
pokorA jAko prAvá
zbožnost

lukáš 18,9-14
Zbožný farizeus jako záporná po-
stava a celník, který kolaboroval 
s okupační mocí jako postava klad-

ná, to je Ježíšova oblíbená dvojice,
která nemohla posluchače nechat
chladnými. I samotný obsah podo-
benství nás vede k jasnému zaujetí
postoje.
Zbožný farizeus se modlí a vyjme-
novává jednotlivé věci, které nedě-
lá a které naopak dělá. Modlí se na-
hlas, aby všichni věděli, jak je dob-
rý. Závěrem nezapomene pozna-
menat, že není jako ten celník ve-
dle. Zde si můžeme připomenout,
že v jiném podobenství Ježíš ohod-
notil takovéto jednání slovy „Už
mají svou odměnu“, ať nečekají
něco od Boha.
Celník nemá, co by řekl, jen prosí o
odpuštění. A právě celník šel domů
ospravedlněn. Farizeus ospravedl-
nění „nepotřeboval“ – on byl pře-
svědčen, že i Bůh oceňuje jeho
zbožný život.
Ježíš v tomto příběhu neposuzuje
konkrétní jednotlivé skutky. V ta-
kovém případě by stál na straně fa-

rizea. Vždyť i on byl proti hříchům
vydírání, nepoctivosti a cizoložství.
Ježíš ale hodnotí jejich postoje – po-
stoj povýšenosti, který člověka v ko-
nečném důsledku u Boha diskvalifi-
kuje i přes dobrou snahu a správný
zbožný postoj v jiných oblastech, 
a postoj poníženosti, kdy si člověk,
který zápasí s hříchem a někdy i
prohrává, uvědomuje, že je odkázán
na Boží milosrdenství.
Současní křesťané, kteří znají tento
příběh, o svých skvělých zbožných
činech většinou nemluví. Jak je to
ale s naším přemýšlením o sobě a
srovnáváním s druhými? Nejsme
někdy podobní tomu farizeovi?
Nebo naopak víme, že když se nám
daří žít podle Božích představ, je to
jeho milost? Pokud očekáváme
Boží spravedlnost, pomáhá nám to
být milosrdní k selháním druhých i
svým vlastním.

Karel Fáber, 
2. kazatel sboru CB Vsetín
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* Husova tradice
* Duch svatý – zapalující 

a strhující moc

25-26/2015

poselství k 11. neděli po sv. trojici

Ko 1,9-19; Mt 24,35-39; L 11,29-32

„Neboj se. Já jsem ten první a poslední.
A živý, ježto jsem byl mrtvý, a hle, živý
jsem na věky věků. Amen. A mám klíče
pekla i smrti.“ Zj 1,17-18

Proč se Židům stále vracejí skutky
Hospodinovy? Znovu si čteme bib-
lické příběhy, přestože je dávno
známe. Jako bychom se těšili na přá-
telskou tvář a známý hlas: „Rád jsem
tě slyšel,“ říkáme. Když někdy ztra-
tíme nit a zavalí nás prázdnota, dou-
fáme, že nám Bible napoví, jak dál 
v tom, co je před námi dnes. Čekáme
podnět, hledáme zklidnění…, proto
saháme po Bibli.

Když jsem se v padesátých letech
jako bažant vojenské základní služ-
by na politicko-výchovné světnici
začetl do Bible, slyšel jsem hlasy
svých milých. Byl jsem doma.
Modlíme se, když otvíráme Bibli,
abychom pochopili a znovu dostali
kuráž na cestě víry.Duch dávných
vidoucích, mluvčích Boha živého,
Duch moudrosti a zjevení, nestárne
a uchází se o nás i tady a teď. Jsme
bytostmi duchovními. Otevřeni pro
Boží svatou skrytost jsme příjemci 
i působci. Avšak rozlišujme: 
„Ne každému duchu věřte, nejmilej-
ší (varuje křesťany ap. Jan), zkušujte
duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí
falešní proroci vyšli na svět,“ (1 J 4,1)

sexy, s elánem, nadšením a přitažli-
vostí. 
Ježíš při jednom rozčileném nápadu
učedníků, když narazili na samari-
tánskou nevraživost a chtěli nepo-
hostinnost - otevřenou urážku Mist-
ra - horlivě trestat, říká: „Nevíte, čího
jste ducha“ (L 9,33). Jinde duchovně
nerozhodné a vyčkávající varuje
před duchovními zlostmi, které po-
tlačeny bloumají po místech suchých
a když se nechytají, vracejí se cesta-
mi návyku tam, odkud byly vykázá-
ny. Máš to kolem sebe a zase ti to na
mysl přijde… Do uvolněné lenosti a
prázdnoty se znovu nastěhují s in-
spiracemi ještě prohnanějšími, a po-

slovo boha – slovo tělem – 
– slovo přicházející (trvalé podněty)

Ze druhého desetiletí 15. století ani z doby husitských válek se nedo-
chovalo žádné Husovo vyobrazení, nemůžeme tedy hovořit o jeho
skutečných portrétech. Dnes známe několik desítek zobrazení Jana
Husa z 15. a především ze 16. století. Podoba reformátora na nich není
jednotná -  nejvíce přitom zaujme rozpor, který se týká jeho vousů.
Dalo by se očekávat, že nejautentičtější vyobrazení budou ta nejstar-
ší, časově nejbližší Husově smrti. I v těchto rukopisech ze 2. čtvrtiny
15. století, v Bibli Martinické a v Richentalově Kronice kostnického
koncilu, je však Hus zachycen jen velmi obecně, jako bezvousý muž
střední postavy bez osobitých rysů. Takto jej vidíme ještě na obrazech
z přelomu 15. a 16. století, například ve Smíškovském graduálu, na
grafických tiscích z utrakvistického pasionálu, ze spisů O šesti blu-
dích a Processus consistorialis, a také na kamenném znaku města
Tábora. Poslední obrazy bezvousého Husa pocházejí z 1. čtvrtiny 16.
století – jsou to knižní malby z Litoměřického graduálu a deskové
obrazy z oltáře z Vliněvsi a z Chrudimi.

jan Hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

Obrovský problém invaze obyvatel Afriky a Středního výcho-
du do Evropy je prý řešitelný tím, že oddělíme t.zv. ekonomic-
ké běžence od těch, kdo utíkají před válkou. Dobří radílkové
mají asi kouzelný proutek, který jim prozradí  jak jedny od dru-
hých rozeznat. Jako by byl nějaký rozdíl mezi smrtí způsobe-
nou kulkou ze samopalu a pozvolnou smrtí následkem hladu a
žízně, a to na základě globálních klimatických změn, doléhají-
cích čím dál více zejména na třetí svět! Ti lidé mají možná ještě
dnes co jíst a pít, zítra však možná už ne. A to oni vědí. A vědí
také, že budeme raději stále vynalézavěji zbrojit a vymýšlet, jak
se dostat na Mars,  než  že bychom pro ně vybudovali odsolo-
vací stanice mořské vody.
V televizi běžel na pokračování dobrý německý seriál "Tlus-
ťoch". V něm obézní lidumilný právník pomáhá svým klien-
tům ze šlamastyky různého druhu. V předposledním dílu
ukradl jistý školák, syn černých přistěhovalců ilegálně žijících
v Německu, v obchodě mobil - byl totiž ve třídě jediný, kdo ho
dosud neměl. Otec ho vypeskoval: "Cos to udělal? Měl by ses
chovat dobře a být rád, že se můžeš najíst." A "Tlusťoch" rodi-
ně pomůže pobyt v Německu legalizovat, když ji předtím
ochránil před policií, neboť  těmto tzv. ilegálům hrozila identi-
fikace a vypovězení.

Kdyby byl kdysi dávno faraon zkoumal, jak to činíme my dnes,
motivy imigrace, byl by Josefovu rodinu vypověděl z Egypta
jakožto ekonomické imigranty. Vždyť utíkali před hladem a
žízní. A to žádná faraonova pilotovaná ani bezpilotní letadla
neshazovala bomby na Irák a Libyii, aby tak ještě zvyšovala
pravděpodobnost toho hladu a té žízně.
Máme asi velmi krátkou paměť, když už si nejsme vědomi, že
to byl také náš někdejší prezident, kdo podepsal tzv. dopis osmi,
vyzývající prezidenta Spojených států George Walkera Bushe,
aby poslal invazní armádu do Iráku (ostatně co kdyby si pan
Bush vzal nějaké běžence na svou farmu, myslím, že by se jich
tam vešlo dost a mohl by je tam dopravit americký křižník,
který teď zbytečně brázdí vody Černého moře). A byl to také
on, už jako exprezident České republiky, kdo v rozhlase pro-
hlásil: "Kadáfího je třeba zlikvidovat, je to zločinec." Proto by-
chom také my Češi měli převzít zodpovědnost, tak říkajíc ctít
barvu, a ať už na základě kvót či bez nich přijmout imigranty
ze zemí, které jsme pomáhali destabilizovat, abychom v nich
rádoby nastolili demokracii. Aby nám náš Pán nemusel vmést
do tváře: "Hostem jsem byl, a nepřijali jste mě. Neznám vás."
(Mt 25, 43).

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
Fiktivní portréty Jana Husa a Jeronýma Pražského, dřevořez, Schedelova kronika
(Schedelsche Weltchronik), vytištěno v Norimberku 1493

měl mistr jAn Hus vousy?

Aktuálně k problému imigrAce: “Hostem jsem byl...”
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rAbíni vybrAli peníze nA oprAvu kostelA
poničenéHo židovskými vAndAly
Odsouzení činu a nalezení a potrestání viníků nestačí. To si myslí minimál-
ně skupina izraelských ortodoxních rabínů, kteří v čele s mluvčím izrael-
ského parlamentu, Juli Edelsteinem, zorganizovali peněžní sbírku na opra-
vu kostela u města Tabgha v severní Galileji, který byl na konci června poni-
čen židovskými vandaly. Část kostela byla vypálena; na jeho zdi se nachá-
zel nápis proti „uctívání falešných bohů“. Čin odsoudili izraelský premiér 
i prezident. „Odsouzení není postačující. Za chvilku ztrácí svoji kredibilitu.
Když si ale Židé sáhnou do svých kapes, aby kauzu podpořili, bude hned
jasné, že to myslí vážně,“ řekl Alon Goshen-Gottstein, jeden z rabínů, který
stojí v čele projektu, na jehož účtu v pondělí 27. července bylo přes 56 tisíc
šekelů (asi 360 tisíc Kč). „Graffiti na zdi kostela se odvolávalo na text z ži-
dovské modlitební knihy, což je jasný útok z náboženských důvodů,“ stálo
v prohlášení rabínů. Kostel, který denně navštěvovalo kolem 5 tisíc návštěv-
níků, je jedním z nejfrekventovanějších křesťanských poutních míst v Izraeli.
Podle křesťanské tradice stojí v místě, kde se stal zázrak a Ježíš nasytil zá-
stupy pěti tisíců z pouhých pěti chlebů a dvou ryb. Kostel vzplanul dne 
18. června, přičemž jeden devatenáctiletý turista a devětasedmdesátiletý
správce kostela se nadýchali kouře a museli být proto ošetřeni. Kostel sám
naštěstí velké škody neutrpěl, zasažena byla hlavně jeho střecha a část haly
s knihovnou. Na zdi kostela bylo nasprejováno hebrejské graffiti hlásající, že
„falešní bohové budou vymýceni“. Izraelský premiér Netanjahu i prezident
Rivlin žhářský útok ostře odsoudili. Tři podezřelé ze spáchání tohoto činu
policie zatkla v polovině července.

