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Navzdory teoretickému přijetí to-
hoto příkazu, žádosti, apelu jsou
mnozí nepřipraveni splnit očeká-

vání našeho Pána. Spíše jsme při-
praveni přijímat hýčkání od Hos-
podina než pro něho obětovat
něco ze svého pohodlí, natož svůj
život. Ale zkušenosti dlouhých a
nelehkých dějin církve ukazují, že
kdo sdílí část utrpení Pána Ježíše,
získá nejen jeho blízkost a porozu-
mění jeho úkolu – stane se také
svědectvím, které ani nevěřící ne-
mohou ignorovat. A nelze pomi-
nout prostý fakt, že Pán chce, aby-
chom překonali svůj strach a stud
a svědčili o něm i navzdory pro-
následování. 
První krok je asi pokorné přijetí, že
je ctí a privilegiem mu sloužit. Už to
samo o sobě je něco nepřirozeného a
obtížného pro našince vychovaného
ve víceméně demokratickém a ega-
litářském zřízení, s příměsí “komu-
nistického” odmítání skutečnosti, že
někdo by mohl být skutečně hoden
naší úcty a lásky natolik, že ztratit
kvůli němu možnost studovat či sta-
nout na vedoucí pozici v zaměstná-

ní a podobně, je spíše výsadou než
ztrátou. 
Ale do těchto úvah a myšlenek by
skutečnému křesťanu mělo vždy
vpadnout prosté uvědomění, že co
je neviditelné, je věčné. Mým sku-
tečným cílem by mělo být líbit se
Bohu, zcela prostě proto, že jeho říše
je věčná, na rozdíl od tohoto světa.
Tento svět je pomíjivý, jeho králov-
ství je věčné. Co je na tom k nepo-
chopení? I ten nejjednodušší člověk
je schopen to pochopit. Problém vy-
tváří soustředěnost na nejbližší okolí
a realitu. Musím se naučit oprostit
od křečovitého svírání pozemské
“reality”, abych poznal hlubší a
trvalejší realitu, tu Boží, neumírající.
A pak poznám, že kdo sdílí jeho utr-
pení, bude s ním i poctěn v jeho krá-
lovství. Když v něho složím důvěru,
ani smrt mi neublíží. Kdo se přidrží
Krista, ten okusí zmrtvýchvstání a
vítězství nad smrtí.  

Jana Daněčková, 
farářka ECM, Slaný
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Poselství k neděli exaudi

Uvedu toto pojednání dvěma po-
známkami. První je zřetelná každé-
mu čtenáři, když praví, že andělé se
v Bibli objevují na okrajích jejího svě-
dectví, a i tam se jeví jako cizí prvek
přišlý z jiného náboženství. Peršané
(dnešní Íránci) chápali a přijímali
anděly jako nebeské posly a očeká-
vali od nich zásadní účast na životě
pozemšťanů. Druhá poznámka: bib-
ličtí andělé se proti nim jevili jako
prostí a chudí příbuzní. My se však
zabýváme i jejich malou úlohou 
z toho prostého důvodu, že Bible o
nich ví a mluví o nich. Pokud jde o
naši osobní zkušenost, musíme při-
pustit, že se k osobnímu poznání an-
dělů hlásí moc málo lidí; jsou velkou
výjimkou.
My ostatní předpokládáme, že Bůh
stvořil vedle lidí i bytosti čistě du-
chovní, které Boha chválí a milují.

Tato nebeská armáda je zmíněna 
v Novém zákoně jako první, která
přináší Bohu věčnou chválu (L 2,13).
Církev přesto neučinila z jejich služ-
by základ církevního učení, protože
v Ježíšově životě, v jeho utrpení se
objevili andělé jako temná, nadlid-
ská mocnost, která už nikdy nemůže
být opomenuta jako součást novozá-
konního svědectví ne dobří andělé,
jak je někteří lidé osobně poznali, ale
naopak zlí, s kterými se setkal Ježíš
Kristus (Mt 25,41) a o jejichž existen-
ci vydali svědectví mnozí křesťané.
Budou nyní předmětem našeho
zkoumání.
Před dvěma světovými válkami
mohla Evropa odsuzovat středověk
jako temné období lidstva. Sama se
pak dopustila dvou strašlivých vá-
lek a v jejich rámci nemyslitelných
ďábelských zločinů. Mocnost tem-

ností se stala předmětem zkoumání
filozofů a psychologů, kteří ji odhali-
li jako kolektivní podvědomí. Lidé
pak budou ve větší míře naslouchat
tomu, co říká Písmo o satanu. Dosud
přičítali všechny výroky Písma o sa-
tanu za pozůstatky cizích apokalyp-
tických látek, kterým nelze přičítat
žádnou váhu.
Po velkém období optimismu, jež
jmenujeme osvícenstvím a vládou
rozumu, se po velkých válkách obje-
vila filosofie dvou principů, dobra a
zla. Ve známém dualistickém nábo-
ženství perského Zarathustry se pro-
jeví zásada mravního rozumářství.
V Pantheonu perských bohů jsou
přítomny dva principy, dobra a zla,
tak jak je lidé znají ze zkušenosti.
Dobro sice nakonec zvítězí nad
zlem, je to však zlo, které v každo-

Ďábel a andělé

Dvanáctého ročníku akce „Kulturou proti antisemitismu“ se v neděli
19. dubna 2015 v Praze zúčastnilo více než 500 občanů, mezi nimi
padesát českých a padesát německých středoškoláků, kteří symbolic-
ky převzali štafetu historické paměti od židovských obětí nacistické
genocidy. 
Hlavním důrazem letošního ročníku bylo připomenutí konce jedné
éry. „Letos možná zažíváme poslední kulaté výročí konce války, na
kterém ještě promluví přímí pamětníci,“ říká Mojmír Kallus, předse-
da pořádajícího Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeru-
zalém (ICEJ). 
Podle něj jde o to, zda jsme schopni se z historie poučit. „Se znepo-
kojením sledujeme celkovou radikalizaci společnosti, a zejména stále
silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Pova-
žujeme za alarmující, že Židé se dnes v řadě zemí Evropy opět necítí
bezpečni,“ vysvětluje Kallus. 
Shromáždění podpořila řada osobností kulturní, politické i diploma-
tické scény: herci Jan Potměšil, Jaroslava Kretschmerová a Lenka
Sedláčková, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), ministr
kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), radní Hl. m. Prahy Jan Wolf
(KDU-ČSL) a izraelský velvyslanec Gary Koren. 
Akce zahájila pochodem ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské
zahrady. Pestrý průvod s českými, německými a izraelskými vlajkami

