové služební
přidělení dostaly sbory v Tachově,
Jihlavě a anglicky mluvící sbor 
v Praze (ESUMC).
Sobotní odpoledne bylo věnováno
misii církve. Zazněla přednáška bra-
tra faráře Josefa Červeňáka na téma
Metodistický důraz na misii. Proč být
misijní? Následovala prezentace mi-
sijní služby sboru v Tachově. Tento

sbor v posledních letech zaměřil své
úsilí na (nenáboženskou) službu li-
dem mimo církev. Další prezentace
se zaměřily na práci církve na Slo-
vensku a na finanční podporu misie
sborů v Čechách. 
V závěrečné nedělní bohoslužbě za-
znělo kázání biskupa Patricka Streif-
fa. Biskup konferenci upozornil na
skutečnost, že ďábel velmi dobře zná
pravé křesťanské učení a je schopen
je používat. Jednoho však schopen
není: lásky. Proto je právě láska roz-
hodujícím znakem křesťana. Člověk
může být spasen i se špatným uče-
ním, ale bez víry a lásky není křes-
ťanství. Být křesťan znamená při-
jmout Boží lásku a žít tuto lásku 
k Bohu i k bližním. Křesťanství ze
své podstaty nemůže být individua-
listické, ale naopak je sociální. Ne-
existuje osobní svatost bez společen-
ství, bez styku s ostatními. Nelze
milovat Spasitele bez aktivního živo-
ta ve společenství věřících a bez
toho, že by člověk z tohoto společen-
ství vycházel ven k ostatním lidem 
s poselstvím lásky. „Riskujme – a
vyjděme vstříc lidem,“ řekl ve svém
kázání biskup.

Petr Procházka a Petr Vaďura

nacionalismus 
proti evangeliu: 160 ku 5

misie - na cestě k lidem

(100 let od německého „válečného modlitebního dne“)

zlo,“ zdůraznil. Poselství izraelského velvyslance Garyho Korena poté přečetla pra-
covnice velvyslanectví Petra Mohylová. Velvyslanec mimo jiné oznámil, že Izrael
přijal egyptský návrh na zastavení bojů a je připraven respektovat příměří tak dlou-
ho, dokud jej bude dodržovat i Hamás. 
Tomáš Kraus za Federaci židovských obcí poukázal na to, že současný konflikt není
lokální, ale globální. „Jak k tomu přijdou Židé přeživší holocaust, kteří dnes žijí 
v Berlíně a v Paříži a opět se musí bát o svůj život.“ 
Na závěr promluvil izraelský občan David Bohbot, který působí jako rabín konzer-
vativní židovské komunity Bnei Israel v Praze. „Jako ten, kdo sám bojoval v Gaze,
vám chci říct, jak těžké je bojovat v prostředí, kde jsou civilisté zneužíváni jako lid-
ské štíty.“
Na závěr byla přečtena deklarace ICEJ. K dnešnímu dni se k ní připojili např. zpě-
vák Jaromír Nohavica, psychiatr a vysokoškolský pedagog prof. Cyril Höschl, socio-
log Fedor Gál, režisér Václav Marhoul, ředitel Občanského institutu MUDr. Ro-
man Joch, ředitel Židovského muzea v Praze PhDr. Leo Pavlát, ředitel Ústavu pro
jazyk český doc. Karel Oliva, vysokoškolská pedagožka Dr. Věra Tydlitátová, poslan-
ci PS Miroslava Němcová a Robin Böhnisch, senátor Pavel Lebeda, poslankyně
Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, Federace židovských obcí v ČR nebo
Apoštolská církev.   

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 
www.icej.cz
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České osobnosti se postAvily nA
podporu izrAele A proti Antisemitismu

výroční konference evangelické církve metodistické v Čr a sr 2014

JarOSlaV VíTEK: PřiJMi NáS JEšTě i DNES
Modlitby z Blahoslavova domu
Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. 
Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná
změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám.
Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním zájemcům i kazatelům.
„Bylo v nich řečeno mnoho, a ještě více otevřeno oknem do pracovny modli-
tebníka Jaroslava Vítka“ (z doslovu Jiřího Šimsy)
brož., 84 s., 13,5x18 cm, s fotografickým doprovodem Benjamína Skály
Doporučená cena: 139 Kč, při objednávce na http://eman.evangnet.cz
113 Kč
Objednejte u EMANA: Husova 656, 256 01 Benešov, tel.: 317 722 215

novinka od emAnA

evangelický učitel Jan sluníčko
(narozen 1816 v praze – zemřel 14. 9. 1894 v Humpolci)