Židovský tiskový a informační servis

svAtý stolec kvůli možné mAnipulAci odstupuje od doHody
proti novodobému otrokářství
„Byznysmeni mají plné právo na to, aby vydělávali peníze, avšak nikoli na
to, aby k tomu využívali papeže,“ komentuje kancléř Papežské akademie
věd, mons. Marcelo Sanchez Sorondo, rozhodnutí Svatého stolce odstoupit
od mezináboženské dohody proti současným formám otroctví. Vatikán byl
v březnu předloňského roku jedním ze signatářů dohody v rámci vznikají-
cí „Globální sítě svobody“, kterou podpořila nadace Walk Free, financova-
ná australským magnátem Andrewem Forrestem. K deklaraci, která se
zavazovala vymýtit novodobé otroctví do roku 2020, připojili své podpisy i
další představitelé křesťanských vyznání a jiných náboženství (islámu, juda-
ismu, buddhismu a hinduismu). Arcibiskup Sorondo své stanovisko
oznámil prostřednictvím australského televizního kanálu Abc. V Aus-
trálii totiž vyvíjí Andrew Forrest své obchodní aktivity v oblasti těžeb-
ního a hutnického průmyslu. Tam si ovšem miliardář vysloužil kritiky
sociálních aktivistů, kteří se angažují v pomoci obětem novodobého
otroctví. „Hrozilo tu riziko manipulace,“ uzavírá arcibiskup Sorondo
poté, co si Svatý stolec povšiml, že australský magnát už řadu měsíců
využívá papežovo jméno jako mezinárodní paklíč. 

podle radiovaticana.cz

z církví doma i ve světě

Po dlouhých diskusích se badatelé před několika desetiletími shodli
na tom, že Hus ve skutečnosti vousy neměl. Je historickou skutečnos-
tí, že kněží v 15. století vousy nenosili a není důvodu se domnívat, že
byl Jan Hus výjimkou. Proč se tedy v umění od 16. století až po sou-
časnost setkáváme převážně s vousatým Husem? Tento zvyk nelze
odůvodnit ani dlouhým pobytem v žaláři, kde byl jako kacíř vězněn.
Před upálením byl totiž podroben rituálnímu odsvěcení; z principu
věci musel mít všechny vnější znaky kněžského úřadu, a k těm spolu
s liturgickými rouchy a tonzurou náležela také oholená tvář. Takto
Husa zobrazuje i kreslený cyklus z Richentalovy kroniky a o vousech
nehovoří ani svědek upálení, Husův přítel Petr z Mladoňovic. Zmi-
ňuje je naopak v případě univerzitního mistra Jeronýma Pražského,
který nebyl knězem. 
Kde má tedy svůj původ zvyk zobrazovat Husa vousatého? Obecně je
přijímán názor, že poprvé se Husova tvář s vousy objevila ve známé a
rozšířené Schedelově kronice světa, která byla vytištěna v Norimber-
ku v roce 1493. Kronika je bohatě ilustrována stovkami dřevořezů,
včetně mapy světa i pohledů na evropská města. Ilustrace dále zahr-
nují významné události a osoby, ale obrázky jsou často schematické a
několikrát se opakují. 
A zde se již blížíme zodpovězení naší otázky: při tisku kroniky bylo
používáno omezené množství štočků s podobiznami mužů a žen a je
zřejmé, že vztahu ke skutečné podobě nebyla věnována pozornost.
Podobné využití jedné raznice pro více osob bylo u tištěných knih
běžnou praxí. K Husově historii bylo nejspíš zcela náhodně přiřazeno
poprsí vousatého muže s učitelským gestem, které se hodilo pro vzdě-
lance, a užito bylo i pro jednoho z proroků. (Podobným způsobem byl
pro Jeronýma Pražského zvolen obrázek náhodou bezvousého muže
s knihou.)
V Čechách byl Jan Hus s vousy poprvé zobrazen v Jenském kodexu
již kolem roku 1500. Po nástupu luterské reformace byl v cizině obvy-
kle zobrazován jako humanistický učenec a reformátor se špičatým
vousem, nikoli jako mučedník na hranici. Brzy se tento typ šířil i v
českém prostředí, ale dále se objevovalo tradiční téma upálení Jana
Husa, již výhradně vousatého.

Milena Bílková 
Městské muzeum v Kadani

jan Hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

Dokončení ze str. 1

slední věci toho člověka bývají
sedmkrát horší (Mt 12,45). 
Duchovní hnutí se o nás ucházejí a
vzájemně se vytěsňují. Na nás je, na
naší ochotě a volbě, čemu lhostej-
ností uděláme místo, anebo čemu
naopak činorodostí živé víry zabrá-
níme. Jsou dobré mocnosti, v nichž
se skrývali a útěchu nacházeli věz-
ňové a mučedníci: „Moc předivná
nás tiše obestírá,“ vyznává D. Bon-
hoeffer. Co ale naproti tomu se nabí-
zí cizích proroků blahobytu, mesiá-
šů klamné nesmrtelnosti a kejklířů
rozptýlení! Lze se ubránit? Včas se
vyvarovat? Neutonout v přívalech
zvenčí i v sobě?
Vlastní bdělost selhává? Dobrý vkus
se neosvědčil? Zkusme svoji pozor-
nost a představivost, tvořivé vyžití
obrátit ke Kristu. Zaneprázdněme se
jím. ON, živý a přítomný, jakkoli
svatě skrytý, je včasným rozezná-
ním, čího jsme ducha. ON, živé
SLOVO tělem učiněné, je naší šťast-
nější orientací. Boží Slovo je zrno a
ON je vtělenou sklizní slov Hos-
podinových od věků. Je chlebem
živým, který z nebe sestoupil, pří-
chozí ze svaté Boží skrytosti. „Kdo jí
mne, živ bude skrze mne, jako já živ
jsem skrze Otce,“ říká. Zdůrazňuje
přitom, že „Duch obživuje, tělo nic
neprospívá. Slova, která vám mlu-
vím, Duch jsou a život jsou”.
Odmítaný Syn Boží, vinen svým
božstvím, je týrán a zubožený
trestán smrtí. Avšak proti vší naší
pravděpodobnosti z mrtvých vstá-
vá. Slíbený Boží Dobrodinec, svatý
činitel naší spásy je živ. Zachránce
před námi samými. Stvořitel naší
možnosti být jinak není mrtev, jak si
někteří přáli a mnozí se dohodli.
Před časem stálo v Respektu, že: „Ko-
řeny děsivé hrůzy holokaustu nevy-
růstají jen ze společenské patologie,
(obecné bídy, mravního a politicko-
kulturního úpadku), ale také z poten-
ciálu zla, jenž se skrývá v každém 
z nás,“ píše Petr Třešňák nad repor-
táží Hannah Arendtové (Respekt
5/2015). Z Bible to víme dávno.
Před dvěma tisíciletími k tomu říká
z mrtvých vstalý Ježíš, že na nebi i
na zemi má všechnu moc nás od nás
vykoupit a stvořit nově. Dává nám
sebe samého za nás, abychom měli
na jiný život, nepohlcovaný smrtí 
(2 K 4,16). Zkušeností to potvrzuje
apoštol: „Živ jsem už ne já, ale živ je
ve mně Kristus“ (Ga 2,20). Změnil i
takového hříšníka, jako jsem já, svěd-
čí, a my s ním. Rozbřesklo se mu ten-
krát u Damašku (Sk 9,18) a tentýž
zdroj, Duchem oživlé Slovo, ozářil 
v této časnosti světlem víry i nás 
k životu, který nehyne.
Věříme, že v plnosti času z Izraele, 
z lidu, který k tomu vychoval, poslal
Bůh jednoho kázat o tajemství své
svaté skrytosti. Ne předákům a vůd-
cům, ale odepsaným a zahynulým
toho lidu svítá, když říká: „Přiblížilo
se Boží kralování. Co z tohoto světa
není, se vám přiblížilo. Obraťte se,
věnujte mu pozornost, svěřte se jeho
svrchovanosti.“
Do zavedených poměrů nezapadl.
Táhly za ním zástupy a lidi si šepta-
li o Jeremiášovi, když se v nádvoří
chrámu rozhorlil a zastal se ducha
modlitby proti obchodnímu duchu
na místě bohoslužby. Na potkání
uzdravoval, kázal na kopcích a v po-
lích, že přišel Zákon naplnit. Přední,
k tomu ordinované autority a stráž-
ce zbožnosti, tím rozčílil: „U lidí
nám škodí, koukejme se ho zbavit.“

Báli se, záviděli mu a nenáviděli ho.
Je příliš Boží! A tak jej křivě obviní,
narychlo odsoudí a jako zločince po-
praví. Ti tehdy z lidu nejlepší, elita, 
k tomu svedou ostatní. To je varovné.
Avšak jeho kříž se v bezpočtu jiných
neztratil, jak doufali. Vyčnívá do
věků na svědectví pravdě. Svědectví
proti nám, svědectví trápení Boží
lásky s námi. Kéž by se lidé, vnitřně
usvědčeni, přiznali a svěřili v pra-
vém pokání jeho alternativě, jeho
proměňující moci vzkříšení! Vyva-
rovali by se strašlivých tragedií, nad
nimiž mnozí neomaleně křičí: „Kdy-
by byl Bůh, jak by se na to mohl
dívat!?“ Dívá se. Hledí na nás z kří-
že. Varuje, ale poslední jeho slovo to
není. Vedle svědectví pravdě, co
jsme zač, dosvědčuje pravdu Boha,
Stvořitele možnosti být jinak. 
Pod slupkou slušnosti a kulturnosti
se i v novodobém člověku krčí, s čím
si neporadí. Usmrtil Boha a v klinči
duchovních zlostí se logicky dávno
neptá po Božím řešení. Zneužité
Kristovo evangelium, nevěrohodné
křesťanství je mu k smíchu. Nesolíte,
křesťané, své menu pro tento svět
náhodou solí zmařenou? Blikáte
vůbec ještě světlem světa do všudy-
přítomného smogu sebenasvícení?
Je po nás? Anebo s transparentem
„Svět pro Krista!“ víme, jak na to?
„Jak bylo za dnů Noe, tak bude pří-
chod Syna člověka,“ pověděl Ježíš a
Petr přirovnává křest v jeho JMÉNO
k onomu spásnému korábu (1 P 3,21)
a mluví o konci lidského světa svévo-
le a zvůle. S trapiči Boha (Gn 6,6) to
nedopadlo dobře. Přívalům uniklo
jen pár..., osm duší, rodina toho, který
dal na jeho výzvu a napomenutí. 
K pobavení všech kolem uposlechl
Boha, a místo aby si v duchu doby
užíval, desítky let stavěl cosi, co ne-
mělo logiku. „Jedli, pili, ženili se, vdá-
valy,“ prostě normálka, připomíná
Ježíš pohodu před potopou. Spásná
byla jedině vnímavost a poslušnost
Božího slova. Ježíš je jeho vtělením. 
S ním a jenom s ním a jeho slovem
jsme na frekvenci NOE, archetypu
šťastné volby.
V bouři dnů Syna člověka, říká Ježíš,
půjde o všecko. A tak proti obrazu
tragického konce ještě zvedá zname-
ní naděje, znamení Jonáše proroka.
(Biblisté řadí ten příběh, jako Židům
srozumitelný traktát, do 3. st. př. Kr.)
Připomíná Izraeli, jak ho pohltil
drak podsvětí, Babylon, a pak vyvr-
hl kajícího zpátky k poslání, které
mezi národy opustili. Podobenstvím
jejich natvrdlosti je Jonášovo: Se
mnou, hříšníci, jde Zákon a na má
slova dojde...
„Nic s tím nenaděláte, ortel platí. Ve
čtyřiceti dnech končíte. Ninive bude
vyhlazeno,“ rozkřikuje se a oni ku-
podivu pochopí, že si blázny nedělá.
Strašně se mu s tím sem nechtělo, až
ho na útěku od Božího poslání po-
hltila propast. V útrobách obludy, 
v břiše hrobu se vzpamatoval. Koří
se a volá k Hospodinu. Na rozdíl od