Mladí Češi a němci přebírají štafetu 
od židů, kteří přežili holokaust

Aktuálně: PAPež FrAntišek PřijAl Prezidentovo Pozvání nA velehrAd

Prezident České republiky, pan Miloš Zeman vykonal
svou první oficiální návštěvu u Svatého stolce. 
V tiskovém sdělení Svatého stolce se připomíná, že roz-
hovor prezidenta Zemana s papežem Františkem se nesl
v „srdečné atmosféře a konal se u příležitosti 25. výročí

obnovení diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem
a tehdejší Česko-Slovenskou federativní republikou (19.
dubna 1990).“ Byla konstatována „společná vůle posílit
dobré vzájemné vztahy a dokončit jednání týkající se
uzavření bilaterální smlouvy. Bylo vyjádřeno přání dále
rozvinout spolupráci mezi církví a státem v oblastech
společného zájmu, zejména na kulturním, výchovném a
sociálním poli ku prospěchu celého národa.“ Dalším
obsahem konverzace byl „mezinárodní kontext, zvláštní
pozornost byla věnována situaci křesťanů a jiných men-
šin na Blízkém východě“, končí vatikánské tiskové sdě-
lení. Při krátkém brífinku pro novináře Miloš Zeman
uvedl: Chtěl bych vás proto informovat o konkrétních
výsledcích své návštěvy, ať už probíhaly na základě disku-
se se Svatým otcem, nebo s mons. Gallagherem. První
výsledek je to, že Svatý otec přijal pozvání na Velehrad, a
protože přijetí takových pozvání bývá někdy pouze diplo-
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denních bojích vítězí. Pro křesťan-
ství, které věří v jediného Boha, je
perský dualismus nepřijatelný. Zlo,
v Novém zákoně ďábel, má velkou
moc, větší než jakou mají nejmocněj-
ší lidé, není však všemohoucí, není
Bůh. Apoštol Pavel jej dokonce na-
zve bohem tohoto světa (2 K 2,44).
Ježíš Kristus přišel, aby zmařil činy
ďáblovy (1 J 3,8). O Velikonocích jej
svrhl z trůnu (Ko 2,15). Nový zákon
nám nikdy nepředstaví ďábla jako
partnera rovného Bohu. Bible nezná
jeho původ, ale ví o něm, že byl od
počátku vrah a lhář (J 8,44). Pavel
mluví o jeho moci velkými slovy, ja-
ko jsou mocnosti, moci, trůny a dob-
ře organizované síly (což se objevuje
i u Mt 12,25 n). Tento mocný ďábel
„uvede některé z vás do vězení“ 
(Zj 3,10). Těchto několik citátů stačí,
abychom si uvědomili, že proti nám
stojí temná ďáblova moc, o níž zpívá
Luther, že nemá v světě rovného,
nás však chrání rek udatný, ďábel
musí ustoupit, nicméně my přitom
můžeme ztratit čest, hrdlo, statek.
Důvěra v Pána však Luthera neo-
pustí. Nakonec zazpívá: Nebes nám
však nechají.
Ďábel má však co činit s lidským hří-
chem. Vedle tohoto hříchu existuje
satanský hřích, což není hřích oby-
čejného člověka, ale blíží se jakési
zvrácené genialitě. Obyčejný hřích
patří člověku, který byl pokoušen a
podlehl. Satanský hřích patří poku-
šiteli samému, jenž nepotřebuje po-
koušet, zasáhne člověka jako blesk 
z nebe, působí spontánně. Člověk,
napadený tímto hříchem, je jím
uhranut, nemůže se z něho vysvo-
bodit. Vysvobodit jej může jen ten,
kdo není poddán žádnému otroctví
jako my a má moc ničit skutky ďáb-
lovy, vysvobodit nás z moci tem-
ných mocností a převést nás do krá-
lovství svého milého syna Ježíše

Krista. Bible dobře ví o ďábelské mo-
ci, která se jako nadlidská staví proti
člověku a jako moc temností se cho-
vá tajemně, aby nemohla být po-
znána. Převléká se za anděla světla 
(2 K 11,14). Nemá ráda u člověka
přemýšlení. Nenávidí slovo, jež zje-
vuje a otevírá každou osobu. Sata-
nisté, aby ji mohli ovládnout, chtějí ji
mít uzavřenou a bez vztahů. Bib-
lické učení o Ježíši Kristu vítězí nad
ďáblem; v této souvislosti má nej-
důležitější význam. Pomůže také
správnému pochopení Ježíšových
slov o tom, že nepřišel, aby přinesl
pokoj, ale meč. Mocnosti temnoty
neopouštějí své pozice bez boje. Je
také pravda, že dynamická, pravdi-
vá proklamace jména Ježíšova vy-
zve k souboji ďábla a uvádí ho před
Boží tribunál. 
Vzhledem k tomu, že my lidé ne-
jsme čistě duchovní, ale vždycky
tělesně duchovní, náš hřích není 
nikdy dokonalý. Kdyby se naše
vzpoura a pýcha změnily v čistou
vzpouru a čistou pýchu, neposkvr-
něnou žádnou tělesností, pak by se
náš hřích projevil jako čistě duchov-
ní. Avšak náš hřích je vždy směs
vzpoury a slabosti, duchovnosti a
smyslové pokušitelnosti, a to vinou
naší tělesně duchovní struktury.
Jako takový není člověk schopen vy-
nalézt hřích, nevynalezl jej jako
spontánní, ale on skutečně hřeší a
ten hřích, který nevynalezl, je tu.
Moc pokušení, která ho svedla k hří-
chu, je démonská. Nepřátelský vztah
ďábla k Ježíši Kristu, ukončený Je-
žíšovým vzkříšením, je možno sle-
dovat na stránkách Nového zákona.
Uvedu jej ve zkratce, která se zastaví
jen u tří období: nejprve u Ježíšova
narození, kde židovský král Hero-
des dá po narozeném pátrat. Když
ten mu unikne, Herodes v roli ďábla
dá povraždit všechny chlapce v Bet-
lémě (Mt 2,16). 