Václav Budovec z Budova byl nej-
významnější z evangelíků, kteří si v
r. 1609 vymohli na císaři Rudolfu II.
náboženskou svobodu, a to jak pro
silně většinové luterány, tak i pro
silně menšinové bratry. Státní zá-
kon, který vstoupil do dějin pod
názvem Majestát Rudolfův, pode-
psal císař 9. července 1609. Luteráni
a bratří se domohli na císaři nábo-
ženské svobody jen díky tomu, že
překonali antipatie, které k sobě mě-
li z minulosti. Největší zásluhu na
jejich sjednocení k spolupráci měl
Budovec. Sám bratr, získal si tako-
vou autoritu vzděláním a diploma-
tickými schopnostmi, ale především
svým plným nasazením pro evan-
gelium, že v nejsložitějších situacích
převážilo jeho slovo. 
Cituji z monografie Jaroslava Če-
chury, „Pátý květen 1609, Zlom v nej-
delším sněmu českých dějin“: 
„V sobotu 9. května se sešlo na Novo-
městské radnici … stejně jako kolem ní
ohromné množství urozených i prostých
lidí, lidí zúčastněných i těch, kteří přišli
z pouhé zvědavosti. Všichni to chtěli
vidět, všichni si chtěli poslechnout Vác-
lava Budovce... Něco podobného nemohl
nikdo ze zúčastněných pamatovat. …
Nejdříve ve velké radniční síni dostal
slovo Václav Budovec, jenž rekapitulo-
val události, které přivedly stavy až na
Nové Město. Jeho vystoupení – nejen 
v tuto sobotu, ale po všechny další dny –
bylo často doplňováno zpěvem nábožen-
ských písní. Jde o mimořádně pozoru-
hodný aspekt tohoto „nepovoleného“
sněmování. První z písní nesla název
Bože Otče, sešli nám nyní Ducha svaté-
ho. Zpěv působil na emoce zúčastně-
ných. Jmenovaní zpravodajové se sho-
dují, že velmi mnoho přítomných plaka-
lo či mělo slzy v očích. Je zjevné, že tímto
způsobem se dosáhlo sjednocení přítom-
ného davu, sjednocení, kde prostý člověk
nehrál jen roli diváka či statisty. V tom
jsou tyto květnové události naprosto
výjimečné.“ 
Další citát: „V pátek 15. května se opět
hned od rána na Novoměstské radnici
zpívalo. Zpíval se žalm svatého Davida
Hospodin ráčí sám pastýř můj býti a
potom již zmiňovaná píseň, kterou kdysi
napsal Kliment Bosák, Bože Otče, sešli
nám nyní Ducha svatého. Následovaly
modlitby. … Poté se ujal slova Václav
Budovec.“ Napomenul účastníky, že

„ráno se Pánu Bohu modlí a zpívají,
večer pak na opilství se vydávají, čemuž
se strana odporná posmívá.“ 
A ještě: „A již tu byla neděle 17. květ-
na, zpívalo se od božího rána česky i
německy, pak následovaly modlitby.“
Majestát ještě nezaručoval plnou
svobodu svědomí. Přiznal ji - kromě
tradičně vládnoucím a vysoce privi-
legovaným katolíkům, měli přece
krále – jenom luteránům a bratřím.
Přesto zjednal Majestát obyvatelům
Čech daleko větší míru náboženské
svobody, než kterou měli křesťané
jinde v Evropě. 
Dnešní historici hluboce podceňují
význam české reformace pro Evro-
pu a lidstvo. Nechali se ovlivnit Jo-
sefem Pekařem, který se stal čes-
kých dějin nejúspěšnějším falšovate-
lem, a to tím, že bezdůvodně deho-
nestoval husitství a bratrství a
vrchol českých dějin viděl v době
předhusitské, době Karla IV., která
v srovnání s následujícími dvěma
stoletími období evangelického, od
Husa do Bílé hory, byla ideově
prázdná.
Po spravedlivém státním zákoně 
z r. 1609 šlapali vysocí úředníci
habsburských panovníků tak bezo-
hledně, až evangelíky vyprovoko-
vali k spravedlivému povstání. Ale
nejvýznamnější moravský evange-
lík, Karel starší ze Žerotína, naivně
uvěřil totalitnímu císaři. K povstání
se nepřipojil a spojil se s Vídní.
Významně tím spoluzavinil bělo-
horskou porážku. 
Poprava sedmadvaceti předáků
spravedlivého povstání byla justiční
vraždou téhož stupně jako poprava
Heliodora Píky, Záviše Kalandry,
Milady Horákové. Obránci svobody
svědomí přijali barbarskou pomstu
důstojně. Také Budovec. 
Cituji z Historie o těžkých protiven-
stvích církve české, autorizované
Komenským, o uvězněném Budov-
covi: Bývaje často od inkvisitorů
examinován, statečně dobré pře za-
stával; a odsouzen byv, k soudcům
řekl: „Dávno jste krve naší žíznili, krev
pijte! Ale též vězte, že krev naši Bůh, pro
jehož při trpíme, trestati bude...“ 
Vestfálský mír zpečetil porážku 
českých a moravských evangelíků.
Ukáže syn a nástupce krutého Fer-
dinanda II., Ferdinand III., k poraže-