Ninivetských ví o milosrdenství Nej-
vyššího pro sebe: Že ještě žiju, je
moje šance. Nepravděpodobná, ale
Bůh, tvůrce zázraků, ji dává. Para-
doxně se tím stává znamením těm,
jimž hrozí:
„Což kdyby ji dal i nám,“ řekli si
hříšníci a pokořili se před Bohem,
jehož známost k nim zatáhl ten při-
vandrovalec. Proti své vůli a za cenu
své kazatelské prestiže zanesl Jonáš
k nenáviděným Asyřanům ducha
pokání: Lítost a změnu života, mož-
nost být jinak, a tak odklad soudu.
Sázel na 40 dní, ale Bůh poshověl.
Přežila generace nebo dvě, než…
než co? Než scénu znovu opanovali
démoni krutosti. Asyrská metropole
na Tigridu byla nájezdem Kaldej-
ce Nabopolasara definitivně vyhla-
zena.
Nejen na prahu zničující války, přá-
telé, to může zafungovat. Od dětství
bezpočtukrát vyprávěná jonášovská
story, stokrát namalovaná úsměvná
velryba, nám připomíná, že přes
svoji ospalost a mnohou neposluš-
nost jsme dnes doklopýtali do velko-
lepého Ninive hříšnosti a bezbož-
nosti. Povzbuzováni duchem bláho-
vých příběhů, Duchem Pravdy, od-
važme se paradoxního svědectví o
milosrdenství živého Boha nejen pro
sebe: „Člověče, válcuje tě soud? Nu-
že, drak nejhlubších propastí, oblu-
da nesnesitelných osobních krizí a
depresí tě může vyplivnout do svo-
body a nového života tak, jako mě.
Věř! Udělej místo SLOVU a DU-
CHU Pána Ježíše Krista. ON je cesta.
Připadáš si odepsaný a mrtvý? Ne-
přehlédni aktuálnost znamení Joná-
še proroka, poznej sebe sám, pravdu
o své situaci a chop se změny mocí
toho, který z mrtvých vstal. Boží
přání a přikázání je život. Život čas-
ností nevymezený, život s ním,
ŽIVOT VĚČNÝ (J 12,50). „Kdo si
hledí marností pouhých, dobroty
Boží se zbavuje,“ volá z břicha ryby
Jonáš i na nás (Jan 2,9). Amen. 
Modlitba:
Bože, náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, nad
zápasy se zlostmi, které se o nás pokou-
šejí, nad střety zájmů toho lepšího v nás
s tím horším, trvá tvé panství pokoje 
s pozváním i pro nás. Díky, že na světě
politiků a bavičů – božstev všelijak nás
mýlících v naší omezenosti – obracíš 
k nám svoji pozornost. V zajetí chytrá-
ků, kteří myslí za nás a rozptýlené nás
manipulují pryč od tebe, děkujeme, že
nás vracíš a uklízíš v naší duši. Soustřeď
nás, prosíme, znovu na své trápení s ná-
mi. Na bolest vykoupení ze zmatku hří-
chu ke svobodě, abychom v pravdivém
pokání se otvírali světlu, které v Pánu
Ježíši Kristu přichází na svět, abychom
vírou v moc jeho vzkříšení se v tvém
Duchu a pravdě proměňovali pro bytí 
s tebou. Díky za Bibli, za svědectví otců.
Sami bychom cestu naděje a odevzda-
nosti tobě nenašli. Tak nás, prosíme,
vyuč, inspiruj a zmocni k vyznání a svě-
dectví jiným, aby také našli. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

Dokončení ze str. 1

slovo boha – slovo tělem – 
– slovo přicházející (trvalé podněty)

krátké vyjádření
Obdrželi jsme tuto reakci čtenáře: „Pozastavuji se nad tím, jak může Čech a křesťan bez
studu napsat, že "oslavujeme výročí upálení M. Jana Husa" (M. Hübner: Na prahu Hu-
sových oslav). To nikdo před otištěním nečte? Prosím o vysvětlení - nejlépe na stránkách
ET-KJ - jak mohu slavit něčí upálení. To už jsme převzali způsoby Islámského státu?”

Zdeněk Krůta, Ostrava“
Zde je naše vysvětlení: Nejprve ujišťujeme, že jsme příspěvek M. Hübnera četli, že se nám
líbil a že na tento článek dostala redakce příznivé reakce. Dlužno poznamenat, že onen obrat
se spojením výrazů „upálení“ a „oslava“ opravdu nezní příliš náležitě. Bylo by však možné
jej docela dobře chápat ve smyslu, že oslavujeme Husovu věrnost pravdě a vyšší autoritě,
která jej dovedla až na kostnickou hranici… Nebo bychom něco oslavovali, kdyby Jan Hus
odvolal a vyhnul se potrestání?! Čtenáři děkujeme za pozorné čtení, ale doufáme, že možná
nešikovné vyjádření v jedné větě jej nepřipravilo o užitek z toho ostatního. Jakousi narážku
na způsoby Islámského státu přecházíme jako zcela neopodstatněnou, neboť u nich je osla-
vována jen smrt nepřátel či „mučedníků“, kteří s sebou vezmou co nejvíce dalších lidí…

Bohumil Kejř
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vzniknout. Vždyť tuto zemi rozdě-
lovala víra v jejích různorodých
křesťanských podobách. Hus, ne-
vím, zda by si to sám přál, se stal
jedním z mytických symbolů du-
chovního zápasu, který v určitých
etapách nabýval podoby boje na
život a na smrt. Naposled v letech
druhé světové války. To pominulo,
Hus sotva bude celou národní
pospolitost spojovat. To již také není
třeba. Postačilo by, kdyby si jeho
vyznavači i odpůrci vzájemně na-

slouchali. Kdo má však dnes čas 
a chuť klást si hlubší otázky vedoucí
k pochopení druhé strany?
Jsme malý národ a malá země. Ne-
máme ve svých dějinách tolik po-
stav, které by svými myšlenkami a
skutky vyčnívaly z dávných věků.
Proto bychom neustále neměli z dě-
jin vytlačovat tu jedny, tu druhé. I 
v budoucnosti je budeme potřebovat.

Projev Františka Šmahela na
Růžovém paloučku 6. července 2014

Vážené paní, vážení pánové,
kde jinde, než na tomto památném
místě české reformace si právě 6. čer-
vence připomenout muže, který dal
jméno celé jedné epoše a jehož
druhý život je spjat s osudovými eta-
pami české národní pospolitosti.
Ještě na počátku první světové války
Jan Hus byl v Čechách všudypří-
tomný, a to nejen svými pomníky.
Nemylme se, ne všichni v něm vidě-
li jednoho z největších Čechů minu-
losti. Tak tomu nikdy nebylo a jak se
zdá, ani nebude. Mezitím vstoupily
do české historie další výrazné po-
stavy, Masaryk, Havel, hrdinky a
hrdinové odboje, vězni svědomí,
spisovatelé, umělci, vědci i sportov-
ci. Jedni dočasně z dějinné paměti
vytlačují druhé, žákům v učebnicích
přibývá jmen a málokdo již má
hlubší povědomí o jejich díle, příno-
su či oběti. Postihlo to také Husa,
jehož jméno sice ještě každý zná,
jehož spisy však nikdo nečte. Nejsou
také snadné a v dnešní době jepičích
mód a celebrit jsou již poselstvím
vzdálené minulosti.
Nestýskejme si, žijeme v době, kdy
svobodně můžeme myslet i na veřej-
nosti. Pokud však nebudeme vzá-
jemně sobě naslouchat, nepřestane-
me být zajatci dílčí minulosti, té, kte-
rou bychom chtěli mít. Dějiny se
však udály tak, jak se udály. Byly
často kruté, a je proto bolestivé dobí-
rat se k jejich poznání. Ať již chceme,
či nechceme, dědíme celou minulost
této země a musíme se s tím postup-
ně vyrovnat. Tolik jsem považoval
za nutné říci úvodem k medailónu
Jana Husa.
Hus jako mnozí další vzdělan-
ci české reformní školy vzešel ze
skromných venkovských poměrů.
Díky své přirozené inteligenci se
přes farní a latinské školy dostal na
pražskou univerzitu. Mladý Hus
toužil po tom, co bylo a zůstává tou-
hou mnoha mladých a chudých
mužů. Teprve když roku 1402 získal
slušné existenční zajištění v Betlém-
ské kapli, nespokojil se s ním a začal
brát své kněžství jako závazné po-
slání. Nepochybně již tehdy měl
Hus ve svém osobnostním rejstříku
něco navíc, co upoutávalo nejen jeho
vrstevníky, ale i české posluchače v
Betlémské kapli. Možná to byl jeho
zjev, přesvědčivost projevu či zabar-
vení hlasu. Kdo ví, snad vše dohro-
mady, to si lze jen domýšlet. Jeho
charizma by mu však ve zvolené roli
duchovního a společenského terape-
uta nebylo nic platné, kdyby neměl
co říci.
Husovo myšlení a učená teorie se
utvářely v neustálém dialogu s jeho
vlivnými i lidovými stoupenci pro-
střednictvím kazatelny. Hus kázal
takřka denně, ve svátečních dnech i
dvakrát, přitom studoval bohosloví,
plnil své povinnosti na fakultě svo-
bodných umění a udržoval čilou
korespondenci se stále početnějšími
žáky a venkovskými straníky či od-
půrci. Nový kazatel v Betlémské
kapli započal po příkladu svých
předchůdců zvedat káravý prst na
všechny strany a připomínat svádě-
ní Antikrista . To se od něho čekalo,
zvláště když kritika rozpolcené círk-
ve se dvěma papeži již dlouho
zaznívala i z jiných pražských kaza-
telen. 

Adresné invektivy, ironické narážky
i aktuální glosy dodávaly jeho pro-
mluvám dráždivou přitažlivost, sou-
časně však rozmnožovaly řady do-
tčených kolegů v sutanách, ideo-
vých odpůrců na univerzitě i pro-
stých závistivců.
Pražský arcibiskup mu zprvu na-
slouchal a dokonce ho dvakrát usta-
novil kazatelem na shromáždění
všeho duchovenstva celé diecéze. O
to těžší pro Husa bylo se mu vzepřít,
když došlo ke sporu o obeslání kon-
cilu. Nebyl však sám, většina čes-
kých mistrů stála za ním a na pod-
zim roku 1409 ho zvolila rektorem
nyní již převážně českého vysokého
učení. Bylo to výrazem uznání Hu-
sových zásluh na vydání Dekretu
kutnohorského ve prospěch českého
univerzitního národa a zároveň 
i manifestací dosud jednotné re-
formní strany.
Hus byl nade všechnu pochybnost
uvědomělým a upřímně smýšlejí-
cím Čechem, jenž spolu se svými
přáteli usoudil, že čeští učenci již ve
všech oborech předstihli německé
mistry, od nichž se kdysi učili. Ob-
hajoba odsouzených reformních
názorů byla i pro něho součástí širší-
ho národně emancipačního hnutí,
jež se dožadovalo, aby český národ
byl v celé zemi, v Praze i na univer-
zitě, „hlavou a ne ocasem“. Sotva se
však ukázalo, že všichni Češi nevza-
li za své příkazy „Božího zákona“,
Hus neváhá prohlásit, že mu je
„Němec dobrý milejší než bratr zlý“.
Od té doby princip „pravé“ víry bu-
de již Husovi za všech okolností
nadřazenou hodnotou lásce k náro-
du a k vlasti.
Rozchod s arcibiskupem a počátky
procesu u římské kurie přiměly
Husa hledat záštitu u královského
dvora a vysoké zemské šlechty.  Prv-
ní těžká zkouška na něho čekala až 
v létě roku 1412, kdy se v důsledku
rozdílných postojů k prodeji papež-
ských odpustků rozešel s králem
Václavem a kdy se své reformní
minulosti zřekli jeho učitelé a přáte-
lé Stanislav ze Znojma a Štěpán Pá-
leč. V tomto kritickém momentu
hnutí Hus chvilkově zakolísal, záhy
se však vzchopil a svým vystoupe-
ním na univerzitě i v Betlémské
kapli nepřímo odepřel poslušnost 
i vlastnímu panovníkovi. Ne ná-
hodou se také vztah podřízených 
k nadřízeným stal v tomto období
jednou z ústředních otázek Husova
učení.
V září 1412 došel do Prahy konečný
rozsudek papežské stolice se zostře-
nou klatbou na Husa. Jeho veřejné
odvolání ke Kristu bylo do jisté míry
unáhleným gestem rezignace, neboť
záhy nato se Hus energicky pokusil
zmařit platnost hrozících postihů
prostřednictvím svých stoupenců na
zemském soudu. Nicméně od konce
roku 1412, kdy musel opustit Prahu,
se v Husových úvahách stále častěji
vynořuje pomyšlení na smrt v zá-
jmu vítězství Kristovy pravdy. "Kdo
mluví pravdu, hlavu mu rozbijí,"
píše Hus v červnu 1413 pražskému
příteli a pokračuje slovy: "Ze smrti
hrůzu kdo má, ten radost z života
ztrácí. Nade vším vítězí pravda."
Hus přitom ani v době svého ven-
kovského vyhnanství nesložil ruce 
v klín. V horečném chvatu dokončil