Druhé období je určeno setkáním
Ježíše s Ďáblem na poušti, kde obhá-
jí své Boží synovství proti pokušiteli,
jenž uslyší z Ježíšových úst: „Jdi 
z cesty, satane“ (Mt 4,10). Dlouhý
čas, poznamenaný setkáváním Ježí-
še s posedlými zlým duchem a jejich
uzdravením, evangelista charakteri-
zuje: “Něco takového nebylo v Iz-
raeli nikdy vídáno.“ (Mt 9,33)
Tehdy se sešli velekněží a starší lidu
ve dvoře velekněze, který se jmeno-
val Kaifáš, a usoudili, že se Ježíše
zmocní a že ho zabijí (Mt 26,3). A
jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iš-
kariotský, šel k velekněžím a řekl:
„Co mi dáte? A já vám ho zradím“
(Mt 26,14). „Tu vstoupil satan do
Jidáše“ (L 22,3). Toto je třetí období,
kdy ďábel sklízí největší vítězství:
Ježíšovo zabití, jeho konec. My jsme
však ze začátku tohoto zamyšlení
řekli, že boj mezi ďáblem a Ježíšem
skončil Ježíšovým vítězstvím. Z lid-
ské strany vypadala smrt jako smrt,
z druhé strany jako začátek nového
života. Ti vrahové tuto druhou
stránku neuznali a neviděli. Šli od
hrobu domů s tím, že v hrobě leží
mrtvý. Bůh však odpověděl na smrt
svého syna tím, že ho vzkřísil z mrt-
vých. Tohoto mrtvého, nyní živého
viděli jen ti, kdo u něho vytrvali a
stali se svědky jeho vzkříšení. Tento
vzkříšený shromáždil kolem sebe
své věřící, společenství své církve.
Vrahům se stala osudnou jejich ne-
věra, která na Ježíši neobjevila jeho
druhou stránku, jeho božství. Nejen
vrahové, i ďábel - jejich pán byl okla-
mán. Tato druhá stránka se projeví v
brzkém rozsudku nad apoštoly z úst
Gamaliela: „Nechte tyto lidi a pro-
pusťte je. Pochází-li tento záměr a
toto dílo z lidí, rozpadne se samo;
pochází-li z Boha, nebudete moci
tyto lidi vyhubit - nechcete přece bo-
jovat proti Bohu.“

Josef Veselý

FAkt se diAkonie Čce tAk nekřesťAnsky chová?
V týdnu po 20. dubnu se v několika médiích objevilo v souvislosti s tím, že
středisko Diakonie ČCE v Sobotíně se rozhodlo neobnovit smlouvu s VZP,
několik srdceryvných výkřiků, podivujících se nad jednáním křesťanského
sociálního zařízení: "Brutální způsob", "Z pacientů rukojmí"... Popis býval
protkán několika dojímavými příběhy - a tak není divu, že značná část veřej-
nosti, ale i lidí z církví nad tím kladla pochybovačné otázky. Uvádíme dvě
prohlášení, která snad podstatu problému objasní a přinesou uklidnění do
zneklidněných řad. Hned druhý den bylo publikováno toto stanovisko: 

STANOVISKO ASOCIACE POSKYTOVATELů SOCIáLNíCH SLUŽEB ČR 
K SITUACI V DIAKONII ČCE SOBOTíN

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) vyjadřuje nesouhlas s úče-
lovým a jednostranným nakládáním s fakty a informacemi v souvislosti s rozhod-
nutím Diakonie Sobotín neuzavřít smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR (VZP). Z vyjádření mluvčího VZP vyplývá, že VZP nerespektuje právo na svo-
bodné rozhodnutí smluvního partnera neuzavřít další smluvní vztah a výhrůžky
žalobou poukazují na elementární neznalost povinností pojišťovny.
Povinnost zajistit poskytování zdravotních služeb mají zdravotní pojišťovny, niko-
liv poskytovatelé sociálních služeb. Povinnost poskytnutí ošetřovatelské péče (pro-
střednictvím zdravotní sestry, domácí péče či ošetřovatelského personálu) má ze
zákona ošetřující, resp. praktický lékař. 
APSS ČR již několik let na tyto povinnosti pravidelně na jednotlivých jednáních
upozorňuje zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) a pouka-
zuje zároveň i na riziko rušení či neobnovování smluv se zdravotními pojišťovnami.
Nyní máme první praktický příklad naplnění našeho varování směrem ke zdravot-
ním pojišťovnám a MZ ČR. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

red. zkráceno
Další den následovalo toto vyjádření: 
SPOLEČNé PROHLášENí ČESKOBRATRSKé CíRKVE EVANGELICKé A JEJí DIAKONIE

K SITUACI V DOMOVě PRO SENIORY V SOBOTíNě
Vedení Českobratrské církve evangelické i její diakonie se důrazně ohrazují proti
lživé mediální kampani k situaci ve středisku diakonie v Sobotíně. Po prověření všech
dostupných informací konstatují, že ze strany diakonie nedošlo k žádnému pochybe-
ní, natož ohrožení života klientů, jak bylo některými médii i VZP prezentováno.  
Příčinou krizové situace bylo neobnovení nevýhodného a neakceptovatelného smluv-
ního vztahu s VZP, který neumožňoval financování potřebné zdravotní péče pro kli-
enty střediska. Zdravotní pojišťovna má přitom povinnost jednat ve prospěch svých
pacientů a poskytovat jim potřebnou péči ze všeobecného zdravotního pojištění. Od
1. dubna 2015 podepsala VZP smlouvu s novým poskytovatelem ošetřovatelské péče
– terénní službou Charity Šumperk, takže odpovědnost diakonie za poskytování
zdravotních služeb skončila k 31. 3. 2015. Plnou odpovědnost za zdravotní péči kli-
entů nese praktický lékař. Ten však pojištěncům VZP neindikoval hrazené podává-
ní léků a tudíž ani terénní služba Charity Šumperk nemohla léky podávat. Do toho-
to krizového stavu tedy přivedla klienty domova VZP a praktický lékař, nikoliv vede-
ní střediska Diakonie. 
Ředitelka střediska diakonie v Sobotíně Hana Řezáčová naopak projevila svým křes-
ťanským přístupem velkou morální odpovědnost, když kritickou situaci řešila zajiš-
těním podávání léků vlastním zdravotním personálem, přestože mu tato služba
nebude uhrazena. Ředitelka střediska zároveň pokračovala v jednáních o systémo-
vých změnách s VZP a zahájila jednání s Ministerstvem práce a soc. věcí a Mini-
sterstvem zdravotnictví, tak aby se podobná situace již nemohla opakovat.
Synodní rada ČCE vyslovuje podporu vedení Diakonie a obrací se na všechny, kdo
mají zájem na funkčních sociálních službách v našem státě, aby se ke snaze o nápra-
vu dlouhodobých systémových chyb ve financování sociálních a zdravotních služeb
připojili.

připravil Bohumil Kejř

Ďábel a anděléz církví doma i ve světě

Mladí Češi a němci přebírají štafetu od židů, 
kteří přežili holokaust
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Aktuálně: PAPež FrAntišek PřijAl Pozvání...