ným evangelíkům jiný postoj než
otec? Před někdejší popraviště
z 21. června 1621 dal Ferdinand III.
postavit vysoký mariánský památ-
ník. Aby bylo jasné, co chtěl umístě-
ním památníku vyjádřit, dal císař na
podstavec pomníku umístit čtyři
velké nestvůry, dva ďábly a dva
draky, zabíjené čtyřmi velkými
krásnými anděly. Usmrcovaní ne-
tvoři znázorňovali sedmadvacet po-
pravených před staroměstskou rad-
nicí v den letního slunovratu r. 1621,
ale také všechny evangelíky, kteří
byli katolickými vladaři usmrceni
všude v Evropě v stoletích předcho-
zích, v prvé řadě samozřejmě arci-
kacíře Husa, i všechny evangelíky,
kteří měli být pro svou víru usmrce-
ni v stoletích následujících. 
Ale Ferdinand III. zhanobil pomní-
kem také biblickou Pannu Marii,
protože z ní učinil nebeskou autor-
ku barbarské popravy sedmadvace-
ti úctyhodných evangelíků. Katolíci
by měli být vděčni anarchistovi
Františku Sauerovi, že v r. 1918 ko-
nečně zbavil Staroměstské náměstí
památníku, který veřejně pomlou-
val matku Ježíše Krista. V tom roce ji
památník ostouzel už neuvěřitel-
ných 268 let. 
V tomto roce uplyne už devětačtyři-
cet let od ukončení Druhého vati-
kánského koncilu, v jehož závěru
vyhlásil papež Pavel VI. Deklaraci o
náboženské svobodě. Je proto neu-
věřitelné, že katoličtí církevní histo-
rici, učitelé na katolických teologic-
kých fakultách v Česku, ještě nepo-
žádali volené představitele hlavního
města Prahy, aby zrušili rozhodnutí
Rady hlavního města z 26. 3. minu-
lého roku, podle kterého má být
ostudný památník obnoven. Ale ne-
požádají-li o to odborní historici
katoličtí, jistě o to požádají jiní od-
borníci na české dějiny. Ještě nedáv-
no jsem se obával, že památník bu-
de obnoven. Dnes už jsem si jist, že
takovou ostudu, že by připustili
obnovení takového pomníku, si češ-
tí profesionální historici, kteří až do-
sud mlčeli, přece jenom neudělají. 

Jan Zeno Dus
Předneseno v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí 21. června 2014
při příležitosti pietního shromáždění

(red. zkráceno)
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tedy vzkříšený Ježíš, tak srdce poutní-
ků do Emaus hořela, jak sami dosvěd-
čují (L 24,28n). Uplynulo pár desítek
let a „otvírači Písem“ už způsobili
rozdělení, jeden se hlásil k tomu, dru-
hý k onomu (1 K 1,12), až je sám Pa-
vel musel napomínat: Je snad Kristus
rozdělen? Při ohlédnutí na dějiny
církve a neustálá štěpení by se dalo
odvolat na ten předchozí smutný pří-
klad, vždyť je to od samého počátku!
Ale Pavel v Duchu Kristově hned také
varuje! A co na to Duch svatý dnes,
může se z toho radovat?
Velmi si vážím bratra Kaczmarczyka,
který poukazuje na klady čtení Písma
v každé generaci i věku (ET-KJ 19/20?).
Byli jsme spolu, a také s Horákovými
(bratr Cyril blahé paměti) a Smetano-
vými (Pavel, později synodní senior)
ještě v dobách NDR na Baltu a pod
nosem neblahé Stasi rozjímali nad
Písmem, což bylo požehnané a zůstalo
trvale v paměti; stejně jako mé vedení
k Písmu od narození, v tehdy ještě
Jednotě českobratrské. V šíření evan-