své nejvýznamnější spisy, latinské
pojednání O církvi, české Výklady
víry a Knížky o svatokupectví.
Pobyt na jihočeském venkově v Hu-
sovi prohluboval pocit odpovědnos-
ti za důvěru prostých věřících a sou-
časně mu dodával sílu postoupit zá-
pas s odpůrci Božího zákona v jeho
pojetí, to dodávám, na půdě kostnic-
kého koncilu. Rozhodnutí vzepřít se
koncilu a jít vstříc téměř jisté smrti
nebylo pro Husa snadné. Na váhu
padaly důvody zásadní i veskrze
lidské. Jakmile byly kostky vrženy,
Hus na svůj příští úděl již pohlížel 
s pocity vyznavače-mučedníka. Tak
také přijala kostnickou hranici z 6.
července 1415 velká část české spo-
lečnosti včetně vysoké šlechty.
Ne všichni, co Husa odsoudili, si
přáli jeho smrt, nemohli však za-
chránit někoho, kdo jejich pomoc-
nou ruku odmítl. V sázce bylo příliš
mnoho, a to nejen pro kardinály a
preláty, ale i pro krále Zikmunda.
Jednotu církve chtěl znovu zajistit
bez ohledu na oběti. První byl sesa-
zený římský papež, druhou Hus,
který odmítl odvolat své učení. 
Mám-li v několika málo slovech shr-
nout smysl a výsledky Husova re-
formního úsilí, pak vedle osobní
zásadovosti a statečnosti je třeba
vyzdvihnout jeho činné pojetí víry.
Hus patřil k okruhu duchovních,
kteří se formální křesťanství snažili
doplnit zvnitřněním víry v širších
kruzích obyvatelstva. Tento náročný
záměr se měl týkat každého křesťa-
na, to však v Husově době naráželo
na negramotnost naprosté většiny
prostých lidí na vesnicích i ve měs-
tech. Hlavní váha tohoto úkolu spo-
čívala na bedrech kazatelů, z nichž
mnozí dostatečně neovládali latinu.
Hus na ně po svém vynuceném
odchodu z Prahy zaměřil pozornost
a sepsal pro ně srozumitelné výkla-
dy a pomůcky. Velkou překážkou
byl mu v tom složitý a rozkolísaný
pravopis, který se úspěšně pokusil
zjednodušit diakritickými znamén-
ky. Husova reforma českého pravo-
pisu, která po celá staletí tak dobře
sloužila, se nyní stala slabinou elek-
tronické komunikace. 
Jaký svět si Hus přál a představoval?
Nebyl to svět bez pánů a podda-
ných, jak jsme se ještě v nedávné
době mohli dočíst. Jeho ideálem
naopak bylo harmonické soužití
všech součástí tehdejší společnosti,
které mělo zajistit bezvýhradné
dodržování Božího zákona. Jak jinak
porozumět Husově předsmrtné vý-
zvě z Kostnice všem jeho bohatým i
chudým věrným Čechům: „Prosím
pány, aby své chudině milostivě a
spravedlivě vládli. Prosím měšťany,
aby poctivě obchodovali. Prosím
řemeslníky, aby si rovněž poctivě ve
své práci vedli. Prosím sluhy, aby
svým pánům a paním věrně sloužili.
Také prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti nedali a
pravdy každému přáli.” Bylo to hlu-
boce křesťanské poselství, které se
ani křesťanům ještě nepodařilo na-
plnit.
Husův druhý život, který započal
hned po jeho smrti na kostnické hra-
nici, jako by byl v některých etapách
národní historie významnější než
ten, který skutečně sám prožil. Není
ani divu, že takové zdání mohlo

jaký svět si přál a představoval mistr jan Hus

Milí přátelé,
šílené představení, které se na těchto místech odehrálo před 394 lety,
bylo vyústěním stoletého střetu dvou idejí – náboženské a politické.
To, čeho zde byli lidé svědky, bylo kruté až nelidské. Stačí si přečíst
průběh popravy, která trvala téměř pět hodin a je podrobně zazna-
menána. Možná by se nám chtělo říci, něco takového už dnes není
možné. Jistě ne podle takového scénáře. Ale pozor, člověk je stejný. Je
schopen všeho. Kdo to o sobě neví, je nebezpečný pro sebe i pro své
okolí. Máme v živé paměti komunistickou diktaturu, která používala
nejkrutější metody mučení, aby zlomila svobodné lidi a mohla si neo-
mezeně vládnout. Dělali to konkrétní lidé, kteří žili mezi námi. Nebo
vezměme národnostní animozity, které se zvrhly v etnické čistky,
dokonce tady u nás v Evropě. Mohl bych pokračovat nedávnou děsi-
vou událostí, kdy pilot letadla řešil svůj problém tak, že spáchal sebe-
vraždu a vzal s sebou 150 nevinných lidí. Co dělat, aby se něco tako-
vého neopakovalo? Dovolím si zmínit dva postoje, které udržují mír
a pokoj mezi lidmi.

1. Mít úctu k člověku, vážit si druhých lidí, vždy mít na mysli důstoj-
nost člověka. Existuje tzv. zlaté pravidlo, podle kterého bychom se
měli řídit. Ježíš řekl: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy
ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci (Mt 7,12). Ježíš
varuje před nenávistí, nejen tou vnější, ale tou, která má svůj počátek
v lidském srdci. Mít druhé za přednější sebe, to se do dnešní asertiv-
ní společnosti moc nehodí. Už v maličkostech bychom měli respekto-
vat pravidla a projevovat úctu jeden k druhému. S tím souvisí ta
druhá podmínka.

2. Být tolerantní, zdůrazňovat svobodu člověka vycházející např. 
z Listiny lidských práv a svobod, a současně mít respekt k zákonům
této země. Připomenu známý Voltairův výrok: S vašimi názory nesou-
hlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat. A já bych dodal, ať
jde o postoje politické, národnostní či náboženské. Kolik životů bylo
zmařeno kvůli lidské jinakosti. Mluvím-li o toleranci, pak mám na
mysli toleranci, která má svoje hranice. A to hranice, jak Karel Čapek
pěkně vyjádřil, které neomezují, ale ohraničují. Není to jednoduché,
ovšem ono zdravé napětí mezi svobodou a respektováním pravidel
nelze vytěsnit, chceme-li žít v míru a pokoji.

Je dobré si připomínat temné stránky našich dějin, ne proto, abychom
živili argumenty pro odplatu, ale abychom odpustili a přitom neza-
pomněli. Kdo nezná nebo ignoruje svoji minulost, je na nejlepší
cestě, aby ty šílené věci nějak zopakoval. Kéž je nám letošní připo-
mínka popravy 27 vůdčích osobností tehdejší doby zdviženým prs-
tem a varováním. Nepřítel, kterého je třeba se bát, nestojí vždy jen
proti nám, může být také dobře maskován někde hluboko v nás.

Daniel Fajfr
Projev u desky se jmény popravených představitelů 

stavovského odboje 21. června 1621

Růžový palouček u Litomyšle, kde se loučili exulanti před nuceným odchodem
z vlasti po Bílé Hoře

ke shromáždění na
staroměstském náměstí 

v čísle 25 minulého ročníku jsme přinesli obsáhlý příspěvek michala Flegla „Historik husitství
František šmahel osmdesátiletý“, ve kterém autor shromáždil základní životopisná data o jubilan-
tovi a také se zevrubně věnoval jeho dílu. jsme rádi, že od profesora Fr. šmahela můžeme uveřej-
nit následující příspěvek.

(red)



49. mistru mArtinovi, mému žákovi

Mistře Martine, nejdražší bratře v Kristu! Napomínám tě v Pánu, aby ses bál
Boha, jeho přikázání zachovával, vyhýbal se ženské společnosti a byl opatr-
ný, když posloucháš zpověď žen, aby tě satanáš nepodvedl pomocí ženské-
ho pokrytectví; neboť praví Augustin 2): "Nevěř pobožnosti, protože čím je
pobožnější, tím je bujnější a pod rouškou zbožnosti skrývá se uvnitř žádo-
stivý cit." Dávej si tedy pozor, abys nepřišel o nenahraditelné panictví, které
jak doufám zachováváš. Pamatuj, že od tvého mládí jsem tě učil sloužit
Kristu Ježíši a jak bych tě byl rád naučil, kdybych byl mohl, za jeden den
všechno, co jsem věděl. Víš také, že jsem zatracoval lakotu a nespořádaný
kněžský život, za což z milosti Boží trpím pronásledování, které brzo proti
mně bude dovršeno; a nebojím se být zahanben pro jméno Ježíše Krista.
Také tě srdečně prosím, abys nedychtil po majetku; budeš-li nicméně povo-
lán k duchovenské službě, ať tě ovládá Boží čest, spása duší a práce, a ne
vlastnění prasat nebo polností. A staneš-li se plebánem3), měj se na pozoru,
abys neměl mladou kuchařku, abys nepečoval víc o svůj příbytek než o
svou duši; hleď, abys byl vzdělavatelem duchovního stánku, byl nakloněn
k chudým a pokorný; a abys neprojídal statky při hodování. Bojím se také,
že když nenapravíš svůj život a nebudeš se vzdávat krásných a nadbyteč-
ných šatů, že budeš od Pána těžce potrestán; jako i já nešťastný budu
potrestán, protože jsem i já takové šaty míval, když jsem se nechal svést
špatným zvykem lidí, mezi kterými jsem byl raněn duchem pýchy proti
Bohu. A proto, žes mé veřejné mluvení a hlásání znamenitě poznal od svého
mládí, nemusím ti psát více. Ale prosím tě pro milosrdenství Ježíše Krista,
abys mne nenásledoval v žádné lehkomyslnosti, kterou jsi u mne viděl. Víš,
že jsem - jak mne to bolí! - předtím, než jsem se stal knězem,  rád a často hrál
v šachy, marnil čas a často jiné i sebe onou hrou nešťastně přivedl k hněvi-
vosti. Protože jsem se dopustil i bezpočtu jiných chyb, odevzdávám se tvým
prosbám za odpuštění k Pánu nejmilostivějšímu, jestliže nebudeš líný vzý-
vat jeho milosrdenství, aby ráčil můj život řídit a po překonání ničemností
nynějšího věku, těla, světa a ďábla aspoň v den soudný mne usídlil v nebes-
ké oblasti. Buď zdráv v Kristu Ježíši se všemi, kteří zachovávají jeho zákon.
Kdyby sis chtěl nechat na památku šedivou sukni; ale myslím, že ty se štítíš
šedivé barvy; tedy dáš ji, komu se ti to bude zdát lepší. Sukni bílou dáš ple-
bánovi4). Mému žáku Jiřímu či Jiříkovi4) také dáš 1 kopu nebo šedivou
sukni, protože mi věrně sloužil. Prosím tě, abys tohoto listu neotevíral, leda
bys dostal zprávu o tom, že jsem mrtev.
49. 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.

