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Ježíš se jinak věřícím nevyhýbá. Jde
do chrámu, ale stýká se i s těmi, kteří
nejdou. Právě v těchto končinách se
setkává s deseti malomocnými. To

jsme my v nejtíživějších situacích,
bezradní, uštvaní. Když máme málo
moci svou situaci změnit. Když nás
přemůže malomyslnost, a třeba i ta
naše česká malost. Všichni takto má-
lo mocní voláme ke Kristu: Smiluj se
nad námi! I v končinách mimo kostel
cítí člověk, že v Kristu je něco Boží-
ho, zachraňujícího. 
A když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukaž-
te se kněžím! To zní dost drsně...
Jako by říkal: „Alou do kostela! Hy-
baj do chrámu!” Ale Ježíš nenahání
bezmocné lidi do církve, nepase se
na jejich zoufalé situaci. To slovo je
v podstatě již slovo uzdravení (Le-
viticus 14). Šlo o starozákonní před-
pis přesné procedury, která navra-
cela člověku jeho místo mezi zdra-
vými. A skutečně: když tam šli, byli
očištěni.
Ježíš má tu moc: uzdravit z bezmo-
ci, vytrhnout z neštěstí, překonat
malomyslnost a izolovanost. V set-
kání s ním se  vracíme zpět do živo-

ta. Ale teď jde o to - a to je v příběhu
zásadní otázka - do jakého života se
vracíme? K čemu? 
Devět lidí z deseti potřebuje setkání
s Ježíšem hlavně k tomu, aby jim vy-
řešil jejich problém. Aby už neměli
tu nemoc, aby měli svůj byt, svou
práci, aby se už nestalo nic nepří-
jemného atd. Tak většina chápe boží
pomoc, na to máme spasitele: aby-
chom žili, jak nám vyhovuje. Žene-
me se k návratu - do starých kolejí.
Jen jeden z deseti se nežene zpátky
za svým, ale zpátky za Ježíšem. Jen
jeden z deseti se vrací do života kva-
litativně jinak: vsadí na vztah! Jen
jeden z deseti je schopen jásat ještě
nad něčím jiným než nad vylepše-
ním svého písečku. 
A ten jeden byl cizinec... Nepod-
ceňujme lidi, kteří věří  po svém.
Jejich láska, jejich víra, jejich vděč-
nost, může být větší než jiných. 

Štěpán Hájek, 
farář ČCE Brno Husovice
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Prožíváme léto, dobu dovolených,
unikáme do přírody, k vodě, do lesů
a strání, za hranice všedních dnů.
Toužíme po odpočinku, po klidu,
někteří i po nevšedních a exotických
zážitcích. Láká nás vytrhnout se 
z každodennosti, zažít čas bez sta-
rostí, žasnout nad novými krajinami,
cizokrajným ovocem, lidmi, zvyky,
faunou a flórou. „Nevaž se, odvaž
se!“, vytane v mysli pobídka z re-

klamního billboardu. Jsme však při-
vázáni  pevně k zemi, patříme sem,
do našeho životního prostředí, do
koloritu naší společnosti a naše mož-
ností bývají různě omezené. Před-
stavy máme zkreslené a omezené
také. Na světě je dnes již málo pa-
nenské přírody, o nepoznaných kra-
jinách a mořích ani nemluvě.
Obyvatelé cizích krajů se naopak
začínají stěhovat k nám. Vypadá to,

že právě my a naše země jsme se
stali objekty jejich snů a chtění. A to
nejen v rámci jejich dovolené, ale 
k pobytu natrvalo. S návratem prý
nepočítají. Turisté obvykle nemění
zvyky domorodců k obrazu svému,
nebývá to jejich prioritou. Teď slyší-
me, že ti kteří k nám míří, zavádějí
své zvyky i nároky bez ohledu, zda
se nám to líbí nebo ne. Přiznejme si,
že stopy našich prázdninových po-
bytů také poznamenaly krajiny, kde
jsme v létě pobývali. Nejsou to jen
pláže plné odpadků, ale i naše tábo-
řiště, blízké lesy, louky a stráně. Ne-
budu však zabíhat do ekologických
a civilizačních dopadů. Zajímá mne
stan, nezbytná vybavenost těch, kte-
ří míří na dovolenou do tábořišť 
v přírodě. Ti jej přibalují s sebou jako
svou budoucí střechu nad hlavou,
úkryt, hájemství, dočasný domov.
Dnes si můžeme vybrat z široké na-
bídky stanů různých tvarů, typů i
velikostí. Podle tradice, zaznamena-
né v Gn 4,20, je stan vynálezem Jábe-
le, syna Lámechova, praotce beduín-
ských kmenů. Stan nestojí na zemi
sám od sebe, je nutné jej upevnit na

čas stanů

Opakovaně jsme v souvislosti s nejstaršími obrazy Husova upálení
zmiňovali kacířskou čepici. Jaký je původ a význam potupné čepice,
která se později stala atributem svatého Jana Husa? Původ kacířské
čepice je pravděpodobně spojen přímo s trestem upálení, jenž byl ve
středověku vyhrazen pro kacíře. První informace o kacířské čepici se
objevují ve spojitosti s inkvizičními procesy ve 13. století. Zdá se však,
že výtvarně byla poprvé zachycena právě v souvislosti s Husovou oso-
bou, a stala se vedle hranice hlavním atributem nového utrakvistické-
ho světce. Stejnou čepici mívá na obrazech upálení také Jeroným
Pražský.
V obou dochovaných zprávách o Husově a Jeronýmově upálení od
očitých svědků kostnických událostí se vyskytují údaje o kacířské
čepici. Petr z Mladoňovic ve své Zprávě o mistru Janu Husovi popi-
suje nasazení „rúhavé a papierové koruny“, jež završilo kroky určené
k degradaci kacíře. Autor, který byl Husovým zastáncem, u Jana Husa
i u Jeronýma Pražského hovoří o „papírové koruně“. Na druhé straně
katolický kronikář Kostického koncilu Ulrich z Richentalu tuto
pokrývku hlavy nazývá slovem ynfel, tedy „infulí, mitrou“. Je popsá-
na jako bílá, z papíru udělaná infule, na níž byli namalováni dva ďáb-
lové a mezi nimi bylo napsáno "Heresiarcha", to je arcikacíř. Slovem
ynfel ale pisatel nepoukazoval na tvar čepice, protože v ilustracích
rukopisů Richentalovy kroniky je okrouhlá, nikoli nahoře zašpičatě-
lá jako mitra. Petr z Mladoňovic záměrně kacířskou čepici srovnává 
s Kristovou trnovou korunou - otevřeně tak činí paralelu mezi
Husovou smrtí a umučením Krista. Sám Hus v Mladoňovicově
textu porovnává svou „rúhavú korunu“ a Kristovu „mnohem tvrz-
ší a těžší trnovú korunu“. Husovo následování Krista (imitatio) opě-
vují i utrakvistické písně a vyjadřují jej i některé obrazy, o nichž jsme
pojednali dříve.
Kacířská čepice mívá na zobrazeních většinou okrouhlý tvar, o němž
hovoří Petr z Mladoňovic. Její výška a tvar se různí - může být válco-
vitá, kuželovitá s lehkým zúžením nahoře, nebo je v horní části na-
opak rozšířená, a výjimečně i připomíná tvarem mitru. Bývá většinou