gelia, jak to ostatně jmenovaní vždy 
s pokorou činili a činí a já se o to vždy
snažil, je znalost stěžejních veršů ne-
nahraditelná. Písmáci všech generací
z textu svých biblí žili, trpěli i umíra-
li, když Církev (ne)svatá po nich „šla“
jako STB po disidentech, zlá doba! 
S odstupem se snad dá leccos pocho-
pit, i když nesnadno vysvětlit, třeba
tažení proti katarům, chudým albi-
genským. Ale i bratr Žižka nechal zli-
kvidovat adamity, kteří ve své nahotě,
skutečné i duševní, už čekali jen na
konec a zjevení Pána. 
A tak to začíná a mnohdy i pokračuje.
Právě jsem dočetl „Velký spor věků“
od prorokyně Ellen G. Whitové, prý
jedna z nejvýznamnějších knih na
světě. A mráz mi šel po zádech! Útoky
zejména proti katolické církvi, její
srovnávání s „šelmou“ ze Zjevení, což
se pak obrací i proti „modlářům“ co
slaví neděli jako Den Páně, si v ničem
nezadají s veledíly, jež vydával tehdej-
ší Sovětský svaz a jeho předvoj, KGB.
Ale jako prorokyně Církve adventistů

to samozřejmě (jak jinak?) má přímo z
Ducha. Tedy i „numerologický“ výklad
proroka Daniele, vykonstruované pře-
vádění čísel do let a jejich (ne)naplnění
v dějinách, datace Kristova příchodu a
při jeho neuskutečnění pak „krkolom-
ný“ výklad přechodu Spasitele do
nebeské svatyně svatých a objevení
Desatera s jeho důrazem na sobotu, vý-
klad knihy Zjevení ve smyslu budoucí-
ho dění atd., oblíbená to témata „proro-
ků“ tehdy i dnes. A z adventistů pak
vzešlí Svědkové Jehovovi, tedy „vážní
badatelé bible a lid, jenž miluje svobo-
du“, kteří boj proti „modlářství“ dotáh-
li do dalšího „vítězného konce“ a pro-
hlásili za něj i Trojici, slavení Vánoc aj.
Máme tu i „Svaté posledních dnů“,
jejichž zakladatel a prorok Josef Smith
má hezký pomník ve svatyni v Salt
Lake City, s připomínkou, že ho k pro-
rocké službě pro poslední etapu dějin
světa pověřil přímo Otec a Syn Boží.
Jindy zase vystoupí prorokyně Ellen
Baker Eddy, jež vysvětlí gnosticko-sci-
entologicky, že hmota (tělesnost) je

Byl z poddanské rodiny, na pražské univerzitě studoval filosofii (1397 
s hodností  mistra) a teologii (1393 s hodností bakaláře) a přijal kněžské svě-
cení (1402). Do roku 1414 se věnoval hlavně akademické práci, při které (od
1407) zastával učení Johna Wiclifa a Matěje z Janova s důrazem na chudobu
církve podle apoštolského vzoru. Postavil se proti obchodu s odpustky a byl
za to v Římě obžalován (1412), byla na něho rovněž uvalena arcibiskupská
klatba (1414). Kázal u sv. Michala, na podzim 1414 spolu s Mikulášem 
z Drážďan poprvé podával u Martina ve Zdi večeři Páně pod obojí, od 1417
kázal v kapli Betlémské. Byl spoluautorem Čtyř artikulů pražských a na Žiž-
kův dotaz 1419 uznal právo bránit svobodu Božího slova zbraněmi. 1421
spolu s Janem Želivským předsedal Čáslavskému zemskému sněmu. Ra-
dikalismus táboritů a Želivského nesdílel, což přispělo k jeho izolaci. Po
popravě Jana Želivského (9.3.1422) byl s jinými mistry zatčen, deportován
do Hradce Králové a po příchodu Korybotově. 1422 působil na čas v Praze,
kde podporoval svého žáka M. Jana z Rokycan. 1427 se podílel na artikulech
pro zachování svornosti a pokoje.
Při četných disputacích byl vždy přímočarý, rozlišoval však podstatné od
nepodstatného a podle Chelčického byl „mužem veliké tichosti“.
Z jeho četných spisů jmenujme: Výklad Zjevení sv. Jana, Traktát na Pláč Jere-
miášův, Postilu, O pravé přítomnosti těla a krve Kristovy ve svaté večeři, Vyznání
o zápase, a O válčení, pokud se dovoluje.
„Spolu se svatými  i já... chci do smrti velebiti tu předrahou svátost a s nimi vyzná-
vám, že tu chléb zůstává, jenž jest tu v pravdě a přítomně tělo Boží.“