Jsme v roce oslav a připomínky šes-
tistého výročí upálení mistra Jana
Husa. Domníváme se, že nebude od
věci vzpomenout i na obdobné vý-
ročí – ale o sto let dříve – tedy na pří-
pravy oslav a vzpomínek výročí
pětistého.
Připomeňme si nejdříve okolnosti a
podmínky, s našimi současnými co
do obtížnosti nesrovnatelné. Rok
1915 byl prvním rokem první světo-
vé války. V této situaci byly jakékoli
vzpomínky na mistra Jana Husa,
natož oslavy v Rakousku-Uhersku,
nežádoucí a zakázané. Nesměl být
odhalen ani pomník Husův na Sta-
roměstském náměstí, což bylo plá-
nováno již dávno před válkou.  Dne
6. 7. 1915 byl uzavřen kordonem
stráže, aby k němu nemohly být kla-
deny věnce. Květy házené k pomní-
ku přes hlavy stráží byly ihned za-
metány!  Tím víc se české spolky 
v zahraničí snažily památku Huso-
vu připomenout a využít k sezná-
mení ciziny se zápasem českého ná-
roda o obnovení českého státu. Spol-
ky švýcarské byly s ohledem na
místo konání Kostnického koncilu a
Husovy smrti k přípravě programu
oslav a vzpomínek nejpovolanější.
První konferenci zorganizovala
pravděpodobně ženevská beseda
Slovan již 3. ledna 1915 v Bernu a
byly na ní zastoupeny spolky Sva-
topluk Čech z Curychu, Český do-
mov z Basileje, Česká beseda z Ber-
nu a zástupci pařížských Čechů a
také Dr. Lev Sychrava, který pozdě-
ji (od srpna 1915) vydával list „Čes-
koslovenská samostatnost“.    
Při konferenci bylo rozhodnuto vy-
tvořit „Ústřední spolek sdružení
švýcarského“, který z jara 1915 vy-
dal česky a francouzsky „Manifest“
a dal si za úkol „podporovat s veš-

kerou energií snahy Čechoslovanů
zahraničních po obnovení samostat-
nosti zemí československých“.
Když tento „Manifest“ vyšel, snažila
se rakouská vláda činnost českých
spolků podlomit. Podle zápisu z val-
né hromady spolku beseda „Svato-
pluk Čech“ ze 14.8.1915 předseda
spolku krajan Chudoba oznámil, že
funkcionáři spolku byli vyrozuměni
kantonální policií, že veškerá propa-
ganda za příčinou osamostatnění
zemí českých není ve Švýcarsku do-
volena a že překročení zákazu se
trestá vypovězením ze Švýcarska –
ani tam tedy nebyla situace bez rizi-
ka postihu.
V té době studovalo v Basileji theo-
logii několik evangelických boho-
slovců, kteří se dlouho předem těšili
na připravované oslavy a samozřej-
mě se jich chtěli účastnit. Tři z nich –
Šabacký, Souček a Řezníček – napsa-
li profesoru Masarykovi pozdrav a
dotaz na plánované oslavy, na který
prof.Masaryk odpověděl lístkem, na
němž m.j. sdělil studentům místo
konání slavnosti v Ženevě i to, že na
ní bude hovořit i prof. Denis.
Po obdržení odpovědi prof. Masa-
ryka 10.6.1915 si Jan Řezníček napsal
do deníku: „To je zpráva!!! Rozumí
se samo sebou, že tam pojedu, ať to
stojí cokoliv. To bude mít pro nás
význam historický. Těším se na to
velice.“
6. července 1915 odjelo šest českých
bohoslovců z Basileje do Ženevy na
Husovu slavnost.
Ta byla zahájena zpěvem ruského
pravoslavného sboru, který předne-
sl chorál „Kdož jste Boží bojovníci“
česky – bylo úchvatné slyšet mezi
tolika cizinci český chorál zpívaný ci-
zími hlasy, ale českými slovy! Hned
při prvních zvucích všichni povstali

a vyslechli píseň vstoje. Nato zabu-
rácel místností dlouhý potlesk.
Poté vystoupil prof. theol. Dr. Gau-
tier a v krátkém proslovu představil
profesory Denise a Masaryka, kteří
byli uvítáni potleskem. Prof. Denis
ze Sorbonny se pak ujal slova a mlu-
vil asi jednu a čtvrt hodiny o české
reformaci. Když došel ke slovům, že
nevěří, že by nyní zvítězila rozděle-
nost nad soudržností a moc nad
humanitou, již prý český národ vzal
do svého programu, byl odměněn
hlučným potleskem.
Po něm vystoupil náš prof. Masa-
ryk. Vyložil hlavně stanovisko dneš-
ních Čechů k reformaci a jejich úko-
ly, totiž abychom podle slov Hav-
líčkových pro to, zač naši předkové
trpěli a mřeli, dovedli nyní žít a pra-
covat. Též jeho řeč byla provázena
hlučným potleskem. 
Následovaly české zpěvy, první sta-
rohusitská „Těšme se blahou nadě-
jí“, pak jakýsi kus z české opery a
nakonec „Hej, Slované“. Při této pís-
ni shromáždění opět povstalo. Ke
konci se ozývaly výkřiky „Nazdar!“,
„Sláva!“ apod.
Druhý den po slavnosti navštívi-
li naši theologové prof. Masaryka 
v hotelu Richmond. Při té krátké
návštěvě podal pan profesor všem
ruku a zeptal se, jaký je zájem o Hu-
sa v Basileji, a řekl nám, že v Anglii
se kázalo o Husovi v každé vesnici,
a prý vůbec kdekoli jsou protestanté,
se o Husovi mluvilo. Bylo mu řeče-
no, že se nám podařilo uveřejnit pro-
gram ženevské slavnosti v „Kir-
chenblattu“, vše ho zajímalo. Poně-
vadž jsme ho nechtěli déle zdržovat,
vstali jsme a rozloučili se s ním velmi
srdečně. Je na něm vidět, že mnoho
pracuje a má hodně starostí.

Manželé Eva roz. Řezníčková a
Přemysl Chlebounovi

(pokračování v příštím čísle)

Husova oslava před 100 lety 1. částListy M. Jana Husa

49. Mistru Martinovi, žáku svému 1)
R. 1414, 10.října. (1414, zač. října)
Tento list, nazývaný obyčejně závětí Husovou, zanechal Hus zapečetěný Martinovi
se žádostí pod nadpisem, aby ho dříve neotevřel, leč by slyšel, že podstoupil smrt.
Hus Martina nebo Martinka z Volyně, svého nejdražšího a nejdůvěrnějšího žáka a
přítele (viz ještě listy mu poslané - č. 23. a 79.) napomíná k cudnému a čistému živo-
tu, k dbání svých povinností, byl-li by za faráře povolán; vyznává se mu ze svých hří-
chů (na svědectví, jak probuzené a citlivé svědomí měl) a činí konečně svou závěť 
v příčině skrovného majetku svého.
1) Pal. 183, Tom. 583. 2) Nejvíce vynikající otec církevní západní církve, na něhož re-
formátoři nejvíce se odvolávali, byl biskupem v Hipponě v Africe a spisovatelem, + 430.
Viz č. 10. 3) farářem. 4) O nich se zmiňuje Hus ještě v listech č. 71 a 79; ale ničeho urči-
tějšího o nich, ba ani jméno plebánovo nevíme, než to, že Husovi přisluhovali.

V mrákotách.
Až po letech budou lidé vzpomínati naší doby, nebudou tak činit
ani s radostí ani s hrdostí.
S hrdostí vzpomínáme na děje našeho národa před Bílou Horou. 
I přes chyby, kterých jsme se tehdy také dopustili, byly to doby
velké a vznešené. Velký a vznešený byl také i  tragický odboj lidu
českého v době pobělohorské, v době protireformační. 
S radostí připomínáme si doby probuzení národa v době císaře
Josefa II. a později - kdy národ proniknut obdivuhodným idealis-
mem šel za svým Kollárem, Palackým, Havlíčkem.
Rádi můžeme vzpomínat i dob nových myšlének svobody, pokro-
ku a sociální spravedlnosti, které přišly v létech osmdesátých a
devadesátých.
Ale ku podivu - jak jest možno, že všecky ty krásné zásvity končí
dobou dnešní, která ničím tak není bohatá jako špicly a defraudanty.
Prožili jsme právě proces Švihův: Příznak našeho těžkého poníže-
ní mravního.
Ať se již cokoliv povídá na obvinění nebo obranu tohoto muže -
jedno jest jisté, že máte tu typ člověka, kterého převracíte tři
měsíce na líc a rub a nemůžete se od něho dovědět bezpečně
pravdy.
Takový že je dnes český člověk? Tak daleko že došel český
národ, že největší jeho vlastnost: oheň pro pravdu - jest zmrza-
čen v této zoufalé podobě?
Člověk Čech, člověk Husův musí se zachvět duchem božím, když
vysloví slovo Pravda. Pod pouhými pohledy husitských vojáků,
zanícených pro pravdu - utíkali nepřátelé - - -
A dnes! Taháme se o pravdu, cloumáme sebou, spíláme si, rveme
se, popravujeme se navzájem - a přece ta pravda stále někde je
mimo nás a hořce nad námi pláče.

25. května 1914 List budící české svědomí č. 10
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inzerce
FARNí SBOR ČCE V KARLOVýCH VA-
RECH hledá kazatele s nástupem
podle dohody v roce 2016. Jedná
se o prosperující a funkční měst-
ský sbor. K dispozici prostorný
byt 3+1, modlitebna v domě. 
Bližší informace na kontaktní ad-
rese sboru.

č. 10
RAKOUSKé ALPY - "GRÜNE AU" -
Křesťanský samoobslužný rekreač-
ní dům (+bungalov pro 2 rodiny) -
St.Wolfgang, Salzkammergut. 
Celoroční prvotřídní dovolená,
místo, kde i duše může dýchat.
Cena eur 20,00/osobu,den - děti a
skupiny sleva - www.christliches-
freizeitheim-gruene-au.de. 
J. Potoček - tel. 49 553 9393 - geor-
gepot@seznam.cz

č. 7

Ochranovský sbor při ČCE v Želez-
ném Brodě vzal na sebe úkol hostit
Husovy slavnosti Jana Husa ve dnech
4.-5.7.2015. Na přípravě spolupraco-
val Ochranovský seniorát s Evropskou
kontinentální provincií Jednoty bratr-
ské. Program byl bohatý, účastníci 
z mnoha zemí: vedle českých přijeli 
z Německa, Nizozemí, Švýcarska, ale
také z USA, Tanzánie, Hondurasu,
Jižní Afriky a Labradoru... Některé texty byly předem přeloženy, pozdravy byly tlu-
močeny do tří jazyků. Záštitu nad slavností převzala PhDr Hana Maierová, místo-
hejtmanka Libereckého kraje, a pozdravila shromáždění, stejně i pan starosta Želez-
ného Brodu Mgr. František Lufinka. Pozdrav přednesli i zástupci světové Jednoty
bratrské, Kostnické jednoty, společnosti Exulant a Veritas. 
Během odpoledne zazněly dvě přednášky: Jan Hus jako iniciátor evropské reformace
(P. Kameník) a Od Husa k Jednotě bratrské (J. Halama). Středem sobotního progra-
mu bylo vysluhování svaté večeře Páně. Z různých národů, jazyků, ras a zemí jsme
prožívali pozvání ke společnému stolování s naším Pánem Ježíšem Kristem. Bylo to
nezapomenutelné společenství.
Po večeři připravené německými hosty studenti gymnázia z Ochranova předvedli
svou hru o Janu Husovi. A pro mladší účastníky byl připraven i „noční Kalich“. Je
to setkání ve skalní modlitebně, kde se v době protireformace scházeli k utajova-
ným pobožnostem tajní nekatolíci. Šlo nás po 22. hodině tiše skalním bludištěm 
s bezpečnými lucerničkami asi 60, včetně několika dětí, k noční bohoslužbě. Vedl ji
R. Hertsch z Německa, překládala D. Kubíčková. 
V neděli ráno zval na 10. h k bohoslužebnému shromáždění sbor trubačů. Kázal
místní farář J. Polma na text Jan 16,2-3: Budou vás vylučovat ze synagog; ano, při-
chází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že uctívá Boha. To s vámi
budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.     
Po společném obědě jsme odjeli do Besedic, kde bylo další shromáždění ve volné pří-

rodě. Kázala sestra Benigna Carstens,
členka Ředitelství Evropské kontinentální
provincie Jednoty bratrské, zaznělo pásmo
z Husových textů, velmi jsme se  potěšili
zpěvem souboru Duae Tastae Cantates. 
Byla to náročná akce, ale krásná a požehna-
ná. Někteří si jako vzpomínku na tyto dny
odvezli i skleněnou figurku Jana Husa.