Jan hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

Do České republiky by mohlo zamířit 152 křesťan-
ských uprchlíků z Iráku. Většinou se má jednat o
rodiny s dětmi. Přišly o domovy, setkaly se s nási-
lím, otcové některých rodin byli zabiti. Situace tam-
ních křesťanů je na pokraji genocidy. O pomoc usi-
luje Nadační fond Generace 21. Jeho zástupci již
předali jmenný seznam vládě a nyní čekají, zda
kabinet a ministerstvo vnitra vysloví s přesunem
migrantů souhlas. Fond by repatriovaným uhradil
cestu i první rok pobytu v České republice.

(dle média) Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

kAcířská čepice – husův Atribut

Miniatura s Husovým upálením, Bible martinická (detail)

Aktuálně: nAdAční fond chce do české republiky dostAt 152 iráckých křesťAnů
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pozneJme hrAnice
evAngelíci zvou nA sJezd mládeže

2. – 4. října se koná už popětadvacáté sjezd mládeže v Litoměřicích.
Názvem letošního tématu je: „Přes čáru“ – hranice našeho jednání,
kam až si ve svém životě pouštíme různé lidi a kam Boha? 
Na toto téma promluví teologové, lékaři, zástupci Diakonie ČCE a
také literární historik M. C. Putna. 
Kromě přednášek bude také čas na duchovní, kulturní i sportovní
programy. 
Podrobný program najdete na adrese: 

http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2015/ 
Letošní nabídkou je finanční adopce jednotlivých programů. 

Další informace na adresách: 
Jana Škubalová 

skubalova@e-cirkev.cz, tel.: 731 593 161, 
Jana Vondrová (mluvčí ČCE) 

vondrova@e-cirkev.cz, tel.: 734 170 486 

z církví doma i ve světě

pomalována ďábelskými symboly – jedná se o černé nebo červené
postavy ďáblů, kteří jsou zobrazeni schematicky s drápy a zobáky,
někdy jakoby v pohybu. Počet ďáblů není na všech Husových vyob-
razeních jednotný. Bývají tři, dva či jeden. V některých případech se
ďáblové neobjevují vůbec, nebo se na čepici s ďábly i bez nich setká-
váme s nápisem Heresiarcha.
Význam nasazení papírové čepice kacíři před upálením není jedno-

značně určen, protože tento úkon církevní právo nedefinuje. Ze zná-
mých dokladů ale vyplývá, že byla předmětem církví jednoznačně
negativně pojímaným - jak dosvědčuje Husův případ, samotný cír-
kevní koncil ji použil k označení kacíře, heresiarchy, a stala se sym-
bolem jeho odevzdání peklu. To potvrzuje i Petr z Mladoňovic „A
prve než sú rúhavú a papierovú korunu jemu na hlavu vstavili, mezi
jinými věcmi řekli sú jemu:´Porúčiemy duši tvú ďáblu.´“ A když Husovi
před hranicí spadla čepice z hlavy, žoldnéři řekli: „Vstavte mu ji zasě
na hlavu, ať i s črty, svými pány, jimž jest zde slúžil, upálen bude.“
Kacířská čepice byla pro Husovy soudce znamením potupy a jakousi
"antimitrou" - protikladem mitry, určené biskupovi jako posvěcené-
mu služebníku Božímu. Paradoxně se však v utrakvistické církvi tato
čepice stala rovněž odznakem služebníka Božího, a to Boží pravdě
věrného a neprávem odsouzeného svatého mistra Jana Husa.

Milena Bílková
Městské muzeum v Kadani

www.kultura-kadan.cz/muzeum

Jan hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

Dokončení ze str. 1

U evangelisty Jana vzkříšený Pán dech-
ne na učedníky a dá jim poslání zvěsto-
vat odpuštění. Jan zdůrazňuje, že Boží
povolání je vždy překvapení a milost
svrchovaného Boha. U Lukáše Vzkříše-
ný říká, že budou jeho svědky a nechá je
čekat na zmocnění ke službě. Tu jim dá,
když se všichni ztotožní s posláním a
modlí se za moc k němu spolu se ženami
a s Ježíšovými příbuznými. Shrnuto
Augustinovými slovy: obojí vyprávění
říká, že člověk nic nezmůže bez Boha.
Lukášovo pořadí však zdůrazňuje, že
Bůh nic nechce bez člověka. Že čeká na
naše ANO ke svému záměru. 
Duch sv. sestupuje na jeruzalémský
kruh Ježíšových následovníků ve vichru
a ohni, stejně jako Hospodin při vydání
Smlouvy na Sinaji. Jako přišel tehdy,
aby daroval Izraeli svou Smlouvu a po-
volal si královské kněžstvo, tak přichází i
nyní, aby dovršil Novou smlouvu, o níž
mluvil prorok Jeremjáš. Když Ježíš při-
nesl pravou oběť za hřích a přemohl
smrt, nic už nebrání, aby ti, kdo v něho
věří, byli obdarováni trvalejší Novou
smlouvou, jež už není na kamenných
deskách, ale přímo v nitru účastníků, a
aby se stali plnomocnými svědky Pána
Smlouvy. Lukáš chtěl církev upozornit,
že uplatňování Nové smlouvy, zpečetě-
né Ježíšovou krví, a přebývání Boží 
v těch, kteří Ježíše milují, počíná právě
tehdejšími jeruzalémskými Letnicemi.
Že od té chvíle lze o Letnicích děkovat
nejen za dar Sinajské smlouvy, ale i za
Ducha, završujícího Novou. A dále chtěl
církev upozornit, že Duch Boží není sla-
bounký milovník stojatých vod, nýbrž
zapalující a strhující moc, uvádějící vše
do netušeného pohybu.
Lukáš předně dosvědčil, že Bůh seslal
Ducha tam, kde byli všichni spolu, 
v pozdějších rukopisech dokonce čteme,
jednomyslně spolu. Tehdy i dnes jej Bůh
sesílá tam, kde jsou lidé spojeni Ježíšo-
vým jménem v rodinu bratří a sester, 
v obecenství svědků a svědkyň, kteří
chtějí sloužit svému Pánu v jeho moci.
Když někdo tvrdí, že má Ducha sv., a
přitom se straní církve a obejde se bez
ostatních Ježíšových vyznavačů, pak lže.
Vždyť Bůh Otec i Syn řekl, že bude pře-
bývat uprostřed společenství svého lidu,
a plní, co slíbil. Bůh je Láska a Lásku
přece musí reprezentovat ti, kdo si lásku
navzájem prokazují, ne nějaký osamělý
běžec beze vztahů. Proto oheň Ducha sv.
sestupuje na sbor Ježíšových vyznavačů,
zapaluje je nesobeckou láskou a zmocňu-
je je k dílu Páně. Je to jeden oheň, jeden
zdroj, jeden život, jeden dech, který vy-
chází od Boha a prostupuje a obživuje
všecky. Jednota církve je založena v tom,
že ji Bůh celou napojil sám na sebe a
vlévá do ní na všech místech a ve všech
dobách týž proud života, týž ježíšovský
charakter. Dále však čteme, že ten oheň