Bohuslav Vik

Český reformátor 
m. Jakoubek ze stříbra

(nar. po r. 1370 ve víchově u stříbra – zemřel 10. 8. 1429 asi v praze)

pouze zdánlivá a člověk vlastně neumí-
rá; a tak má aspoň jako bohyně svou
katedrálu v Bostonu. A to nemluvím o
větším počtu fundamentalistů všeho
druhu, kteří čtou Písmo doslovně a
nerozlišují mezi symbolem a skutečnos-
tí a jsou všudypřítomní.
Nedávno jsem četl svědectví Petra
Koláře SJ, tedy jezuity, který popiso-
val svá studia teologie v Římě; první
dva roky ztratíš víru (historicko-kri-
tické čtení Bible, nyní obecně přijíma-
né), než ji zase nalezneš; ale už nikdy
nečteš Písmo jako předtím. A to platí
i ve vztahu k evoluci, jež „nemůže být
již pokládána za pouhou teorii“ (Jan
Pavel II.). Možná to zní pro mnohé
hrozně, ale oporou jejich hledání je
jim „Náměstek Kristův“, který ve vě-
cech víry a mravů je “neomylný“, což

se dá i pochopit, když se za jeho vyhlá-
šení modlí celá Církev, jež má pro
konečné kolektivní vyjádření Učitel-
ský úřad, Magisterium. Forma zde te-
dy drží obsah, a tak i „osvícený
rozum“, který by chtěl triumfovat
(viz třeba „ateistický teolog“ O. Fun-
da) má svou korekci, stejně jako při-
tažlivý fundamentalismus všeho
druhu. Druhý vatikánský koncil uči-
nil významný krok k „protestantiza-
ci“ Církve, zejména díky jezuitům (!)
a fundovaným teologům (mj. třeba
Ratzinger, Küng). Dnes je na vrcholu
i jezuitský papež, jež pokorou i slu-
žebností chudým udává budoucí
směr. Kdy se dočkáme i katolické
evangelicity?

Petr Hušek

když nám otevíral písma



Husitská revoluce od dob Františka
Palackého přitahuje pozornost čes-
kých historiků. Oprávněně lze kon-
statovat, že každá generace přistu-
puje k husitství ze svého hlediska,
aby jeho pochopení i odkaz vyložila
v širších souvislostech své vlastní
doby. Tak vyznívají základní díla
Josefa Pekaře, F. M. Bartoše, Kamila
Krofty, Rudolfa Urbánka a dalších
dnes již klasických badatelů a auto-
rů. Pro generaci z přelomu 20. a 21.
století představuje takový mezní
pohled dílo Františka Šmahela.
Prof. PhDr. F. Šmahel se narodil
před osmdesáti lety, 17. srpna 1934,
v Trhové Kamenici. Mládí prožil 
v Chrudimi, kde také maturoval.
Možnosti studovat na Filozofické
fakultě UK si vykoupil hornickou
prací v Ostravě, aby napravil svůj
„špatný“ kádrový původ. Na fakul-
tě se formoval jeho badatelský zá-
jem o dějiny pozdního středověku,
zvláště o počátky české reformace i o
dějiny humanismu. Již tehdy se toto
zaměření u Šmahela projevilo v pub-
likační a přednáškové činnosti. Jako
studijně o málo mladší kolega vzpo-
mínám, jak nám tehdy imponovalo
Šmahelovo inspirativní, ale také
reprezentativní působení ve funkci
předsedy Studentské vědecké spo-
lečnosti i jeho organizační přínos
studentským vědeckým konferen-
cím.
Po skončení fakulty a několikaletém
působení v Městském muzea v Lit-
vínově se Šmahelovi dostalo mož-
nosti pracovat jako vědecký pracov-
ník v Historickém ústavu ČSAV
(1964-1974). Pilný a cílevědomý mla-
dý badatel toho plně využil a tak 
v této tvůrčí etapě vyšla řada jeho
knižních publikací a studií, oboha-
cujících naše dějepisectví, zejména
ve vztahu k husitství. Připomeňme
alespoň „Humanismus v době po-
děbradské“ (1963) a znamenité mo-
nografie o Jeronýmovi Pražském
(1966) a o Janu Žižkovi z Trocnova
(1969), až po dílo „Idea národa v hu-
sitských Čechách“(1972).
Následovala politicky motivovaná
přerývka. Ze Šmahela se na řadu let
(1975-1979) stal řidič pražských