Jiří Polma

Husova slavnost v železném brodě



Evangelické církve v Čechách a na Moravě
vděčí pobělohorským exulantům za více, než
si uvědomují a za více, než jsou ochotny při-
znávat. Sotva kdo bude popírat, že se čeští
exulanti v 17. a 18. století s nasazením života
vraceli do své vlasti jako predikanti, přinášeli
náhradu za zabrané a spálené knihy, posilo-
vali své tajné souvěrce ve víře a tím přispěli
podstatnou měrou k udržení evangelického
vyznání v Čechách a na Moravě. Nikdo to
nepopírá, ale také to nikdo zvlášť nehodnotí.
Když zalistujeme ve velmi zdařilé publikaci
„Malý obrazový průvodce dějinami Česko-
bratrské církve evangelické“, nenajdeme o exu-
lantech a jejich zásluhách v době protirefor-
mace ani zmínku, ačkoliv předpokladem pro
znovuožití evangelické církve v Čechách a na
Moravě bylo zachování evangelického vyzná-
ní v době 160 let protireformace. Tato skuteč-
nost, že tu evangelíci ještě i po 160 letech byli,
se však stala méně zajímavou samozřejmostí.
Má připomínka není namířena proti autorce
knihy, s níž jsem o tom mluvila. Chtěla exu-
lanty zmínit, avšak muselo se šetřit penězi,
tedy i slovy. Několik vět o exulantech a o za-
chování evangelického vyznání v době proti-
reformace bylo škrtnuto. Dějiny ČCE začínají
ve zmíněné publikaci zkrátka tolerančním pa-
tentem. Vznik reemigrantských sborů našel 
v ní zmínku aspoň ve dvou větách. Že jim ne-
byla věnována větší pozornost, je snad možno
omluvit tím, že v kapitole o církvi v komunis-
tickém státě šlo jen o hrubý nástin církevní
situace, v níž přínos reemigrantů a reemi-
grantských sborů neměl tak viditelný a široký
záběr, jako působení jejich předků – exulantů
v době protireformace. 
K tomu, aby člověk opustil vše, co má, a začal
někde v neznámu „s holýma rukama“ znovu
budovat své existenční zajištění, je třeba velké
odvahy. Po druhé světové válce však mnozí
potomci českých exulantů neměli ani jiné
volby: museli své dosavadní domovy opustit
a začínat znovu. Někteří z nich však mohli vo-
lit, a někteří si dokonce mohli vzít leccos ze
svého majetku s sebou. Měli to v každém pří-
padě daleko snadnější než jejich exulantští
předci, ale přece jen to ani pro ně nebyla ma-
ličkost zvykat si na zcela nové prostředí a
vystavit své větší nebo menší iluze o zemi otců
tvrdé realitě.
Chceme-li hovořit o přínosu reemigrantů
evangelické církvi, musíme vzít v úvahu i
první reemigraci po první světové válce. Pro
tuto první reemigraci nebyl v mladém Česko-
slovensku nalezen ani dostatek politické vůle.
Tehdy byla po velkých dohadech v parlamen-
tu i jinde, po mnohých odmítnutích a velkých
zklamáních v řadách těch, kteří se chtěli vrátit,
přijata do Československa jen malá, symbolic-
ká část potomků českých exulantů. Celkem asi
1000 osob. Tito navrátilci byli v menších nebo
větších skupinách záměrně usazeni většinou 
v německých vsích. Němci tuto záměrnost na-
rušit jejich národnostní celistvost na území
Československé republiky pochopili a reemi-
granty odmítali. Pro reemigranty to nebyla
právě nejpříjemnější situace. Navíc byli tako-
vým usídlením odříznuti od českých sborů,
což ztěžovalo jejich integraci v církvi. Osvě-
žující přítomnost a přínos reemigrantů byl v té
době pociťován snad v BJB. V početnější ČCE

se ta hrstka mezi Němci bydlících navrátilců
spíše přehlížela. V Sulejovicích, Encovanech,
Vikýřovicích, Suchdole nad Odrou i v Holúb-
kově na Slovensku se však brzy rozříkala
nápadná vlastnost reemigrantské mládeže: Ta
nechodila do divadla, netancovala, zato ráda
zpívala duchovní písně a nesrovnatelně čile se
snažila angažovat ve sborovém životě. Re-
emigrantská mládež svou „odlišnost“ od do-
mácí mládeže bolestně pociťovala a mínila, že
odbor Kostnické jednoty, který se exulantů
všestranně ujímal, má „...za úkol ukázat české
veřejnosti, že náš mravní názor je sice odlišný,
avšak nesporně vyšší.”1 O takové důkazy však 
v české veřejnosti, ba ani v evangelické církvi
nikdo nestál a reemigranti cítili svou bezmoc-
nost. Stýskali si: „Naše tužby dovedeme vyslovit a
povědít lidem často pouze zpěvem.” Reemigranti
se organizovali a doufali spojenými hlasy pro-
niknout k sluchu širších církevních kruhů a
přednést své naléhavé napomenutí k rozhod-
nějšímu následování Krista. Avšak dříve než
se jim to podařilo, zasáhla je předzvěst druhé
světové války. Mnozí byli ze svých usedlostí
vypovězeni, tlačily je materiální starosti. Pak
přišla i válka. 
Vzdor početné nepatrnosti této první reemi-
grantské skupiny a vzdor všem nepříznivým
okolnostem, které její integraci ve vlasti pro-
vázely, byl její přínos pro evangelickou církev
nemalý přinejmenším tím, že z ní vzešlo už 
v první generaci několik ve víře horlivých a 
v práci obětavých farářů, mezi něž patří bratří
Jaroslav a Karel Matějkovi, Vlastimil Sláma,
Jan Smetana a také Pavel Kyprý, který přišel
do Čech ze slezského Husince až počátkem
třicátých let.
Druhá vlna reemigrace potomků českých exu-
lantů po druhé světové válce byla daleko sil-
nější a politická i církevně politická situace
byla daleko složitější. Tentokrát tu byla pro
reemigraci politická vůle, reemigranti byli do
Československa zváni, ale pro komunistické
aktivisty, kteří v pohraničí působili, byla jejich
zbožnost nežádoucí a jejich bývalá státní pří-
slušnost podezřelá. S vhodností míst pro jejich
usídlení si nikdo nelámal hlavu. Byli posíláni
převážně do západních Čech a jejich rozptý-
lení bylo spíše vítáno. Usídlení v místech, 
z nichž byli dosavadní němečtí obyvatelé ná-
silně „odsouváni“, bylo pro reemigranty jen
těžko únosným břemenem.
ČCE byla po válce zaměstnána konsolidací
své církevní organizace a svých starých sborů
a trpěla nedostatkem farářů. V choulostivé
situaci v pohraničí muselo vedení církve hle-
dat cestu křesťanského zacházení s německý-
mi faráři a německými evangelickými sbory.
V praxi se to z viny na obou stranách vždy ne-
vydařilo, ale na mnohých místech byly národ-
nostní předsudky statečně překonávány. Češi
měli převzít církevní budovy německých
evangelíků. Mezi českými dosídlenci však
bylo evangelíků velmi málo a mnozí z nich se
ani jako evangelíci nehlásili, nebo se hlásili, ale
dlouho v pohraničí nezůstali. O stejné budovy
měla zájem i Československá církev, takže do-
cházelo ke konkurenci a k překotnému zabírá-
ní budov, aniž by bylo zajištěno sborové záze-
mí. Do těchto zmatků se začali ve větších i
menších skupinách trousit reemigranti. Jejich
touhou bylo zachovat si sousedská společen-
ství podle svých slezských a polských exu-
lantských vsí. Synodní rada se podle svých
možností zasazovala o usídlení reemigrantů
podle jejich přání. Její snahy sice zcela neuspě-
ly, ale přece jen se podařilo udržet pohromadě
aspoň několik větších skupin reemigrantů,
které v pohraničí vytvořily nové životaschop-
né evangelické sbory. Nově vznikající reemi-
grantské sbory však otvíraly vedení církve
zcela nové problémy a nové úkoly. Ke všem
starostem tehdejší synodní rady se brzy dosta-