se rozdělil a na každém spočinul jeden
jeho jazyk. Boží Duch není jen mezi ná-
mi. Bůh udílí z ohně Ducha každému
jistou část, dar milosti, a tím si nás for-
muje v rozdílné osobnosti s rozdílnými
možnostmi. Je jen několik základních
typů darů, a přece v církvi není neobda-
rovaných věřících ani kopií. Plnost
Ducha dáváme dohromady všichni,
všichni se vzájemně potřebujeme, každý
má čím posloužit svému Pánu i ostat-
ním lidem. On skutečně na nikoho z vě-
řících nezapomněl. Mají-li se dnes mno-
zí křesťané za neschopné, není to Boží
chyba. On rozdává, ale lidé v církvi se
málo zajímají o to, co jim dal. Často jim
totiž vůbec nedošlo, že služba Pánu
uprostřed světa se týká i jich. Z minu-
lých dob, kdy celá společnost byla vnějš-
ně křesťanská, v nich přetrvává blud, že
jejich úkolem je pouze pasivně přijímat.
Ale když se probudí a poznají z Písma,
jaké je jejich skutečné místo v lidu Páně,
pak jim Pán také ukáže, jak je obdaroval
a čím mohou sloužit.
Když tehdy v Jeruzalémě Duch sestou-
pil na věřící, udělal jim zvláštní věc:
Půjčil si jejich hlasové ústrojí a začal je
užívat podle Božího uvážení. Oni sami
byli plně při vědomí, ale nemohli ovliv-
nit ani jedinou hlásku, již vypouštěli 
z úst. Tak první následovníky ujistil, že
jsou Božími vyvolenými nástroji. Zřej-
mě ani nerozuměli tomu, co říkají,
vždyť normálně užívali jen řečtinu a
aramejštinu. Rozuměli tomu však jiní,
jež Bůh chtěl oslovit. Podobné mluvení
v Boží režii se v církvi objevuje i dnes.
Zejména v letničních kruzích někdo
občas promluví v jazyku, kterému se ni-
kdy neučil, ale který je mateřštinou jed-
noho z přítomných, pro něhož má Pán
zcela osobní poselství. Též mimo letnič-
ní kruhy je dost lidí, kterým Pán dává
modlitbu, jíž rozumí jen andělé. Mohu
potvrdit, že tento dar působí velmi
osvobodivě na vnitřní život křesťana.
Zažene od vás neodbytné myšlenky,
umožní vám modlit se i ve chvílích, kdy
sami nesestavíte ani slova Otčenáše, 
a poskytuje zvláštní vnitřní radost.
Přejme každému, aby ten dar dostal a
mohl s jeho pomocí budovat sám sebe,
jak píše apoštol v 1. Korintským. Bůh
může dát Ježíšovým vyznavačům tento
dar jako ochranu před svody i jako pečeť
toho, že je chce užívat ke své službě.
Může takhle i výjimečně pomáhat
svému sboru, když je nečekaně ve styku
s lidmi, s nimiž se nedokáže dobře do-
mluvit, a přece jim má předat evange-
lium. Nikdo nemá právo říkat, že to vždy
a všude Bůh musí udělat. Bůh je přece
svobodný. A už vůbec nelze udělat z to-
ho daru předmět chlouby. Bůh jej přece
nedává za odměnu těm silným, ale dává
jej těm, jejichž křehkost musí být napra-
vena a jejichž prázdná nádoba musí být

naplněna z Božích zdrojů. A totéž platí i
o méně nápadných obdarováních.
Ten zvuk z nebe jako valícího se prudké-
ho větru byl ovšem slyšitelný i pro pout-
níky a obyvatele v ulicích Jeruzaléma. Ti
se seběhli v domnění, že poblíž řádí tor-
nádo a bude třeba vyprošťovat oběti 
z trosek. Nenaskytlo se jim však setkání
s živelní pohromou, nýbrž s muži a že-
nami, mluvícími o velikých věcech Bo-
žích. Byli šokováni tím, že od skupiny
Galilejců každý slyší svou mateřštinu.
Ničí-li Duch Boží něco, tak ne domy, ale
jedině přehrady, které nás vzdalovaly od
Boha. Nepřichází nás převálcovat, ale
pozvednout a představit nám Boha jako
Boha blízkého, který koná veliké věci. To
dal i tehdejším zbožným židům ze všech
koutů Středomoří. Ti si sice velice vážili
možnosti putovat do chrámu ve svatém
městě, aby Bohu obětovali a byli si jisti
vyslyšením modliteb. Ale ty tisíce kilo-
metrů i háv svaté hebrejštiny jim ho
vzdalovaly. Nyní k nim však mluvil jako
Otec ke svým dětem, neštítil se jejich
běžného slovníku a přímo na jeruzalém-
ské ulici jim zvěstoval, co velikého pro ně
vykonal v Ježíši Kristu. Duch dodnes
působí totéž, přibližuje Boha lidem a lidi
Bohu. Ukazuje, že už není svatých a ne-
svatých míst, svatých a nesvatých řečí,
ale že každá řeč - i hovorová čeština - je
Kristem očištěna, aby přinášela radost-
nou zvěst o záchraně. Ukazuje, že Bůh
ty kdysi vzdálené přijal za své děti a jako
správný Otec se neštítí ničeho, co k nim
patří. Takže ti, kdo bojovali za bohosluž-
by v národních jazycích, i ti, kdo dnes
chtějí nést evangelium lidem na okraji
společnosti tak, že s nimi sdílejí celý
život, jsou zajedno s apoštoly plnými
Ducha. A my budeme též, když budeme
svědčit našim současníkům o Bohu
jejich řečí, tak, aby jej necítili jako cizího
návštěvníka z minulosti, ale jako Otce,
který k nim přišel na dotek a může jim
rozumět.
V příběhu o vylití Ducha sv. též vidíme,
že se lidé sjednocují jak s Bohem, tak
navzájem. Všichni, kdo slyšeli, co Duch
dával promlouvat, se navzájem ptali, co
to má znamenat. Ti, kdo dříve i v Jeruza-
lémě chodili do synagogy a mluvili jen se
svými krajany, spolu nyní hledají odpo-
věď na nové Boží oslovení. Bábelské
zmatení je přemoženo tím, že oči všech
se upírají k Hospodinu a k jeho Pomaza-
nému. V církvi se ten zázrak stále opa-
kuje. Zvěstované evangelium nás spoju-
je i s lidmi z druhého konce světa. Už se
neodvážíme říci: „Co ten nám může po-
vídat, ten ničemu nerozumí!“ Jsme nao-
pak přesvědčeni, že si s každým můžeme
vyměnit nějaké poznání víry, že všichni
spolu můžeme hledat pravdu. A při zvě-
stování velikých věcí Božích, jež se udály
v Kristu, také zapomínáme jako úplně
nezajímavé, že se sousedními národy
jsme v minulosti válčili.
Lukáš ovšem zachytil i opačnou reakci,
než je úžas. Moc si jej za to vážím. Do-
kazuje to jeho svědeckou věrnost. Jiní se
ale posmívali a říkali: Jsou opilí novým
vínem! Bylo to možné? Ano, stačilo,
když se člověku všechno slévalo a nero-
zuměl. Pak viděl jen blábolící partu, jíž
se divně lesknou oči. Závěr byl nasnadě.
Že je mylný, musel Petr pracně dokládat
Písmem. Zázrak tedy sám o sobě neza-
ručí, že se člověk pokoří před Bohem a
přijme jeho nabídku. Není to jen lidskou
převráceností. Pán Ježíš sám se rozhodl,
že nikdy nenatlačí člověka do situace, 
v níž by ho musel přijmout, nebo vypa-
dat jako úplný hňup. Nemusíme závisti-
vě vzdychat po zázracích apoštolů.
Tehdy i dnes víra vzniká ze slyšení evan-
gelia, a ne z neobvyklé podívané.