tramvají. Ani to však nezlomilo jeho
badatelské zaujetí. Doma měl sice
zákaz publikování, ale výsledky
jeho práce vycházely v Německu i 
v Polsku. Snad o mnohém svědčí
následující historka. Nejednou jsem
se s Františkem setkal jako cestující 
v tramvaji. Vzpomínám, jak na ko-
nečné stanici, zatímco ostatní řidiči
pokuřovali a odpočívali, Šmahel si
vyndal učenou knihu a pustil se do
studia, byť jen na chvíli, aby pak
pokračoval na příští konečné. Pěkný
doklad vědecké houževnatosti a
věrnosti oboru! Částečné uvolnění
politických poměrů v osmdesátých
letech pomohlo Šmahelovi k odbor-
né činnosti v Muzeu husitského re-
volučního hnutí v Táboře. Podařilo
se mu, zčásti s dalšími autory, sou-
středit badatelské zaměření i na
oblasti dosud opomíjené. Ve Šmahe-
lově bibliografii by tak nemělo zů-
stat opomenuto dvousvazkové dílo
„Dějiny Tábora“ (1989, 1990). Do-
mnívám se, že právě v něm krystali-
zují mnohé z názorů a závěrů, uplat-
něných posléze ve velkém díle 
o husitství. 
Teprve zásadní změny v naší společ-
nosti po listopadu 1989 umožnily
realizaci Šmahelových nejvlastněj-
ších vědeckých aktivit. Přinesly mu
však také nové úkoly na poli organi-
začním a pedagogickém. Funkce
ředitele Historického ústavu ČSAV
již v roce 1990 a v následujících dra-
matických letech (do roku 1998) zna-
menala výrazný podíl na reorgani-
zaci historických věd v nově tvořené
AV ČR. S tím souvisel Šmahelův
podíl na založení Centra medievis-
tických studií, vědeckého pracoviště
UK a AV ČR. Jako jeho ředitel půso-
bil v letech 1998-2004. K tomu při-
stupovala habilitace pro obor star-
ších českých dějin na Filozofické
fakultě UK, jmenování profesorem
(1995) a z toho vyplývající pedago-
gické povinnosti.
Ty rozšiřovala i pozvání k přednáš-
kám na zahraniční univerzity. Ani
všechny tyto důležité a náročné akti-
vity však neodvedly F. Šmahela od
jádra jeho životního působení, od
práce  badatelské a publikační. 

Doslova klíčovým dílem F. Šmahela
je čtyřsvazková „Husitská revoluce“
(1993, 2. vyd. 1995-96). Představuje
výsledek několika desetiletí trvající-
ho badatelského úsilí, pilné práce 
s archivními prameny i s odbornou
literaturou v širokém záběru. Šma-
helův výklad husitství a jeho pod-
staty však zdaleka není jen prací
analytickou. Autor rozborem pra-
menů dochází k závažným závěrům
zobecňující povahy. Nutno konsta-
tovat, že k závěrům vyváženým,
varujícím se extrémům. Není třeba
souhlasit se všemi Šmahelovými
názory na husitskou revoluci. Nelze
však neocenit autorovu snahu o
hodnocení vycházející z dokonalé
znalosti dobových pramenů a z je-
jich neméně dokonalé analýzy a in-
terpretace. Výsledkem takového pří-
stupu nemůže být než výklad objek-
tivní, zbavený předsudků a ideolo-
gických zkreslení. Každý z dnešních
polovzdělaných publicistů, píšících
negativně a přitom nekvalifikovaně
o husitství, by si měl Šmahelovy prá-
ce povinně prostudovat! Na citova-
né základní dílo však navazují další,
svědčící o Šmahelově neutuchající
aktivitě. Z nich si zvláštní pozornost
zaslouží „Husitské Čechy. Struk-
tury, procesy, ideje“ (2001). K nim je
nutno přiřadit knihu „Mezi středo-
věkem a renesancí“ (2002) i objevné