matickou zdvořilostí, slíbil, že se tak stane v blízké budoucnosti. Diskutovali jsme o
struktuře této návštěvy. Nabídl jsem Svatému otci dvě varianty – buď pastorační
cesta, anebo setkání s patriarchy ortodoxních církví v rámci ekumeny. Svatý otec se
rozhodl pro druhou variantu, a já jsem proto požádal pana kardinála Duku, který mě
doprovází, aby v tomto smyslu zaslal pozvání oněm patriarchům a aby se uskuteč-
nila i tato ekumenická schůzka na Velehradě.
Druhým výsledkem byl, řekl bych, podstatný pokrok při přípravě smlouvy mezi
Svatým stolcem a Českou republikou. Tento pokrok spočívá v tom, že Svatý otec
akceptoval návrh, který připravilo ministerstvo zahraničí a který spočívá v tom, že
katolická církev bude rozšiřovat svoji působnost jak v oblasti sociálních, tak kultur-
ních, zdravotních, edukačních a dalších služeb, včetně ochrany kulturních památek.
Myslím, že právě toto je cesta, kterou bychom se měli vydat v situaci, kdy velká část
veřejnosti je nespokojena s konkrétním řešením problému církevních restitucí. Nikdo
nežádá od katolické církve, aby rozdala svůj majetek chudým a zůstala sama chudá,
tedy bez majetku, ale myslím si, že je oprávněný požadavek, aby v duchu samotné
filosofie katolické církve tato církev sloužila svým bližním... – a jsem velmi rád, že
souhlasil s názorem, že církev by se měla daleko více otevřít veřejnosti a nezůstat
uzamčena ve svých kostelech nebo ve svých klášterech. Myslím si, že tyto dva výsled-
ky jsou zásadní. 
Jsem samozřejmě rád, že k nervozitě protokolistů trvala moje diskuse s papežem
poněkud delší dobu a pokládám to za jeden z nejzajímavějších zážitků svého života.
Především byla zajímavá v tom, že papež se mě zeptal, v čem vidím základní příči-
nu poklesu prestiže katolické církve. Odpověděl jsem, že tu základní příčinu vidím
právě v otázce sporu o majetek, kdy církev uhnula od svého základního poslání a
někdy to vypadalo, že se stává spíše realitním makléřem, dealerem, nebo investičním
bankéřem, než tím, kdo má sloužit Bohu a věřícím, ale i nevěřícím. Jsem rád, že jsem
mohl Svatého otce o této skutečnosti informovat...

podle www.radiovaticana.cz, zkráceno
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zpíval pod vedením kantora Michala Foršta hebrej-
ské písně a byl ozvláštněn přítomností zvětšených
fotografií. Čeští a němečtí žáci, kteří se seznámili s
osudem židovských spoluobčanů ze svého rodného
města, nesli jejich podobizny, aby zdůraznili důle-
žitost historické paměti.   
Poučení z historie bylo předmětem většiny projevů
na následujícím setkání ve Valdštejnské zahradě.
Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka připo-
mněl, jak Neville Chamberlein v roce 1938 v
Mnichově domněle zachraňoval mír, ale ve skuteč-
nosti otvíral válce dveře dokořán. „Proto i v dnešní
době sílící vlny mezinárodního terorismu je třeba
odmítnout jalové a formální debatování, které zpra-
vidla zvýhodňuje násilníky před oběťmi,“ vyzval
Sobotka. „Mějme na paměti, že velké problémy se
musí včas řešit a musíme o nich otevřeně mluvit,
když jsou ještě malými problémy.“
Izraelský velvyslanec Gary Koren konstatoval, že
ve světě dramaticky vzrostl počet antisemitských
útoků – ve srovnání s rokem 2013 o téměř 40 %. Tyto
násilné útoky na Židy, hlavně v západní Evropě,
sahají od fyzických napadení až po vandalské
útoky na synagogy, školy a hřbitovy. „Po 2. světové
válce se světové společenství shodlo na zásadách
obrany svobody, vykořenění zla a odporu proti
útlaku,“ připomněl Koren. Vyjádřil však pochyb-
nost, zda zásada, že demokracie nesmí ignorovat
touhu tyranských režimů po expanzi, dnes stále
ještě platí. 
Předseda ICEJ Mojmír Kallus kvitoval nízkou míru
antisemitismu v české společnosti, ale na příkladu
druhé republiky varoval, že latentní antisemitismus
se může rychle probrat k životu, když vycítí vhodné
podmínky. „Veřejné ostouzení Židů a pokrytecká

kritika Izraele takové podmínky může vytvářet,
pokud se tomu jasně nepostavíme,“ řekl Kallus.
Vrcholem programu bylo hudebně-dramatické
pásmo sestavené z úryvků z knihy Eriky Bezdíč-
kové „Moje dlouhé mlčení“. Pamětníci holokaustu
Dagmar Lieblová a Toman Brod pak v rozhovoru 
s moderátorkou Českého rozhlasu Veronikou Sed-
láčkovou formulovali své životní poselství pro mla-
dou generaci. 
Hudebně program doprovodilo izraelské jazzové
duo Yinon Muallem & Guy Mintus, kteří spolu s
další jazzovou formací z Izraele, Hadar Noiberg
Trio, věnovali kultuře a přátelství různých kultur
večerní dvojkoncert v divadle U Hasičů.
Akce „Kulturou proti antisemitismu“ se konala pod
záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla So-
botky, ministra kultury Daniela Hermana a primá-
torky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Dále ji pod-
pořil Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Kon-
rada Adenauera a Židovské muzeum v Praze.
Další podrobnosti a aktuality naleznete na strán-
kách www.vsichnijsmelidi.cz a na facebooku Kul-
turou proti antisemitismu
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě jako
výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města
Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato
globální křesťanská charitativní a vzdělávací orga-
nizace dnes ve více než 70 zemích světa reprezentuje
miliony křesťanů, různé církve a denominace. V Čes-
ké republice působí jeho pobočka od roku 1995. Na
vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským
muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a Meziná-
rodní školou pro výuku o holokaustu při Jad Va-šem
v Izraeli. 

ICEJ, tisková zpráva
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„Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se
uchylují ke lži.“ (Ž 40, 5) 
S obludami se potkáváme od dětství. Snad každý se jich alespoň trochu
bál při poslechu či sledování pohádek. Přiznávám, že mým základním
pocitem při těchto setkáních byl strach. Z toho, že mě netvor zašlápne,
umačká ve své obrovité dlani nebo rovnou sní. Když mě občas strašidelný
gigant honil ve snu, míval jsem dojem, že proti tak obrovité bytosti nemám
nejmenší šanci.  Vždyť je tak silná, mocná, nepřekonatelná… 
Ačkoliv není jasné, o kom přesně žalmista mluví, můžeme tento verš
považovat za velmi živý i pro současnost. „Obluda“ je totiž stále aktuální
a určitě neplatí, že její účinnost je omezena hranicemi mezi dětstvím,
dospíváním a dospělostí. Troufám si tvrdit, že s obludami se můžeme pot-
kat v každém věku. Jsou totiž součástí společnosti – a co je zajímavé, často
jsou psány s velkým písmenem na začátku. 
Hádanka? Kdepak. Vždyť je dobře znáte. Mohou to být konkrétní osoby,
instituce, organizace, sítě či rovnou chobotnice. Jsou velké, silné, mocné,
zpravidla působí přebujele a člověk si proti nim připadá bezmocně. Jako
malé bezbranné dítě. Žalmistův vzkaz je nutno číst celý, důležité je sděle-
ní „neobracet se k nim“. Někdo by možná řekl „obludami programově
pohrdám“, ale to zavání zbytečnou přezíravostí, oplácením zdola. 
Nemělo by nám uniknout, že v kralickém překladu zní citovaný verš tro-
chu jinak: „Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději a
neohlédá se na pyšné, ani na ty, kteříž se ke lži uchylují.“ Také inspirativní, že?
Dozvídáme se, že živinou oblud je zřejmě pýcha. Od ní pak vede most
(nebo třeba tunel) ke lžím. Kam se máme obracet a kde hledat naději, to
víme. Jen nesmíme panikařit, až na nás zase vybafne nějaká obluda, byť její
háv bude působit moderně a užitečně. 