Dagmar Ondříčková, ČCE

duch svatý – zapalující a strhující moc
vylití duchA svAtého vede sbor ke zvěstování velikých věcí božích - skutky 2,1-21

nA pomoc uprchlíkům poputuJe téměř čtvrt milionu
lidé přispěli při husovských slAvnostech

PRAHA (24. 7. 2015) – 105 026 korun vhodili při Husovských slavnostech
5. a 6. července 2015 do kasiček návštěvníci akcí na Staroměstském
náměstí a v blízkých kostelech. Pomohou tak syrským uprchlíkům v liba-
nonském táboře Shatila. Organizace, která tam lidem pomáhá, výtěžek
sbírky zdvojnásobí.
Pomoci uprchlíkům ze Sýrie, oblasti postižené občanskou válkou a řádě-
ním bojovníků Islámského státu, se rozhodla společná komise Českobra-
trské církve evangelické (ČCE) a Církve československé husitské (CČSH)
pro přípravu Husovských slavností 2015. Shodla se na uspořádání boho-
služebných a kostelních sbírek, jejichž výtěžek půjde těmto potřebným
lidem. Partnerem akce je organizace HEKS – Pomocné dílo evangelických
církví ve Švýcarsku, která spolupracuje s organizací Najdeh a dlouhodo-
bě pomáhá všem postiženým lidem Blízkého východu bez rozdílu. ČCE
na stejný účel již přispěla této organizaci půl milionem korun. I tentokrát
HEKS slíbil zdvojnásobit výtěžek sbírky. Ta je určena na nákup potravin,
zdravotnického materiálu, dek a plynových ohřívačů.

podpěru a vypnout provazy přivázanými ke kolíkům pevně zatlučeným do
země. Klasické stany jsou ve tvaru písmene A, rozkročené široce na zemi.
Při zemi drží i své obyvatele, stejně jako nás přidržuje zemská gravitace.
Bible přirovnává lidský život k pobytu ve stanu. Stan je totiž improvizova-
ný příbytek a praotcové pokládali svůj pobyt na této Zemi jen za něco pře-
chodného. Podobnost stanu s prvním písmenem abecedy A je zvláštní.
Řecké písmeno Alfa znamená počátek a Omega zase konec, nejen abecedy,
ale přeneseně i života. Než však dospěje „abeceda našeho žití“ k závěrečné-
mu písmenu, uplyne většinou mnoho let. Člověk prožije celý dlouhý život.
Náš Spasitel se v knize Zjevení, prohlašuje za Alfu a Omegu, počátek a
konec. Ježíš Kristus je Cestou života, na kterou jsme vykročili. Jde s námi,
nikdo tu nejsme bez Jeho vůle. Vytržení stanových kolíků vyjadřuje v heb-
rejštině to samé jako vydání se na cestu. Složení stanu pak obrazně zname-
ná konec pozemského žití. Apoštol Pavel nazývá pomíjitelné lidské tělo
„stánkem našeho zemského přebývání“, v protikladu proti nebeskému,
budoucímu tělu, zhotovenému, ne lidskýma rukama, ale Bohem. Apoštol
Pavel měl zajímavé civilní povolání, živil se výrobou stanů. Podobně i man-
želé Priscilla a Akvila, jeho pomocníci. S Pavlem pracovali na poli duchov-
ním k získání věčného života pro lid vzdálený i blízký a zároveň zhotovo-
vali stany pro časný lidský život. Aby stan byl funkční a něco vydržel, musel
být pevný a z dobrého materiálu. Kvalitní musely být i kolíky a lana. Po-
volení napínacích lan vedlo totiž k zborcení a pádu stanu. V Izajášově pro-
roctví je Jeruzalém přirovnáván ke stanu, který nebude stržen, jehož kolíky
nikdy nebudou vytrženy. Izraelský lid je vyzýván aby „upevnil svá lana a
utvrdil kolíky svých stanů“. Neslyšíme tu žádnou pobídku „nevaž se, od-
važ se“, kterými naopak hýří naše doba. Rozvázat máme jen svazky bez-
božnosti, každé jho roztrhnout a ujařmené propustit na svobodu. Sami však
máme dbát, aby provazy a kolíky našich stanů zůstaly funkční. Lana naše-
ho vztahu k Hospodinu a provázky milování Boha i bližních. Ta lana a kolí-
ky, jež drží stan našeho pozemského přebývání, jsou Boží výroky, zaslíbení
a přikázání. Jeho milost a naše víra. Držíme-li se jich, podrží stan života vez-
dejšího i naše bytí vůbec. Odvážeme-li se a odhodíme jistící lano Božího
slova, budeme se podobat horolezci, který rozvázal a uvolnil svá bezpeč-
nostní záchranná lana nad propastí. Připoutejme se tedy pevněji k Bohu, ke
Skále, která nás podrží. A to nejen o naší dovolené.