vila i nebezpečná konfrontace církví s komu-
nisty.
Ve své dobré vůli postarat se o reemigrantské
sbory v pohraničí prosila synodní rada nejen
činné faráře, nýbrž i učitele, diakony a faráře
ve výslužbě o výpomoc. Nejdříve se jednalo o
pouhé krátké návštěvy reemigrantských sku-
pin, tak jak se o jejich existenci synodní rada
dozvídala. Reemigranti byli v té době větši-
nou odkázáni sami na sebe. Jejich první setká-
ní s politickými činiteli bylo nejednou odstra-
šující, ale ani setkání s českými evangelíky
nebylo vždy povzbudivé. Církevní vedení si
tento možný problém uvědomovalo a obáva-
lo se, že by se reemigranti ve svém zklamání 
z českých evangelíků mohli připojit k některé
ze svobodných evangelických církví. Zprávy
kazatelů, kteří z pověření synodní rady reemi-
granty navštěvovali, potvrzovaly oprávně-
nost těchto obav: reemigranti byli „zneklidně-
ni“ z mnoha příčin. V neposlední řadě měli
starost o své budoucí duchovní vedení.
Neratovický farář Břetislav Hladký, který se
také podílel na návštěvách v nově vznikajících
převážně reemigrantských sborech, postřehl a
ve své zprávě jasně vyjádřil situaci: „Až se [ree-
migranti] seznámí s upadlostí našich sborů, vzros-
tou již tu i tam se ukazující tendence k orientaci
jiné. Rozhodně bude církev nucena už kvůli nim
mluvit jednoznačněji a jasněji jako církev a ne jako
sdružení politicko-kulturní, jak se dozvuky z libe-
rálního minula ještě často o to pokusy činí. Nestačí
jim husitsko-českobratrská romantika bez nábožen-
ského obsahu. Jsou bez onoho vztahu k dějinám
národa, který je u nás běžný, neboť postrádají škol-
ního vyučování o nich a neznají myšlenkové nápl-
ně našeho nacionalismu. Je jim cizí. Příliš zakláda-
jí na Bibli, aby se vedle toho ještě do nich něco vešlo.
Mají sice mnohem blíže k postavám naší reformace,
ale ne skrze národní ideologii, nýbrž přímo skrze
Bibli. Exulanti neprodělali s námi národní obroze-
ní, a jsou Čechy, protože jsou lidem kralické Bible.
Velký vliv měl mezi nimi pietismus, ačkoliv např.
švabachový zpěvník slezských exulantů, tištěný
anno dazumal ve Vratislavi, zahanbí svojí klasič-
ností velice zpěvník náš. Bude těžko jej jim brát a
nahrazovat jej takovou méněcenností, bude těžko jej
však i znovu tisknout.“2
Setkávaly se tu dva světy vyrostlé ze společ-
ného kořene, ale prošlé rozdílným vývojem:
na jedné straně stávající ČCE ovlivněná ná-
rodním obrozením, osvícenstvím, národnost-
ní romatikou, národnostní hrdostí i teologic-
kým liberalismem, a na druhé straně reemi-
grantské skupiny silně poplatné staré exulant-
ské tradici trvající především na Bibli jako na
jedině směrodatném a neomylném slovu Bo-
žím, ale i na některých tradovaných zvyklos-
tech. Jejich způsob zbožnosti byl ovlivněn kla-
sickým pietismem i novodobějšími pietistic-
kými hnutími, někde i letničními důrazy. Tyto
dva světy vzešlé ze společného odkazu české
reformace dostaly velikou příležitost ke vzá-
jemné plodné konfrontaci, k ujasnění svých
stanovisek, k hledání společné cesty. Před-
pokladem bylo vzájemné poznání se v odliš-
ném historickém vývoji. Avšak svět reemi-
grantských sborů byl v poměru ke světu ostat-
ní evangelické církve početně malý a vedení
církve mělo nadmíru jiných starostí, než aby
se mohlo příliš zabývat touto novou skupinou
v církvi. Synodní rada však měla zájem na
udržení potomků českých exulantů v církvi a
starala se, aby reemigrantské sbory dostaly
své faráře. Leckoho z českých farářů potěšila
reemigrantská horlivost ve víře, leckoho ruši-
lo jejich penetrantní lpění na tradicích, které si
hájili i biblickými argumenty. Sotva koho však
zajímalo, proč tomu tak je. Reemigranty zas
nezajímaly novější dějiny české evangelické
církve. O národním obrození nikdy neslyšeli a
česká národnostní hrdost jim byla cizí, a
někdy je dokonce zraňovala. Žel, i z úst někte-

rých pietisticky zaměřených církevních činite-
lů, s nimiž si reemigranti jinak dobře rozumě-
li, zazněly občas nacionalistické protiněmecké
tóny, a to v době, kdy se někteří z mladší gene-
race potomků českých exulantů ze Slezska
snažili překonat německou hrdost, k níž byli
po léta vychováváni v německých školách.
Nejen reemigranti z Německa, nýbrž i reemi-
granti z Polska trpěli občasnými projevy čes-
kého nacionalismu mezi evangelíky. Liberální
teologie působila na reemigranty jednoznačně
odpudivě. Oba světy, reemigrantský a tuzem-
ský církevní, se dobře shodly snad jen v české
nábožensko-historické romatice. 
Reemigranti, kteří přišli ze Zelova a z Volyně
z baptistických sborů nebo ze sboru svobodné
církve reformované, hledali cestu do odpoví-
dajících církví. Ostatní reemigranti zůstávali 
v ČCE, církevními poměry se příliš nezabýva-
li, trvali na své zásadní biblické orientaci a za-
řídili se po svém. Začali zkrátka podle svých
měřítek rozlišovat mezi věřícími a nevěřícími
faráři a podle toho si je volili. Většinou jim to
vycházelo. Separovat se nechtěli. S pomocí
svých farářů hledali vztahy k jiným sborům.
Kus dobré práce vykonala v některých reemi-
grantských sborech organizace „Snaha“. Na
několik let ožila také reemigrantská organiza-
ce z doby předválečné („Sbor českých exulan-
tů“), která rozptýlené reemigranty spojovala a
dávala jim možnost promluvit si v širších kru-
zích o svých společných starostech. Žel, byla
už počátkem padesátých let zakázána. Ze stra-
ny oficiální církve se reemigrantům zvláštní
vstřícnosti nedostalo. Oni ji také neočekávali,
ale výše zmíněným odlišnostem nerozuměli a
nejednou zapochybovali i o tom, zda jsou 
v Československu na správném místě. Vždyť
o své vlastní minulosti věděli mizivě málo a 
o minulosti evangelické církve v Čechách a na
Moravě vůbec nic. V průběhu dvou set let
byly jejich rody dvakrát vykořeněny, dvakrát
ztratily své domovy. K pochopení své nové
situace a k jasnější orientaci by byli potřebova-
li pomocnou ruku. 
Synodní rada brzy zaznamenala, že má v círk-
vi „zvláštní typ nových sborů“, ale nenašla čas,
aby se jim snažila důkladněji porozumět.
Vedení církve ani teologická fakulta se nesta-
rala o to, aby byli faráři a především také stu-
denti teologie o těchto sborech dostatečně in-
formováni a na svou případnou práci mezi
reemigranty připraveni. Tak se stalo, že někte-
ří z horlivých mladých teologů považovali
reemigrantské sbory za zaostalé a svou důle-
žitou povinnost viděli v tom, reemigrantům
vysvětlit a dokázat, že se člověk vyvinul z opi-
ce. Takové - snad ojedinělé - případy byly ve
sborech nemalou katastrofou.
Synodní senior Viktor Hájek hodnotil v šede-
sátých letech vznik nových sborů v pohraničí
následujícími slovy: „Zvláštním typem nových
sborů jsou sbory vytvořené navrátilci z jiných ze-
mí, zvláště z Ruska, Polska a Německa. Jsou to
potomci evangelíků, kteří se před řadou desetiletí
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vystěhovali do jmenovaných zemí, namnoze z dů-
vodů hospodářských. Po druhé světové válce zatou-
žili po návratu do osvobozené vlasti... Církev byla
příchodem těchto bratří a sester velmi obohacena,
zvláště když si přinesli s sebou pevnou víru a uvě-
domělé zachovávání dobrých evangelických tradic.
Vytýká-li se jim někdy theologický konservatismus,
je nutno uvážit, zdali i tento není přínosem pro cír-
kev ohroženou liberalismem a světáctvím.”3
Synodní senior mínil jistě všecky poválečné
„navrátilce“, a mezi nimi byla skutečně i řádka
lidí, kteří se „před řádkou desetiletí vystěhovali...
namnoze z důvodů hospodářských“. Ale proč ne-
zmínil zdaleka největší evangelickou skupinu
„navrátilců“, která se vystěhovala tehdy před
dvěma sty lety a nevystěhovala se z důvodů
hospodářských, totiž potomky českých exu-
lantů? Jistě to nebyl záměrný, nepřejícný
úmysl, spíše nedostatečná informovanost,
bezradnost a naprostá neznalost exulantské
minulosti. „Teologický konzervatismus“, který
Hájek považoval za uváženíhodný přínos na-
vrátilců, se jednoznačně vztahuje na exulant-
ské sbory. Říkalo se o nich, že jsou konzerva-
tivní až podivínské. Faráři, kteří v těchto sbo-
rech nebo v jejich sousedství sloužili, věděli
samozřejmě, odkud členové jednotlivých re-
emigrantských sborů přišli, a také že jsou po-
tomky českých exulantů. Ale víc nevěděli, a
ani reemigranti sami jim nemohli víc povědět.
Musíme přiznat, že vedení ČCE nevěnovalo
reemigrantům dostečnou pozornost a zane-
dbalo i svou pastýřskou povinnost. Jak pro
reemigranty, tak pro faráře, kteří v těchto sbo-
rech pracovali, ba i pro celou církev by bylo
bývalo nadmíru důležité zopakovat si věcně
dějiny české náboženské emigrace včetně
založení exulantských kolonií v cizině. Zá-
kladní informace byly dosažitelné v dílech
Ferdinanda Hrejsy a Gustava Skalského, a
snad by se byl někdo z poválečných dokto-
randů nechal pohnout i ke zpracování někte-
rého tématu z problematiky emigrace a reemi-
grace. Romatické přednášky o odchodu Ko-
menského z vlasti si reemigranti rádi poslech-
li, ale necítili se jimi osobně jako potomci exu-
lantů osloveni.
Stejně jako mládež první reemigrantské vlny
se lišila i většina mládeže druhé reemigrant-
ské vlny od ostatní církevní mládeže: necho-
dila do divadel ani na zábavy, její pozornost
byla věnována sborovému životu. Ve středu
zájmu byly biblické úvahy a zpěv duchovních
písní. Výlety do přírody a hry nechyběly a
sborový život zpestřovaly nejrůznější sborové
slavnosti. Mnohým nepadlo zatěžko absolvo-
vat v neděli troje shromáždění a také ještě 
v týdnu dvoje nebo troje. V nedělních besíd-
kách pro děti sedělo v těchto sborech kolem
stovky dětí od tří do třinácti let, které, pokud
nebyly rozděleny do skupin, vydržely všech-
ny spolu celou hodinu zpívat, poslouchat
výklad biblických příběhů a učit se biblické
verše zpaměti.  Pěvecké sbory z reemigrant-
ských sborů byly známy široko daleko. Exu-
lantští patriarchové cítili za sbor svou zodpo-
vědnost, uplatňovali ji někdy i v malichernos-
tech a nebylo vždy snadné přesvědčit je o
nepodstatnosti jejich námitek. Ale tak tomu
bývalo už i u exulantů, že ve své prostotě
docházeli k jistým názorům, které považovali
za nesmírně důležité, ačkoliv se jednalo o
okrajové otázky. Ale protože jim jediným mě-
řítkem byla Bible, nezbývalo než hledat trpěli-
vě v Bibli. Nejednou si tito vyhranění bratří
sami nebyli zajedno, všelijak se dohadovali,
někdy se i pohádali, bouchli dveřmi, ale zas
přišli a omluvili se. Zápasili o biblickou prav-
du podle svých prostých možností. Faráři 
v těchto sborech potřebovali notnou dávku
pastýřské rozvážnosti a trpělivosti, ale mohli