Jiří Karban

Dosud neznámé poznatky o chová-
ní věřících lidí přináší nový pořad
České televize Anatomie nábožen-
ství. Tvůrci při natáčení třdílného
cyklu spolupracovali s odborníky 
a využívali výsledky výzkumů mo-
derní vědy. První z dílů vysílá ČT2
10. května 2015 odpoledne. Pořad
vznikl v brněnském televizním
studiu. Autorem scénáře je Miro-
slav Vlček, režisérem Jan Motal.

Jaké společné rysy mají volejbalový
zápas, buddhistická meditace, so-
kolský slet nebo zpěv a tanec členů
hnutí Haré Krišna? I na tyto otázky
hledá pořad s původním pracov-
ním názvem Tělo, mysl, společnost
odpověď. Třídílný dokumentární
cyklus je v českém prostředí jedi-
nečný díky novátorskému zpraco-
vání a snaze ukázat zajímavé meto-
dy výzkumu na příbězích v pro-
středí, které je pro diváka běžné.
„Snahou tohoto projektu je nabíd-
nout jiný pohled na náboženství
než je u většiny našich pořadů
běžné, tedy očima věřících,“ za-
mýšlí se kreativní producent ČT
Patrick Diviš a dodává: „Zajímalo
nás, jak lze náboženství vnímat
optikou vědců, kteří k jeho výzku-
mu využívají poznatků a metod
moderní vědy. Tento přístup a jeho
nadhled přináší překvapivá zjištění
a napomáhá vnímat a zasadit nábo-
ženství do širších souvislostí a
představit jej jako přirozenou sou-
část lidské kultury.“ 
„Anatomie náboženství je pokus

vytvořit minisérii, která v české
televizní produkci ještě nebyla na-
točena. V každém dílu představuje-
me dva experimenty a poznatky,
které z nich plynou, vysvětlujeme
na konkrétním případu nábožen-
ského i nenáboženského chování,“
vysvětluje svůj autorský záměr re-
žisér Jan Motal. „Chceme ukázat, že
náboženské chování není něčím
vytrženým z běžného života, ale že
je člověku přirozené, jedinec v něm
propojuje nástroje svého těla a mys-
li. Člověk je jen jeden a náboženství
k němu neodmyslitelně patří,“
dodává Motal, absolvent religionis-
tiky, který s Českou televizí v mi-
nulosti spolupracoval na několika
pořadech, například na dokumentu
Být dýdžej nebo na populárně
naučném seriálu pro děti Já budu
Einsteinem.
Projekt se neobešel bez odborného
zázemí. Tím byla skupina mladých
vědců z Masarykovy univerzity
sdružených v Laboratoři pro expe-
rimentální výzkum náboženství
(LEVYNA). V českém prostředí je
způsob, jakým na otázky spojené 
s náboženským chováním člověka
odpovídají, zcela unikátní. 
„Namísto studia archivů a pročítání
stovek knih používáme inovativní
výzkumné metody a zjišťujeme, co
se s člověkem při náboženských
praktikách děje a jaký vliv mají na
jeho pozdější chování,“ říká vedou-
cí Ústavu brněnské religionistiky
Masarykovy univerzity Aleš Cha-
lupa. Jedním z příkladů je třeba ilu-

ze umělé ruky, která vysvětluje naši
schopnost prožívat mimotělní zá-
žitky. Tedy stavy běžné a žádané
při meditaci, které mají i svou
odvrácenou tvář v podobě děsivé
spánkové paralýzy, tedy stavu me-
zi snem a bděním, kdy již za plného
vědomí, avšak bez schopnosti po-
hybu zůstáváme nadále v říši snů.
Diváci se mohou těšit i na výzkum,
který se věnuje otázce, proč některé
události nahánějí člověku strach a
jindy naopak potěšení, jak je tomu
třeba při uctívání ostatků světců,
nebo při extrémní zálibě, kdy se
lidé věší za kůži na háky.
Cyklus je výjimečný i svým pro-
myšleným vizuálním pojetím. „Prv-
ní díl přivádí diváka do vědeckého
prostředí, především vysvětluje, co
to je kognitivní věda a čím se liší od
jiných přístupů k náboženství. Dru-
hý díl pojednává o dynamice ve
společnosti a je to takový skupino-
vý road trip, putování se členy hnu-
tí Hare Krišna. Třetí díl pro změnu
zkoumá vliv těla na naše vnímání,
je proto ze všech tří dílů nejvíce
lyrický a meditativní,“ shrnuje Jan
Motal, jehož velkou oporou byli
kameraman Jiří Strnad a střihač Jiří
Kubík.
První díl Anatomie náboženství uve-
de ČT2 v neděli 10. května ve 13.50.
Další dva díly vysílá 17. a 24. května
ve stejném čase. Na začátku téhož
měsíce plánuje brněnské studio Čes-
ké televize projekci pro studenty a
veřejnost.

vědci zkoumají náboženské chování
Česká televize o tom natočila dokumentární cyklus

navzdory pyšným obludám

Blíží se nám jarní zasedání synodu ČCE, který má
mimo jiné vytyčit další ekonomickou cestu k samofi-
nancování naší církve. Jako kurátor málo početného
českolipského sboru cítím jistou odpovědnost za jeho
další osud. Zkusil jsem tedy z veřejně dostupných
zdrojů a z prezentovaných modelů cesty ČCE k sa-
mofinancování vypočítat dobu ekonomického přeži-
tí našeho sboru. Po dosazení patřičných parametrů
by měl být algoritmus použitelný pro libovolný sbor
ČCE:

A: letošní odvod do personálního fondu v tis. Kč (85,2)
B: plánovaný koeficient nárůstu tohoto odvodu (nejrazant-
nější verze: 1,0888)
R: roční režie sboru, snížená o výnosy z hospodářské činnos-
ti v tis Kč/rok
C0 : Současný počet platících salárníků ve sboru
S: Průměrná obětavost platícího salárníka v tis Kč/rok
D: Koeficient ročního poklesu počtu členů ČCE (dle různých
zdrojů 0,933 - 0,962)
t: čas bodu zvratu v letech

Nejpřesněji lze rovnici řešit graficky. Při substituci
C= C0 – R/S lze logaritmováním dospět už jen k ori-
entačnímu výsledku doby přežití sboru: 
Dosadíme-li do rovnice hodnoty mediánu našich

sborů, zjistíme, že polovina sborů bude v červených
číslech nejpozději za pět let. Pro 70 % sborů přichází
tento kritický okamžik asi za dvanáct let. Tento kri-
tický bod zvratu nenastává z důvodu celkové ekono-
mické situace ČCE: do investičních fondů bude mezi-
tím odvedena až miliarda korun; krize nastává v dů-
sledku uměle nastavených parametrů a také v dů-
sledku usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 24 Změny
řádů k ukončení povolání kazatele na sboru pro
neplnění povinností sboru, z něhož vyplývá odhod-
lání vyhlásit nad nesolventním sborem jakýsi kvazi
interdikt.