Marie Plotěná

Dokončení ze str. 1

čas stanů
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Brány, zvedněte výše svá nadpraží…ať
může vejít Král slávy. 

Žalm 24,7
Krásná výzva, kterou i zpíváme, a
vztahujeme ji jednoznačně na Me-
siáše – Ježíše Krista. Ale do kterých
bran vejde, když vše leží v ohoře-
lých sutinách? Pojďme si pročíst str-
hující záznam obnovy jeruzalémské-
ho opevnění z knihy Nehemjášovy.
Přiznávám, že jsem měl až dosud jen
mlhavé představy o návratu Židů 
z babylónského zajetí. Známé slovo
žalmu 126,1: Když zase vedl Hospodin
zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve
snách, ve mně vzbuzovalo představu
ohromného radostného průvodu
reemigrantů. Když jsem si o tom
přečetl víc, nestačil jsem se divit. Za-
vlékání obyvatel Judeje do Babyló-
nie začalo po vzpouře krále Jojakína
(Joachima) proti nadvládě Baby-
lóňanů r. 597 př. Kr. Po druhé a třetí
vzpouře následovaly další vlny de-
portací. Později babylónskou říši
ovládli Médové a Peršané. Králi
Kýrovi se vzdalo město Babylón 
r. 539 př. Kr. Hned na počátku své
vlády dal vyhlásit povolení k návra-
tu Judejců a k obnově jeruzalémské-
ho chrámu. Jeho osvobozující výno-
sy se týkaly i jiných zavlečených ná-
rodností. Od první vlny nuceného
exilu Židů tedy uběhlo asi 70 let, a
tak se naplnilo Jeremjášovo proroc-
tví (29,10-14). Nevíme, zda byly Ký-
rovy pohnutky spíše moudře stát-
nické nebo i náboženské . Historik
Paul Johnson k tomu napsal: Postoj
perské vládnoucí třídy byl etický a uni-
verzalistický, na rozdíl od netolerantní-
ho, úzkoprsého nacionalismu dřívějších
imperiálních mocností – Asyřanů a Ba-
bylóňanů. Peršané respektovali nábo-
ženské postoje poddanských národů,
pokud jim nebylo upíráno místo vládců.
Judejci uvěřili, že se mocný Kýros
stal Hospodinovým nástrojem k je-
jich návratu a vysvobození, ba pří-
mo „Božím pastýřem“ (Iz 44,28).
Kýros a jeho národ vyznávali tzv.
zoroastrismus. Věřili v univerzální-
ho boha, který mohl být pojmeno-
ván různě v různých náboženstvích.
Říkali mu MOUDRÝ PÁN – AHU-
RA MAZDA. Podle zakladatele této

víry Zarathustry byl Ahura Mazda
dobrotivým vladařem, jediným
stvořitelem hmotného i duchovního
světa, živých tvorů i lidí. Nebyl
obklopen jinými božstvy, jak tomu
bylo u Babylóňanů, Řeků i Římanů.
Svět byl stvořen jako dobrý, Moudrý
Pán nestvořil nic zlého. Nezávisle na
bohu však existoval DUCH NIČI-
TEL – ANGRA MAINYU. Ten opo-
noval bohu od počátku a stvořil
démony. Podařilo se mu pokazit
svět i lidi. Svět je bojištěm mezi dob-
rem a zlem. Bůh si stvořil vesmír a
lidstvo na pomoc v boji proti zlu. Na
první pohled se zoroastrismus zdá
velmi blízký víře v Boha Abra-
hámova, Izákova a Jákobova. Nic-
méně je tady zásadní rozdíl: Hos-
podin nemusí teprve přemáhat zlo.
On je i jeho pánem a nás chce vysvo-
bodit z moci Zlého, dříve než mu
učiní konec. Říká Izraeli i nám: Já, 
já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěr-
nosti, na tvé hříchy nevzpomenu 
(Iz 43,25). Sympatická je tolerance
zoroastrismu vůči ostatním nábo-
ženstvím. Škoda, že po několika sta-
letích bude vytlačen z Persie bojov-
ným islámem. Zbytky zoroastristů
žijí prý dodnes v Indii.
Mezi výpravou prvních dvou sku-
pin navrátilců v čele se Šéšbazarem
a Zerubábelem (Sezbazar a Zorobá-
bel) a obnovením jeruzalémského
chrámu, menšího a chudšího než
byla zničená stavba Šalomounova,
uplynulo přes dvacet let. Mimocho-
dem Zerubábel byl poslední politic-
ky vlivný potomek Davidův, vnuk
krále Jójakina, už narozený ve vy-
hnanství: jeho jméno znamená „Se-
meno Babylóna“. To on vymohl na
perském králi Dariovi povolení k do-
končení stavby chrámu. Zorganizo-
val také službu levítů a korunoval
velekněze Jozuu. V této činnosti ho
povzbuzovali proroci Ageus a Za-
charjáš. Zerubábel se stal předobra-
zem a zaslíbením Mesiáše z Davi-
dova rodu (Ag 2, 23). Pak dlouho
nečteme o dalších návratech, i když
menší skupiny či rodiny se asi vra-
cely. Vůdcem další nevelké, ale vliv-
né skupiny reemigrantů byl kněz a
učitel Zákona Ezdráš (= Pomoc).