seniorát Horácký

Českobratrská církev evangelická
DaňKOViCE – Ne 9.30 h
Daňkovice č. 4, p. Sněžné na Mo-
ravě, a f. M. Erdinger
hOrNí DUBENKy – Ne 9 h
Horní Dubenky č. 54, f. Tomáš
Vítek
hOrNí KrUPá – Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, p. Havlíčkův
Brod 1, f. David Šorm
hOrNí ViléMOViCE – Ne 9 h
Horní Vilémovice č. 31, p. Čech-
tín, f. Alois Němec
hUMPOlEC – Ne 9 h
Husova 143, f. Pavel Šindler
JihlaVa – Ne 8.30 h (10.30 h
Střížov)
Vrchlického 1, f. Jan Keřkovský
MOraVEČ – Ne 9.30 h
Moraveč č. 35, p. Pelhřimov, 
f. Daniel Matějka ml.
NOVé MěSTO Na MOraVě – Ne 9 h
Křenkova 151, f. Zdeněk Šorm, 
f. Ida Tenglerová, f. Markéta Slá-
mová, f. Vojtěch Hrouda
OPaTOV – Ne 11 h
Opatov č. 10, p. Dušejov, a f. Pa-
vel Šindler
PElhřiMOV-STrMěChy – Ne 8.45 h
Pelhřimov, (10.45 h Strměchy)
Růžová 82, f. Michael Hána
SáZaVa – Ne 10 h
Sázava č. 73, p. Velká Losenice,  
f. Petr Gallus
SNěžNé Na MOraVě – Ne 9.30 h
Sněžné č. 60, f. Michael Erdinger
TElČ – Ne 8.30 h
Zachariáše z Hradce 21/I, f. Petr
Melmuk
TřEBíČ – Ne 8.30 h
Bráfova 561/33, f. Jana Potočko-
vá, f. Tomáš Potoček
VElKá lhOTa U DaČiC – Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č. 37, p. Da-
čice, a f. Jan Tkadleček, f. Kate-
řina Frühbauerová
VElKé MEZiříČí – Ne 9 h
U Světlé 737/24. f. Pavel Janošík

Církev bratrská
haVlíČKůV BrOD – Ne 9.30 h
Strážná 1364, k. Vladimír Horský
hOrNí KrUPá -. Ne 9 h
Horní Krupá 105, p. Havlíčkův
Brod, k. Roman Neumann
PODBlaNiCKO

Ne 8.30 h Štěpánov
Dubějovická 50, Trhový Štěpá-
nov, k. Jan Lukl

Ne 10 h Vlašim Spolkový
dům, Palackého nám. 65 

Evangelická církev metodistická
JihlaVa – Ne 9 h Dělnický dům
Žižkova 15, f. Jan Zajíc
ZNOJMO – Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro, f. Pa-
vel Kuchynka

bohoslužbyHistorik husitství František Šmahel osmdesátiletý

ZVEME PřáTElE Naší MilOVaNé
SESTry iNG. JaNy hrDé na slavnost-
ní rozloučení s touto skromnou,
vzácnou ženou, která, ač jako příč-
ně ochrnutá po autohavárii, žila 
32 let životem plným služby li-
dem v nouzi.
Rozloučení se koná ve velkém
sále modlitebny BJB na Jiřího
náměstí, Vinohradská 68 v sobotu
13. září od 14 do 18 hodin.

Dcera Kateřina s rodinou 
a sbor BJB Vinohrady, Praha 3

* * *
Kromě jiných požehnaných akti-
vit uvedených v pozvánce na roz-
loučení byla sestra také spoluza-
kladatelkou a dlouholetou před-
sedkyní Misijního odboru Kost-
nické jednoty. Také my se připo-
jujeme k díkům za život a službu
sestry Jany Hrdé. 