Jak se tedy jeví takto vymodelovaný stav církve po
patnácti letech? Počet sborů klesne, oproti dnešku na
třicet procent. Tyto sbory budou v daném okamžiku
ještě finančně soběstačné. Hodnotu investičních
fondů lze patnáct let dopředu jen těžko odhadovat,
ale spolu se zbývající pohledávkou vůči státu budou
tvořit finanční rezervu na platy kazatelů na dalších
minimálně osmdesát let. Z ekonomického hlediska se
tedy jeví perspektiva církve vcelku příznivě, i když
některá podnikatelská rizika tu pochopitelně jsou. 
Existují ale i hlediska biblická, psychologická a socio-
logická, která nabízejí poněkud odlišné úhly pohle-
du; to je pro plastické vidění světa nezbytné.

Milan Přívratský

rovnice ekonomického přežití sboru

Dny vděčnosti za stvoření
Ekologická sekce České křesťanské akademie

vyhlašuje při příležitosti 
Dnů vděčnosti za stvoření výtvarnou soutěž 

na téma

dAry zeMě

Praktické informace:
Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovol-
nou technikou nebo vytvořenou koláž zasílejte poštou do
pátku 26. června 2015 na adresu:
Ekumenická rada církví Donská 370/5
101 00 Praha 10
nebo poštou či odevzdáním na vrátnici (v pracovních dnech
od 8.30 do 18.30 h): Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
Na obrázky nezapomeňte napsat jméno a věk autora obráz-
ku a do obálky vložit zpáteční adresu.
Vybrané obrázky budou vystaveny od 6. do 20. září v Galerii
Josefa Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3. 
Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v den ukončení
výstavy, tedy 20. září 2015 přímo v galerii. Všichni účastníci
obdrží diplom za účast a třem vítězným autorům bude pře-
dána malá odměna.
Obrázky z technických důvodů vracíme jen při osobním
vyzvednutí po skončení výstavy.

Byl synem učitele a sám jako učitel působil v německé Habřině u
Litoměřic, ve Velkém Újezdě u Mělníka, ve Sloupnici a v Praze u Kli-
menta. 1868 se stal správcem, jednatelem a korektorem nakladatelství
Spolku Komenského. 1892 rovněž vypomáhal jako katecheta kliment-
ského sboru. Ve spolupráci s hradišťským a později vinohradským fará-
řem J. B. Kašparem (1837-1901), který spolek vedl, se věnoval literatuře.
Jako chudý dožil (takový byl po celý život) a po těžké nemoci zemřel na
faře svého bratra Bohumila Ivana, rovněž básníka (1856-1943), v Pusté
Rybné u Poličky. Redigoval časopisy „Česká rodina“ a „Přítel dítek“ a
vydal zpěvník „Lyra sionská“ (1871-1876). Podílel se významně na Kaš-
parových „Písních cestou života“ (1873 a 1890), kde je řada jeho vlast-
ních textů a překladů z němčiny a angličtiny. Jeho překlady jsou rovněž
ve „Zpěvníku žalmů a písní duchovních“ (1877). Jeho prozaické pří-
spěvky bychom našli v almanachu „Biblí k svobodě“ (1881).
Vděčně vzpomínáme na tohoto tichého a pilného pracovníka, bez jehož
tvorby si minulé generace nedovedly církevní zpěvník dobře předsta-
vit. I my ovšem některé jeho písně zpíváme dodnes.
Lásko věčná čistá,/ Ježíši můj, / naděje má jistá,/ jen vždy při mně stůj!/ Když
tíží mě/ hříchů mých břímě,/ vléváš v duši moji/ útěchy símě./ Ó Jezu
milý,/naděje má,/veď mě šťastně k cíli,/tam v sídla tvá. 

(Volně podle Louisy v. Hainové)

církevní učitel, redaktor 
a básník josef baštecký 
(1844 v libiši– 13. 3. 1922 v Pusté rybné)



35. PrAžskéMu synodu

Pro čest Boží a svobodné kázání jeho evangelia, pro spásu lidu a nápravu
špatné a lživé pověsti 2) království Českého, markrabství Moravského,
obce Pražské a jejího vysokého učení, pro obnovení pokoje a jednoty mezi
duchovenstvem a světskou vrchností:
1. Předně budiž drženo za spravedlivé a pravé prohlášení 3) knížat a rady
království mezi p. Zbyňkem, dobré paměti arcibiskupem, a mezi p. rekto-
rem a mistry a M. Janem Husem věrně prohlášené, pečetěmi stvrzené a
oběma stranami slavnostně na dvoře p. krále přijaté a schválené.
2. Rovněž království České ať zůstane při právech, svobodách a obecných
zvycích, 4) jimž se jiná království a země těší ke své spokojenosti, které ať
v jakýchkoli schváleních, zamítáních a jiných jednáních přihlížejí k svaté
matce obecné církvi.
3. Rovněž M. Jan Hus, jemuž jmenovaný p. Zbyněk žádné obvinění před
koncilem 5) nevytkl, ať je již přítomen v shromáždění duchovenstva: 6) a
tam, kdokoliv bude chtíti jemu blud neb kacířství vytknouti, nechť vytkne;
zavazuje se však k přijetí trestu, 7) jestliže by důkazu neprovedl.
4. Také kdyby tehdy nechtěl žádný převzít odpůrnictví, staniž se králov-
ské nařízení ve všech městech a podobně ordinariatní 8) skrze všechny
faráře, aby se totiž prohlásilo, že M. Jan Hus je připraven vydat počet o své
víře: jestliže tedy někdo chce mu kacířství nebo blud vytknout, aby se jmé-
nem svým v kanceláři arcibiskupské zapsal k veřejnému důkazu za pří-
tomnosti obou stran.
5. Rovněž, jestliže by se žádný nenalezl, kdy by vytýkal a zapsal se, buď-
tež vyzváni ti, 9) kteří ke dvoru papežskému donesli, že v království Čes-
kém, v městě Pražském, v markrabství Moravském mnohých srdce kacíř-
stvím a bludem jsou nakažena, aby dokázali, kteří to jsou; a jestliže nedo-
kážou, buďtež potrestáni.
6. Rovněž budiž se obráceno k doktorům bohosloví a církevního práva a
ku kapitolám kanovníků a budiž vyhledáváno ode všech a od kohokoliv
jednotlivě, aby jmenovali někoho, o němž ví, že je kacířem a bludařem.
Jestliže by řekli „neznáme“, tedy ať učiní k tomu prohlášení 10) před veřej-
nými notáři, a potvrdí je i svými pečeťmi.
7. Rovněž až se to stane, ať král, a podobně i arcibiskup, pod trestem naří-
dí, aby žádný druhého kacířem anebo bludařem nenazýval, leč by chtěl
proti němu dokázat blud nebo kacířství, jak se sluší.
8. Rovněž potom král jednomyslně se zemany ať přijme pomoc čili sbírku
od duchovenstva, a pošle vznešené poselstvo 11) ke dvoru papežskému, a
s tím poselstvem nechť na vlastní útraty k vůli očištění království jdou i ti,
kteří království klamně a těžce v špatnou pověst uvedli při Římském
dvoru.
9. Rovněž nemá pro přítomnost 12) M. Jana Husa a jeho kázání mezi tím
interdikt 13) býti prohlášen jako onehdy 14) prohlášen byl (v odporu) proti
obecným koncilům a ustanovením svaté matky církve.

35. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme. 
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

V posledních letech přibylo hlasů, že
Českobratrská církev evangelická je
v krizi. Dokonce se objevuje otázka:
„Přežije ČCE?“ Ovšem tyto a po-
dobné hlasy se dají zaslechnout 
v církvi od jejího vzniku. Jako pří-
klad uvádím úvod článku tehdy
začínajícího starozákoníka Jana Hel-
lera v ThP KR 1951 „Biblická jmé-
na“: „Není jediného věrného, který
by nebyl zarmoucen nad vnitřní
bídou dnešní církve, spící a opouště-
jící i zapírající svého Pána. Napravit
to může už jen nové zjevení vzkříše-
ného Slova z Ducha, nová reforma-
ce. Daruje ji však Bůh sám, až bude
chtít. My můžeme jen připravovat
jeho cestu. Jak? Stejně jako byla při-
pravována prvá reformace, novým
vztahem k Písmu svatému.“ 
Vybral jsem tento Hellerův text jako
typický pro skutečnost, že české bib-
lické vědě vždy šlo o církev a pokud
jde o fakultní vyučování, nezakusil
jsem nikdy existenci nepřekročitel-
ného příkopu mezi biblickou vědou
a církevní praxí. 
Mluví-li se o krizi církve, nevidím
nikde shodu ve stanovení diagnózy
a tomu odpovídají různé návrhy na
léčbu. Jedněm se ztratil liturgický
prvek v životě církve a rozveselí se
pouze při pohledu na různobarevná
bohoslužebná roucha a štoly. Druzí

želí potlačení luterského prvku 
v církvi, další vytýkají úpadek bib-
lických kázání, která ztrácejí váza-
nost na text a stávají se přehlídkou
kazatelových nápadů. Další kritizují
ústup církve z veřejného prostoru ve
prospěch tu husitů, tu katolíků.
Slyšíme volání po utužení finanční
kázně, aby se církev zbavila černých
pasažérů.
Bratr Stanislav Kaczmarczyk se při-
pojuje k lékařskému konciliu nad
lůžkem ČCE v závěru recenze kni-
hy profesorky Ety Linnemannové
„Historicko-kritická teologie ve svět-
le Bible“: „Co k tomu dodat? Sou-
časný stav církve dosvědčuje a po-
tvrzuje, že teologové a kazatelé, kteří
jsou vyznavači historicko-kritické
teologie, jsou nejen slepými vůdci,
jsou i velmi úspěšnými hrobaři círk-
ve“ (ET-KJ č.12/2015).
Já bych na tato slova nereagoval,
nebýt možná zlomyslné náhody,
která spojila zmíněnou recenzi se
zprávou o udělení čestného dokto-
rátu profesoru Petru Pokornému. O
Etě Linnemannové se dovídáme, že
byla ve svém teologicko-kritickém
období členkou Společnosti pro stu-
dium NZ, jehož byl prof. Pokorný
presidentem. Musím proto předpo-
kládat, že pokud by někdo vzal do
ruky koště a vymetl z církve „histo-

ricko-kritickou teologii“, musel by
vymést i dílo a působení prof. Po-
korného a jeho žáků, samozřejmě 
s mnoha jinými „úspěšnými hrobaři
církve“, v podstatě s většinou kaza-
telů, kteří jsou absolventy ETF UK. 
Aby nevznikl omyl, já naprosto
respektuji místo názoru bratra Kacz-
marczyka v teologickém spektru
ČCE a přeji nalezení pravého du-
chovního spočinutí profesorce Lin-
nemannové, ale domnívám se, že
probuzenecký důraz může sehrát 
v církvi ozdravnou funkci pouze ve
spojení s laskavým přístupem a šíří
pohledu, jakou se vyznačoval např.
nezapomenutelný bratr Miroslav
Heryán. 
Co se týče zdravotního stavu ČCE, já
bych nepropadal ukvapenému pesi-
mismu. V každém případě se mi zdá
být po letech státního opatrovnictví
trochu zlenivělá nedostatkem zdra-
vého pohybu a trpící úbytkem sva-
lové hmoty. Ovšem začínám se více
obávat těch, kteří se už už chystají
uchopit skalpel a zahájit radikální
operaci. Jan Heller věděl, že obnovu
církve a novou reformaci „daruje
Bůh sám, až bude chtít“. Spokojíme
se s tím, že mu svou aktivitou bude-
me připravovat cestu?

Miloš Hübner

koncilium u lůžka ČceListy M. Jana Husa

35. Synodu Pražskému. 1)
R. 1413, v únoru.
Přičiněním krále Václava zasedl v Praze 6. února 1413 mimořádný synod za tím účelem,
aby spory v zemi urovnal. Obě strany podaly mu z rozkazu králova svá dobrozdání a
své návrhy, jak bohoslovecká, tak i Hus; mistr Jakoubek podal ještě zvláštní dobrozdá-
ní. Dobrozdání Husovo, z venkova jim do Prahy poslané, obsahující návrh podmínek k
smíru, o kterýchž dne 10. února 1413 Jan Železný, biskup Litomyšlský, velice nepřízni-
vé vyjádření učinil, jest přítomný list.
1) Pal. 160, Tom. 534. 2) Viz č. 9. 3) Dne 6. července 1411. 4) Snad míní se právo, aby každý
obžalovaný souzen byl ve své vlasti a nebyl poháněn do Říma 5) Radou královskou roku
1411. 6) T. j. synodu, který měl 6. února tohoto roku 1413 zasedati. 7) Rovného po přípa-
dě i upálení; stejný požadavek činili zástupcové Husovi v Bononii. 8) Biskupské. 9)
Poslové Zbyňkovi u dvora papežského, vedeni biskupem Jaroslavem. 10) A vyznání. 11)
Na útraty duchovenstva, kteréž k tomu účelu sbírku učiní. 12) Na synodu a v Praze
vůbec. 13) Zákaz a zastavení řádné bohoslužby pro přítomnost z církve vyobcovaného.
14) Buď na konci roku 1412 anebo při některé z návštěv Husových v Praze, kteráž, ač
tajně konána, však byvši prozrazena, snad nové zastavení bohoslužeb způsobila.