Ten r. 458 př. Kr. přivedl do Jeruza-
léma hlavně kněze, levity, zpěváky a
muže chrámové služby. Ezdrášo-
vým příznivcem byl pozdější perský
král Artaxerxes I., který se zajímal o
Mojžíšův zákon a dokonce ho pro
Židy zavedl jako zákon státní.
Poslední ve SZ zmíněná skupina,
vedená Nehemiášem, se vrací až r.
444 př. Kr. Židovský návrat je tedy
rozprostřen na 94 let, téměř celé sto-
letí. Ne všichni exulanti se vrátili,
některým se nechtělo z Babylónie a
pak Persie, kde se jim dobře dařilo,
zpět do nejisté existence v Judeji. Ale
Hospodinův lid, Izrael, se nemá bát
a má se odhodlat k nebezpečnému
návratu domů: Iz 41, 8-10. Počínaje
touto dobou bude už vždycky většina
Židů žít někde jinde než v Zaslíbené
zemi (Paul Johnson). Exil Židům pro-
spěl k pečlivějšímu studiu a vyučo-
vání Písmu. Biblické knihy tu získá-
vají svoji dnešní podobu, jsou kritic-
ky vybrány, případně redigovány
židovskými učenci. Židé zbavení
státu se v exilu stali NOMOKRACIÍ
– dobrovolně se podvolili vládě
Božího zákona. Je zajímavé sledovat,
že když měli Židé vlastní prosperu-
jící a mocný stát, často prožívali
spíše duchovní oslabení, táhlo je to,
aby se přizpůsobovali pohanským
náboženstvím sousedů a spojenců.
Naopak pod tlakem a pronásledo-
váním se obraceli k živému Bohu a
naslouchali více jeho prorokům.
Nestává se totéž křesťanské církvi
pronásledované, jsoucí „pod kří-
žem“, na rozdíl od církve, která má
ve společnosti vliv i politickou moc?
Exilový prorok Ezechiel spolu s Ez-
drášem a Nehemiášem jsou považo-
váni za zakladatele JUDAISMU –
poexilního židovského náboženství
s jeho klady i zápory. V něm vzrost-
la odpovědnost každého jednotlivce
za vlastní život a víru, je kladen
důraz na studium Písma, kázání 
v synagogách převládá nad okáza-
lými bohoslužbami v chrámu. Je to
židovství, do něhož se narodil, 
v němž vyrostl, působil a byl oběto-
ván Mesiáš – Ježíš Kristus. 

Pavel Javornický

brány pro příchod krále

Pocházel z chudé šlechtické rodiny ve východní Anglii a domácí puritán-
skou výchovu v něm upevnilo i studium práv v Cambridgi a Londýně. Do
politiky vstoupil poprvé r. 1628 jako člen „Krátkého“ parlamentu v opozi-
ci proti královskému absolutismu. Dědictvím po strýci r. 1636 zbohatl a zí-
skal i významné společenské postavení. Byl i v „Dlouhém“ parlamentu a
účastnil se obou občanských válek proti králi Karlu I. (1625-49). V r. 1642
sestavil vojsko z puritánských sedláků a r. 1646 se v čele parlamentního
vojska zmocnil Londýna. 1648 vedl výkonný výbor parlamentu. Potlačil
pravicové roajalisty v Anglii, Irsku a Skotsku i levicové levellery a digge-
ry a r. 1649 se významně přičinil o odsouzení a popravu krále („tyrana,
zrádce, vraha a nepřítele státu“). Anglie se stala republikou (Common-
wealth of England) a Cromwell byl v letech 1653 a 1657 jmenován regen-
tem – protektorem. Královskou korunu odmítl, ale vládl jako stále osamě-
lejší diktátor bez parlamentu, ovšem politické konsolidace nedosáhl. Ví-
tězstvím nad Nizozemím a Španělskem zajistil Británii imperiální posta-
vení. Napomohl hospodářské prosperitě a náboženské toleranci všech
protestantských denominací, rovněž Židy, kdysi vypovězené ze země,
opět pozval zpět. V Irsku si ovšem zvláště u katolíků vysloužil pověst krva-
vého krutovládce. Byl přesvědčen, že skrze jeho vítězství do dějin přímo
zasahuje sám Bůh. Snažil se o spojení protestantských mocností pod vede-
ním Anglie a zastával se rovněž utiskovaných menšin v zahraničí.
Byl slavnostně pohřben ve Westminsterské katedrále, ale po návratu
Stuartovců na trůn 1660 byla těla jeho příbuzných exhumována a pověše-
na na šibenici.
V jeho literární pozůstalosti jsou dopisy, státní akta a projevy.

Bohuslav Vik

puritánský vojevůdce a státník
oliver cromwell

i. návrAt JudeJců z bAbylónského zAJetí

(25.4.1599 v huntingdonu - +3.9.1658 v londýně)

On vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. 
Mt 3,11

Bylo krátce po válce. Na dnešním Benešově náměstí v Děčíně
plála 6. července hranice. Tatínek ji ještě v policejní uniformě
hlídal a já se učil první písmenka z Poupat (tehdejší cvičebnice).
Potom přišly jiné slavnosti a také náměstí bylo přejmenováno.
I velký obraz MJH, který byl v památný den umístěn na luter-
ském oltáři evangelického kostela na Teplické třídě, se tam už
nikdy neobjevil. Cosi podstatného se změnilo. 
A zase se blížil zlom, kterému se dnes říká „sametový“. Žil jsem
na faře ve staroslavné Čáslavi, která se dodnes „pyšní“ lebkou
Jana Žižky, ale i pozapomenutým odkazem na zemský sněm 
z roku 1421. Ostatně, pražské artikuly už dávno neplatí a jejich
historický význam málokdo zná.
Pořádal jsem starý toleranční archiv a do rukou se mi dostala i
Nová Postilla autorů F. Císaře a F. Kozáka. Jejich Slova víry pak
vyšla nákladem časopisu „HUS“ rovněž v památné Semtěši v
letech 1904 a 1905. Do světové války chybělo 10 let a do pěti-
stého výročí kostnické hranice ještě kousek. K svátku Jeho
Veličenstva se tehdy i v kostelích zpívalo: „Zachovej nám, Hospo-
dine, císaře a naši zem…“
Nebyla to jen zvědavost. Chtěl jsem vědět, jak se změnilo myš-
lení a „zakotvenost“ kdysi tolerančního sboru v souřadnicích
nových pořádků. Byl i nebyl jsem překvapen. 
Ke dni Husovu znělo v Kloboukách (Císař) i v Čáslavi (Kozák)
kázání na texty Ex 14,24 a Mt 3,11 s cíleným důrazem na oheň.
Kázání bylo dlouhé, jak vyžadoval zvyk. Protkáno bylo také

poezií evangelických básníků, kteří zanechali stopy i v součas-
ném zpěvníku. Ale nechme mluvit kazatele.
„Ty dva ohně (Hus, Jeroným), co v Kostnici vzplanuly, zapálily celý
národ český, a měl-li oheň, požár českého husitismu býti uhašen, musil
potřín býti celý národ, ne ten a onen jednotlivec jen.“
Kruciáty ještě bolely a ekumenismus nebyl tehdy ani v plen-
kách. A i dnes zdá se být nejednou víc proklamativním, než
kořenně hlubinným. K národnímu vědomí patřilo zakotvení 
v dějinách a na evangelické straně to bylo jednoznačně zakot-
vení reformační. Protikatolický hrot byl samozřejmostí. Vlas-
tenectví tehdy nebylo ještě nekorektním slovem a nacionalis-
mus, jak mu rozumíme dnes, měl tehdy jinou podobu. Pro
evangelíky bylo češství nerozlučně spojeno se symbolem kali-
cha a Bible.

Ó kniho kněh, ty s kalichem,
jsi k hvězdám vznesla českou zem,

a bohatýrem býval Čech,
kdy ctil tě v zlatých vlasti dnech.