redakce

* * *
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

pozvánky

inzerce
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
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Nejčastěji slyšíme v médiích o Aka-
demii věd. Méně, nejspíše i evange-
lické veřejnosti, poví: „Učená spo-
lečnost České republiky“. Zpozor-
níme, když uslyšíme, že Učené spo-
lečnosti České republiky až dosud
předsedal teolog, profesor Petr Po-
korný. Učená společnost již od
svého vzniku usiluje o podporu svo-
bodného studia, bádání, nezávislé-
ho na mocenských, politických, cír-
kevních i jiných institucí. Motivuje
k vědecké práci již studenty, jimž
uděluje ceny za zdařilé výzkumy,
stejně jako oceňuje již úspěšné,
vědecké pracovníky. Profesor Pokor-
ný ilustruje její význam již tím, 
že cituje „ohražení se Společnosti“
(z roku 1788): „Pouhá myšlenka
ústředního dozoru, předpisu a ná-
tlaku ... zabila by podnět naší píle“.
Učené společnosti byl vždy vlastní
důraz na svobodné bádání, nikoli
jen výzkumu, jenž se okamžitě ren-
tuje. A rovněž, pro svobodu studia,
bádání, nezávislého na mocenských,
politických, církevních i jiných in-
stitucích. To bylo a zůstává ústřed-
ním motivem jejího snažení. V his-
torii naší země došlo k jisté dvojko-

lejnosti, když vedle původní akade-
mické společnosti vznikla i Akade-
mie věd, jež podle Petra Pokorného
s ní žije, jak se zdá, v celkem v příz-
nivé symbióze. Učenou společnost
pozdravil také ministr školství
Marcel Chládek. 
Na dvacátém valném shromáždění
Učené společnosti České republiky,
k 20. výročí jejího založení a 230. vý-
ročí vzniku Královské české společ-
nosti nauk, přednesl profesor Po-
korný přednášku, v níž zdůraznil, že
věda není jen pozitivistickým vý-
čtem dat, nýbrž vytváří klenbu
chrámu vědění. Jinak by nám sku-
tečnost ve své mnohoznačnosti pro-
klouzávala mezi prsty. Kritické po-
znání je, pro hledající, vždy cenné. 
A zbývá zde prostor tajemství, jež je
výzvou, „až k nevyčerpatelnosti“.
Důležitou pak je svoboda úsudku,
bádání, svobody vědce. Naznačil
tak, že poznání věd exaktních,  for-
málně přesných, není výlučné, jedi-
né, nýbrž jen částečné a předběžné. 
A naopak hrozivým úskalím bývá
ideologizace vědy i víry (ze strany
církve, státu, mocenských institucí).
Pozoruhodné byly i další přednáš-

ky. Zmiňme ještě téma „Velmocen-
ské postavení jako hybatel a jako
riziko dějinného vývoje“, přednáš-
ka Jiřího Peška „Evropská vyhnání
a vysídlení 20. století“. Velmoci ve
20. století pokládaly praxi vysídlení
za legitimní. Dokládal to i citát
Winstona Churchila (1943): „Trans-
fer obyvatelstva je nezbytný. Kdo
chce opustit baltské státy, ať jde. To
platí i pro Východní Prusko, jestli
připadne Polákům a taktéž pro oby-
vatele Sudet. Dostanou krátkou
lhůtu, aby si vzali to nejnutnější a
šli – doufám, že to u Rusů prosadí-
me. Osvědčilo se to před lety v Tu-
recku a Řecku a osvědčí se to i teď.“
Praktiky velmocenské politiky na
příkladech vrcholícího středověku
hodnotil pak Petr Vorel: „Český vel-
mocenský komplex pozdního stře-
dověku“. 
Nejstarší učená instituce v našich
zemích, Učená společnost České
republiky, motivuje k vědecké práci
již studenty, jimž udělila ceny za
zdařilé výzkumy, stejně jako oceni-
la již úspěšné, vědecké pracovníky.

Jan Kašper

nezávislost svobody studia a výzkumu

dílo „Basilejská kompaktáta“
(2012).
Je pochopitelné, že se Šmahelovu
dílu dostalo po zásluze ocenění u
nás i v zahraniční. K řadě čestných
doktorátů a členství v učených spo-
lečnostech připojme prestižní titul
„Česká hlava 2013“, který Šmahel
obdržel jako první z představitelů
humanitních věd.
Jubilantovi prof. Františku Šmahe-
lovi děkujeme za jeho dílo základní-
ho významu a přínosu, zejména
pro dějiny rané české reformace. A
připojujeme přání neutuchající
energie, zdraví a požehnání pro
následující léta, vyplněná ještě dal-
ším přínosem na poli českých dějin.

Michal Flegl