Za zemřelým drem J. Podlipným
Osobnost svého času velice populární odešla z českého veřejného života a Praha
zase zažila slavný pohřeb, jaké v posledních letech častěji musila pořádati. Zesnulý
byl do značné míry typickým zjevem naší společnosti národní a proto je vhodno se
nad ním trochu pozastaviti. Narodil se právě bouřlivého roku 1848 a jako vycho-
vanec Barákův byl leckde pokládán za „červeného“ radikála. Byl skutečně před-
stavitelem vítězně postupujícího, demokratického mladočešství. Rádi mu přizná-
me mnohé zásluhy, na př. o uskutečnění Husova pomníku na Staroměstském
náměstí, proti čemuž důrazně zakročoval ještě v r. 1891 arcibiskup Schönborn u
staročeského purkmistra Šolce. A co nejvíce nutno v nynějších smutných pomě-
rech s uznáním o dru Podlipném si zapamatovati z jeho primátorského úřadování a
vůbec působení na radnici, jest, že byl mužem čistých rukou a pozdvihoval svého
hlasu proti korupci samosprávné proti nesvědomitým podnikům obecným a vnitř-
nímu úřednímu a nepotismu“*. Jinak však bylo o něm upřímnými novinami dobře
pověděno, že to byl starovlastenec romantického rázu, krasořečnický a kompro-
mitující. „Chtěl, aby ho všichni milovali“ a tato nemožná zásada ho zavedla tak
daleko, že na konec s ním byli nejvíce spokojeni klerikálové, kdežto Sokolstvo, pro
které tolik horoval, zbavilo ho vůdcovství po jeho katolických projevech při klade-
ní základů k pomníku Husovu. Tím spíše jsme ho vzdáleni my ve svých nábožen-
ských názorech. Jeho charakter totiž možno srovnávati se staroutraquistickým:
seděti na dvou židlích, ctíti Husa a šilhati po papeži – to bylo jeho uvědomělou sna-
hou. Proto o něm mohl Čech přinésti vzpomínky, plné sympatií, tak si pochvaloval,
že  za dobře byl s proboštem Lenzem (známým to pisatelem, odsuzujícím Husa a
českou reformaci vůbec z důsledného stanoviska katolického!)...Poslední slova
dra Podlipného  byla prý: Barák, Hus, Sokol“ – ale to nezabránilo známému již úkazu
našeho života národního, že si i jeho na konec osvojil Řím. Projevilo se to manifes-
tačně při pohřbu, kdy po církevních obřadech zapěl Hlahol mariánskou píseň Salve
Regina“, ale na náměstí pak spustili husitský chorál...
*udělování funkcí spřáteleným osobám. pozn. opisovače.
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Pozvánka

inzerce

Publikace německého autora Uweho Hausera Jan Hus / Pravda vítězí
vychází v češtině. Bohatý obrazový doprovod a přehledné členění zaručují
vysokou atraktivitu pro širokou veřejnost. Padesátistránková knížka vychá-
zí v Husově roce 2015 a je dalším příspěvkem k 600. výročí mučednické
smrti mistra Jana Husa.
Jan Hus byl jedním z reformátorů, kteří působili na začátku 15. století v Pra-
ze, působili na akademické půdě a snažili se o obnovu církve, tehdy neod-
dělitelně propletenou s celou společností. Důraz kladli na Bibli a rozpor
mezi „Božím zákonem“ a životem tehdejší církve. Husova strašná smrt se
stala symbolem odporu proti bezpráví a způsobila, že nejen lidmi ve své
vlasti, ale i v Evropě nebude nikdy zapomenut. Jeho reformní myšlenky se
šířily, ovládly český lid a následné hnutí ovlivnilo celý východ tehdejší Řím-
skoněmecké říše. Neoblomnost jednotlivce, který je ve svém svědomí odpo-
vědný pouze Bohu, předznamenala budoucnost. Husův pevný postoj se stal
inspirací o sto let později pro německou reformaci Lutherovu a milníkem na
cestě ke svobodě svědomí a dnešní pojetí lidských práv.
Bohatý barevný obrazový materiál, přibližující Husovu dobu a reálie, dopl-
ňuje historicky fundovaný a přehledně členěný text. Do češtiny přeložil
Tomáš Koptík.

* * *
Nová kniha přibližuje život Jana Husa dětem
Aktuální poznatky o Janu Husovi zpracované formou napínavého příběhu
pro čtenáře kolem třinácti let představuje nová kniha Kláry Smolíkové
H.U.S. (Hus úplně světovej). Vychází při příležitosti 600. výročí mučednic-
ké smrti Jana Husa. 
Hlavním protagonistou je gymnazista Petr, který se nedávno přestěhoval s rodiči z Prahy
do Hrobů u Tábora a má o Husovi napsat školní práci. Díky spolužačce Magdě a dalším
lidem, kteří o Husovi něco vědí, se z původně nechtěného úkolu nakonec stane dobro-
družná cesta. „Kniha vychází při příležitosti výročí Husovy smrti. Má připomenout jeho
odkaz i mladým lidem, a to formou, která je pro ně přijatelná,“ přiblížil náměstek vedou-
cího tajemníka Českobratrské církve evangelické Gerhard Frey-Reininghaus.
Příběh dokreslují ilustrace Lukáše
Fibricha a parafráze skutečných
výroků historických postav. Histo-
rické souvislosti objasňují vysvět-
livky odborného poradce publika-
ce Richarda Vlasáka. Knihu s 208
stranami vydalo Nakladatelství
Kalich. 
Objednat ji lze v Ústřední církevní
kanceláři Českobratrské církve evan-
gelické u Moniky Voženílkové (vo-
zenilkova@e-cirkev.cz, 224 999 272).
Klára Smolíková (1974) je zkušená
autorka popularizačních naučných
knih pro děti. Narodila se v Praze, kde
také vystudovala estetiku a teorii kul-
tury na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Patnáct let prožila v Táboře.
Mimo jiné pracovala v tamním Hu-
sitském muzeu.

EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE zve na besedu 
s Ing. Tomášem Dudou na téma
"Certifikace lesa", která se bude
konat v úterý 12. května 2015 od
17.30 h v přízemí kláštera Emau-
zy v Praze 2, Vyšehradská 49. 

JNe

nové knihy