Potom přišla „paseka“. „Vyhubený národ se zazelenal teprve v
Toleranci nábožensky a národně až po roce 1848....ale vyrostlo křoví
jen…a paseka zarostla trním a býlím a plevelem…a užitečné mlází ze
starých pahýlů husitských vyráží jen tu a tam… a ze svatého ohně
zdánlivě nezbyl, leč popel a prach“. A to býval kostel v Čáslavi 
i jinde plný k prasknutí. Neděli co neděli se sjížděli hospodáři 
z „Mahenova moře“ s kočáry a bryčkami na evangelické boho-
služby. Že by jiskry? „Sám pražský kardinál svého času, mluvě proti
dogmatu neomylnosti papežské v Římě, upozorňoval, že pod českým

popelem jiskry českého husitismu posud tlejí“, pokračují kazatelé.
Kardinálem byl míněn Bedřich Jan Josef Celestin kardinál
Schwarzenberg. Byl jmenován kardinálem roku 1842 a roku
1850 na žádost pražské kapituly arcibiskupem v Praze. Roku
1859 založil Spolek pro dostavbu chrámu svatého Víta, která
probíhala v letech 1871–1928. Na Prvním vatikánském koncilu
vystoupil roku 1869 proti dogmatu o papežské neomylnosti,
pak se ale podrobil většině. Jeho portrét od J. V. Myslbeka je ve
svatovítské katedrále. 
Před očima se tak odvíjí dvojí dějiny. Palacký a Pekař, mlado-
češi a staročeši, evangelictví a katolictví, dnešní levice a pravi-
ce. Není shody v tom, kdo hoří a kdo boří. Ale vraťme se k „jis-
krám“. „Některá zabloudila i na Moravu, na tu Moravu, na kte-
réž český lid zdá se vzhledem památky Husovy je vyhaslý a
chladný“. Dnes bývá Morava pro bohoslovce zemí tak trochu
zaslíbenou. V Komně ale nalezneme museum miškařů, kteří
putovali Evropou a dělali z býků voly a z kohoutů kapouny.
Učitel národů tam snad ani nemá místo. Také v Ivančicích
musíme bratrskou školu hodně hledat. Což potom Hus, který
je „Pražák“. A to jsme o století dál. Autoři Postilly byli už tehdy
realističtí. Ale nejen to. Uměli být i reformačně bibličtí.
„Promluvíme proto i dnes ani ne tak o tom ohni, ve kterémž shořel
Hus, jako spíše o tom ohni, který hořel v něm.“ Dějinná hořkost je
špatným rádcem a zápas slabších se silným bývá nevyrovnaný. 

František Pavlis
Dokončení příště

diskuse o vztAzích křesťAnů A židů
česká křesťanská akademie v praze 3 ve spolupráci s iceJ
srdečně zve na panelovou diskusi „křesťané a židé - obrat ve
vztazích?“, jíž se zúčastní: 
* dr. tomáš kraus, tajemník federace židovských obcí v čr
* doc. pavel hošek, vedoucí katedry religionistiky 

evangelické teologické fakulty uk
* dr. mojmír kallus, předseda iceJ čr
diskuse se bude konat v prostorách sboru čce, korunní 60,
praha 2, ve středu 16. 9. od 19 hodin.

husova hranice



51. českým přátelům

Pozdravení od Krista Ježíše. Bez jakékoli škody jsme přišli do Kostnice 
v sobotu po svátku všech svatých; když jsme procházeli městem, rozdávali
jsme latinské i německé vyhlášky, a jsme ubytováni v Kostnici v ulici blízko
papežovy hospody, a přišli jsme bez ochranného průvodního listu. A nazej-
tří Michal de Causis2) nalepil na kostele proti mně obvinění3) a nadpis dal 
s velikým textem, že ta obvinění jsou proti vyobcovanému a tvrdošíjnému
Janu Husovi, podezřelému z bludařství, a mnoho jiného. Já však s pomocí
Boží si toho nevšímám, protože vím, že Bůh ho poslal na zkoušku proti
mně, zda umím a chci něco trpěti, když mi spílá pro mé hříchy. Pan
Lacembok4) s p. Janem Kepkou5) byli u papeže a mluvili s ním o mně. On
jim odpověděl, že nechce nic činit násilně. Trochu se povídá, že Benedikt,6)
španělský papež, jede na sněm. Dnes jsme dostali zprávu, že vévoda
Burgundský s vévodou Brabantským ustoupili z válečného pole a že prý
král Zikmund byl před třemi dny v Cáchách7) a že byl korunován, a že prý
papež se sněmem na něj čeká.
A protože od Kostnice jsou Cáchy 70 mil, počítám, že sotva král přijde do
Narození Páně; kromě toho počítám, že sněm skončí,8) nebude-li přerušen,
asi kolem Velikonoc. A píce je tu drahá, postel je za půl zlatého za týden,
koně mají dobrou cenu. Když byl koupený v Čechách za šest kop,9) prodá-
vá se tu za sedm zlatých.10) My jsme s p. Janem poslali koně do jednoho
města, totiž do Ravenspurka, vzdáleného čtyři míle. A odhaduji, že budu
mít brzo nouzi o potřebné věci; proto sdělte tuto starost přátelům, jejichž
vyjmenování by trvalo dlouho a bylo  by obtížné na všechny vzpomenout.
Pan Lacembok dnes jede ke králi11) a uložil mi, abych se před královým pří-
chodem o nic nepokoušel ve věci jednání, a doufám, že budu odpovídat ve
veřejném slyšení. Pařížských je zde mnoho a Italů, ale dosud málo arcibis-
kupů a biskupů také málo; kardinálů je hojně, jezdí na mezcích; ale jsou
lačni.12) Když jsem jel na koni do Kostnice, hned jsem slyšel, že jedou, jak
jsem jel velkým zástupem, ale sbíhal se velký zástup. Mnozí naši Čechové
na cestě utratili peníze, které měli, a již trpí bídu; a já velice trpím s nimi a
nemohu všem dávat. Koně p. Přibyslava převzal p. Lacembok, kůň Rabštýn
však nad všecky vyniká v síle i bujnosti; a toho jediného mám u sebe, kdyby
se stalo, že bych se někdy vydal ke králi mimo město. Pozdravujte všechny
přátele, žádné nevynechejte atd. Toto je čtvrtý dopis z cizích krajin, daný v
neděli v noci po svátku všech svatých v Kostnici. Žádný Čech od vojska není
v Kostnici kromě p. Jana Kepky, který mne vedl a chrání mne skutečně jako
voják a všude hlásá více než já a přivádí na světlo mou nevinnost. Dáno v
Kostnici.13) Modlete se k Bohu za vytrvalost 13) v pravdě. 