se přitom od reemigrantů učit vnášet nevyčer-
patelné poklady z Písem do dnů všedního
života.
Při vší své nedokonalosti byli reemigranti ve
své velké části, tak jak jsme je znali v první
generaci, vyznávajícími následovníky Kristo-
vými. Vzpomínám na celou řádku výrazných
osobností. Někteří bratří a sestry bez mnohých
slov doslova vyzařovali svou tichou rozhod-
nost víry. Jiní měli spíše sdílný a bezstarostný
temperament a dokázali si na kole cestou do
práce i z práce nahlas radostně zpívat duchov-
ní písně a nic se nestarali, že by se to politic-
kým důvěrníkům mohlo nelíbit. Mnozí se
ochotně podřizovali všelijakým trestům za
odmítnutí nedělní práce v továrnách, pilně
odpracovávali promeškané nedělní pracovní
hodiny ve všední dny, ale nesmlouvavě trvali
na svěcení nedělního dne.
I z druhé reemigrace vzešlo hned v první ge-
neraci několik farářů a diakonů. Patří k nim
Jan Jelínek, Emil Jelínek, Emil Pospíšil, Jan
Bedřich Semerádt, Jan Matěj Tomeš a Jiří
Tomeš. Kromě ordinovaných kazatelů půso-
bilo v reemigrantských sborech mnoho neško-
lených, ale schopných laických kazatelů, kteří
faráře v jeho práci podle svých sil podporova-
li a na některých místech přebírali v kazatel-
ských stanicích plnou zodpovědnost za koná-
ní pravidelných každonedělních shromáždění
i za biblické modlitební a pěvecké hodiny ve
všedních dnech, za práci mezi dětmi i mláde-
ží. V komunistickém režimu byly tyto mož-
nosti sice všelijak omezovány, ale přesto byly
hledány a nalézány cesty, jak udržet čilý sbo-
rový život nejen v mateřských sborech, nýbrž
i ve vzdálenějších kazatelských stanicích. 
Druhá reemigrační vlna potomků českých
exulantů byla podstatně silnější než první ree-
migrace po první světové válce. Tvořilo ji asi
10 000 reemigrantů, z nichž se část připojila 
k BJB nebo CB (tehdejší Jednotě českobratrské)
a někteří zůstali také zcela mimo církev. Sbo-
rového života v ČCE se účastnilo zhruba nece-
lých sedm tisíc „exulantů“, jak se reemigranti
po svých předcích rádi nazývali. V poměru 
k zhruba 250 000 tisícům ostatních členů ČCE
to byla jen malá menšina, od níž se zkrátka
očekávalo, že se v církvi integruje. K tomu byli
reemigranti také ochotni, ale trvali na svých
důrazech, a v tom jim byla ponechána svo-
boda.
Není třeba, abychom si exulanty a jejich po-
tomky včetně reemigrantů idealizovali. Byli a
jsou to lidé s chybami, jaké nacházíme i u sebe
a jiných našich současníků, a také ne všichni
reemigranti si zachovali víru svých otců.
Avšak ti, kteří si ji zachovali, ti přinesli zpět do
země svých předků také jejich exulantský
odkaz. K tomuto odkazu patřily Bible, zpěv-
ník a modlitby. Bible, ale i zpěvníky, byly exu-
lantům i jejich potomkům vodítkem víry. 
V písních a modlitbách, k nimž byli od dětství
vedeni, vyjadřovali svou vděčnost Bohu, a
modlitby jim také pomáhaly překonávat všec-
ky starosti a těžkosti. Na tomto způsobu živo-
ta reemigranti lpěli a snažili se ho předat i dal-
ším generacím. Do ČCE, poznamenané odliš-
ným vývojem a v širších kruzích silně zvlaž-
nělé, přinesli reemigranti poměrně dobře za-
chovalý exulantský odkaz, v němž první
místo patřilo Bohu: „Více sluší poslouchati
Boha než lidí.“ (Sk 5,29) K zachovávání této
nadčasové exulantské zásady bylo třeba žít ze
Slova Božího a modliteb. 
V historii svých exulantských komunit v cizi-
ně byli potomci exulantů sice také ovlivněni
novodobějšími duchovními prouděními, jak
výše zmíněno, ale všecky nové vlivy poměřo-
vali odkazem svých předků, především Biblí.
Úzký vztah reemigrantů k Bibli, důraz na pro-
žité obrácení, snaha po nekompromisním
následování Krista, touha po prožívání Boží

přítomnosti a spoléhání se na Boží vedení oži-
vovaly a oživují vždy znovu otázku, do jaké
míry se církev, a také my jednotlivci ve své
víře necháváme ovlivnit moderními myšlen-
kovými proudy, které nás někdy velmi nená-
padně svádí k relativizaci biblických výpově-
dí a odvádějí od evangelia. Pro „církev ohrože-
nou liberalismem a světáctvím“, jak ji v šedesá-
tých letech 20. století charakterizoval synodní
senior Viktor Hájek, byl přínos reemigrantů, 
v podstatě připomínka odkazu exulantů, veli-
kým Božím darem. Nakolik oficiální církev 
z tohoto daru vzdor naznačeným nepřízni-
vým okolnostem ve skutečnosti vzala užitek,
lze těžko měřit. Svědectví života reemigrantů
v každém případě působilo a přineslo užitek
přinejmenším osobně některým dříve zvlaž-
nělým členům církve i některým lidem mimo
církev. 
Reemigranti ve svých prvních generacích
vymírají a následné generace jsou daleko sil-
něji než jejich otcové už od dětství vystaveny
působení vlivů moderní a postmoderní spo-
lečnosti. Byla by velká škoda, kdyby se přesta-
ly zajímat o svou exulantskou historii a poza-
pomněly na cenný odkaz svých předků. Všem
českým evangelickým církvím by jistě nemálo
prospělo, kdyby si odkaz exulantů co nejčas-
těji připomínaly. Nejde jen o historii nebo o
tradici. Jde o zásadní rozhodnutí, o životní ori-
entaci, o způsob života, o červenou nit vedou-
cí k cíli.

Edita Štěříková
Poznámky:
1 "Ohlas domova" (z pozůstalosti V. Jersáka)
2 Křesťanská revue roč. 14, 1947, č. 4, s. 107
3 Církev v proměnách času, s. 18
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večer s morAvAnkAmi edity štěříkové

Letošní první jarní den, byla to sobota, jsme se
sešli v kateřinickém evangelickém sboru, aby-
chom veřejnosti představili novou knihu his-
toričky Edity Štěříkové „Moravské exulantky
v obnovené Jednotě bratrské v 18. století“ s pod-
titulem „Obrazy ze života“. Byl to příjemný
podvečer, a jen pro připomenutí, v Kateřini-
cích a sousední Ratiboři působí jako faráři
manželé Jelínkovi, oba potomci pobělohor-
ských exulantů, kteří do Čech přišli roku 2010
z polského Zelova. V obou obcích působí hu-
dební soubor Zvonky Dobré zprávy a Kateři-
nice loni v celostátní soutěži získaly titul
Vesnice roku.
Kdo nám ten večer dělal společnost?
Tím prvním byl německý hudební skladatel
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), syn
slavnějšího Johanna Sebastiana, který nás
svou hudbou uvedl do 18. století, do doby, 
v níž Moravanky žily. Sonátu e moll zahrála
flétnistka Kateřina Chudobová, absolventka
AMU, členka několika hudebních souborů
(např. Trio Eufonico, Zpětné zrcátko) a také
učitelka hry na flétnu v soukromé ZUŠ v Pra-
ze-Řeporyjích (a odtud moje kolegyně).
Dalším skladatelem byl Jan Meisl (*1974). Se
svojí ženou Petrou nám přednesli celý cyklus
Janových deseti písní Nové biblické písně;
Petra zpívala a Jan ji doprovázel na klavír. Bib-
lické žalmy jsou u skladatelů ve velké obli-
bě, u nás je nejznámější Antonín Dvořák
(1841–1904) a obzvlášť jeho žalm 23., který
jsme si toho večera také vyslechli. Nové biblic-
ké písně jsou zhudebněným 89. žalmem. Žal-
mista v něm nijak nešetří ani svůj lid, ani jeho
Boha, Hospodina, což skladatel popisuje i
svou hudbou. Manželé Meislovi žijí s rodinou
v Českých Budějovicích a oba vyučují na tam-
ní konzervatoři a Pedagogické fakultě JU.
A ještě jeden skladatel, Jiří Matys (*1927). Stu-
doval v Brně a také tam potom vyučoval na
konzervatoři a na JAMU. Kateřina Chudobo-
vá zahrála 4. a 1. skladbu z jeho Variačních

monologů, přičemž obzvlášť ta čtvrtá na nás
posluchače v kombinaci se čtenou ukázkou
zapůsobila – to když jsme ještě měli před
očima výjev, jak matka vzala své malé děti,
nocí s nimi utíká k hranicím a celou skupinku
pronásledují vojáci.
O četbu ukázek se podělili Josef Čáp ze Svitav
a Jan Meisl. Josefa Čápa známe jako velkého
fanouška Zvonků Dobré zprávy, je též prezi-
dentem stejnojmenného spolku a členem vý-
boru spolku Exulant.
Ale tím nejdůležitějším, i když nepřítomným,
byla už zmiňovaná historička Edita Štěříková
(*1937), naše nejlepší a dlouho jediná specia-
listka na český evangelický exil. Vystudovala
na FF UK obor archivnictví, spolužákem jí byl
současný římskokatolický kardinál Miloslav
Vlk, který tuto skutečnost rád připomněl na
sjezdu potomků exulantů u evangelického
Salvátora v červnu 2013. Z politických důvo-
dů nemohla v Čechách získat práci, a pokud ji
získala, opět jí hrozilo propuštění. Nakonec
emigrovala do tehdejšího Západního Ně-
mecka, přičemž v Německu žije s manželem
Ottou dodnes. V češtině vydala na tucet knih
a získala si jimi nadšené čtenáře, protože její
knížky se čtou jako detektivka – nejen proto,
že je čtete se zatajeným dechem a těšíte se, co
přijde na další stránce, že spisovatelka popisu-
je lidi a události natolik plasticky, až vše před
sebou jakoby vidíte, ale také proto, že mnozí
potomci pobělohorských exulantů její knížky
čtou doslova „jako detektivku“; často se čte-
nář totiž nejdříve opravdu podívá na konec,
do závěrečného jmenného rejstříku, jestli se
tam nevyskytuje někdo z jeho příbuzných.
V ukázkách vybraných ke čtení byla snaha
představit zatím poslední vydanou autorčinu
knihu v plné šíři a bohatosti, se kterou Edita
Štěříková popsala „ženský svět“ Moravských
exulantek v Herrnhutu (Ochranově). Od ob-
tížného rozhodování k emigraci po vlastní
uplatnění v bratrských řádech s touhou napl-
nění vlastního života. Řády byly velmi přísné
a život kontrolován tak důsledně, že bratrské
autority řídily i intimní životy manželů. Velmi
barvitě jsou popsány situace v ženském „in-
ternátním“ způsobu života, dělení funkcí a
odpovědnosti. Autorka napínavě vylíčila osu-
dy misionářek doslova po celém světě, popsa-
la metodiku misie s učením se jazyku, míst-
ních zvyků, stravovacím návykům, oblékání,
přizpůsobení se životnímu „stylu“. Jak šířit
evangelium, tu „dobrou zprávu“, mezi válčí-
cími kmeny, při povstání. Mnohé z žen strávi-
ly na misii svá nejlepší léta a ve svých životo-
pisech podávají velmi otevřené zpravodajství.
Velmi napínavé je čtení o samotném hraběti
Zinzendorfovi o jeho vztazích právě k ženám
v „jeho“ církvi, zvláště pak k Anně Nitsch-
mann – tajné hraběnce. „…autorčin záměr ne-
chápejme jako výsledek moderního generového zá-
jmu, ale spíše jako důsledek skutečnosti, že ženy
hrály ve společenství Ochranovské Jednoty bratrské
velmi významnou roli, jistě významnější, než bylo
v té době v církvi běžné.“ – To v předmluvě
napsal Ondřej Halama, senior Ochranov-
ského seniorátu při ČCE, a tím mě osobně po-
těšila ta kniha ještě před tím, než jsem začal
číst samotný autorčin text. Kdo se těšíte na že-
ny podobné současným „rebelkám“, asi bude-
te zklamáni, i když svým způsobem to nepo-
chybně „rebelky“ byly, neboť riskovaly životy
své i své rodiny. Hrabě Zinzendorf se z dneš-
ního pohledu také nechoval příliš čitelně – na
jednu stranu byl v rozpacích nad ženským
„tlacháním“ a jinými „ženskými nectnostmi“,
na straně druhé se snažil u žen dodržet stejné
úřady a funkce jako měli muži – „symetrickou
paralelitu“ v sesterské i bratrské části Ochra-
novské církve. A tak asi jediní, kdo nám bu-
dou dodnes srozumitelní (přinejmenším nás
to nepřekvapí), budou vedoucí bratří, kteří po
smrti hraběte tuto paralelitu zrušili ve pro-
spěch mužů (ačkoli paradoxně právě zde pra-
meny mlčí a důvody vedoucích bratří neuvá-
dějí).
Knihu lze doporučit všem, kteří mají rádi his-
torii a bratrskou exulantskou zejména, a tito
všichni se mohou těšit na další knihu Edity
Štěříkové „Více sluší poslouchat Boha než
lidi“. 

Pavel Čáp, Josef Čáp