51. 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.

První se 14. července 1915 vracel ze
Švýcar František Věchet. Těšil se na
rodný kraj Valašsko, za který byl
prof. Masaryk zvolen do vídeňské-
ho sněmu,  vezl si mnoho zajíma-
vých dokumentů a zpráv o váleč-
ných událostech. Při hraniční kon-
trole ve Feldkirchenu však viděl, jak
důkladně je prohlídka prováděna,
dostal strach a při přípravě svých
zavazadel se mu podařilo nepozoro-
vaně vyjmout závadné dokumenty
a vsunout je pod lavici za železná
kamna v koutě. Oddechl si. Nyní si
byl jist, že u něj nic závadného nena-
jdou. Skutečně pak mohl bez překá-
žek nastoupit do insbruckého vlaku.
Domníval se, že nebezpečí je zaže-
hnáno. Když však v noci přijel do
Vídně, byl hned na západním nád-
raží zadržen detektivy policejního
ředitelství a vsazen do posádkové
věznice a již po dvou výsleších ozná-
milo policejní ředitelství 18.července
jeho případ vojenskému prokuráto-
rovi. 
Vídeňská policie větřila v počínání
českých bohoslovců jednak vyzvě-
dačství, jednak velezradu. O té nejlé-
pe svědčil zájezd basilejských stu-
dentů do Ženevy k Husovým slav-
nostem a jejich styk s profesorem
Masarykem, o jehož záměrné proti-
habsburské akci byli ve Vídni již
plně přesvědčeni.
Za jedenáct dní po Věchtovi, dne 
25.července jel domů do Čech senior
České studentské desítky v Basilei,
bohoslovec Jan Řezníček. I on si vezl
domů mnoho zajímavých záznamů
– především svůj deník, jejž si vedl
už od jara a v němž otevřeně propa-
goval své protirakouské přesvědče-
ní, pak zápisník s řadou poznámek o
válečných událostech z dohodových
časopisů, množství výstřižků ze
švýcarských novin a časopisů i celá
čísla švýcarských a francouzských
časopisů politických i satirických.
Dále i program Husových oslav
v Ženevě, barevné pohlednice fran-
couzských generálů a šifrovací klíč,
který si smluvil se švýcarským kole-
gou Paulem Vetterlim, aby si mohli
navzájem vyměňovat zprávy i další
soukromou korespondenci.
Tak jako Věchet oddával se i Řezní-
ček naději, že svou sbírku záznamů
bude moci provézt přes hranice, a
byl velmi překvapen, když viděl, 
s jakou dychtivostí se ho revizoři ve
Feldkirchenu chopili, jakmile si 
v pase přečetli jeho jméno, a když
důstojník-cenzor mu hned po prv-
ních formalitách škodolibě oznámil,
že jistě byl na Husově slavnosti v Že-
nevě a s několika kamarády, jejichž
jména uvedl, navštívil profesora
Masaryka v hotelu Richmond. S hrů-

zou seznal, že je v pasti, a bedlivá
tělesná prohlídka ho v tom utvrdila.
Po šesti dnech čekání ve Feldkir-
chenu odvezli sklíčeného Řezníčka
do Vídně. Krajané ve Švýcarsku se
dověděli o smutném osudu Věchto-
vě a Řezníčkově poměrně brzy. Dr.
Lev Sychrava o tom uveřejnil hned 
v prvním čísle nově založené „Čes-
koslovenské samostatnosti“ z 22. srp-
na krátkou zprávu. Ve Vídni si moh-
li být jisti, že se velezrádní bohoslov-
ci ze Švýcar domů již nevydají.
Nařídili, aby jim na hranicích byla
zadržována veškerá pošta a přede-
vším poukazy peněz, aby byli bez
prostředků. Zeměbranecký divizní
soud ve Vídni vydal 20. listopadu
1915 zatykače na oba bratry Šabac-
ké, Vančuru a Součka a 4. prosince
na Dobiáše.
V té době zakročila též universita 
v Basileji ve prospěch zatčených 
theologů, především Řezníčka, kte-
rý byl jejím akademickým členem
již dávno před válkou. Děkan bo-
hoslovecké fakulty, prof. Dr. E. Vi-
scher, proslulý učenec, odeslal pak
3. prosince vojenskému soudu úřed-
ní dotaz, co je s jejich studentem
Řezníčkem a je-li naděje, že by
mohl v dohledné době pokračovat
ve studiích. Tím dala universita na-
jevo, že Řezníčkův osud má na
paměti.
Původně bylo v této trestní věci stí-
háno osmnáct osob, vedle deseti
basilejských studentů ještě někteří
jejich příbuzní.  Když bylo probráno
množství doličného materiálu a
skončeny výslechy, nezbývalo vo-
jenské prokuratuře, než zastavit stí-
hání jak proti všem příbuzným, tak
proti vzdálenějším účastníkům. A
tak z původního počtu viníků zbyli
nakonec čtyři: Věchet, Řezníček,
Pokorný a Valchář. Na ně vznesl vo-
jenský prokurátor ve Vídni 16.února
1916 obžalobu. Věchet, Řezníček a
Pokorný byli obviněni ze zločinu
velezrady, Valchář spolu s Věchtem
pro přečin obcházení branné povin-
nosti podle paragrafu 68 branného
zákona. Proti Věchtovi a Řezníčkovi
přinesl doličný materiál hojnost
argumentů, Pokorný se dopustil ve-
lezrady tím, že 25.5.1915 poslal z Ba-
sileje svému otci na Vsetín lístek, 
v němž bylo utajeno heslo „Ať žije
česká republika!“
Hlavní přelíčení začalo 21. března
1916 před zeměbraneckým soudem
ve Vídni a po třídenním zasedání
byl 23. března večer vynesen rozsu-
dek, jímž byli František Věchet a Jan
Řezníček odsouzeni ve smyslu ob-
žaloby k trestu smrti provazem,
Pokorný ke dvěma letům těžkého
žaláře s obvyklým zostřením a Gu-

stav Valchář byl osvobozen pro ne-
dostatek důkazů.
Pokud jde o viníky odsouzené 
k smrti, rozhodl válečný soud větši-
nou hlasů (3:2), že doporučení pa-
novníkovi milostí je sice hoden
František Věchet, nikoli však Jan
Řezníček. V případě, že by mocnář
prominul trest smrti oběma, navrho-
val válečný soud jako náhradní trest
šestnáct let těžkého žaláře Věchtovi,
dvacet let Řezníčkovi. Vojenský pro-
kurátor navrhl, aby císařově milosti
byli doporučeni oba odsouzení a
aby jim trest smrti byl změněn na
čtrnáct a osmnáct let těžkého žaláře.
Jako zvláště polehčující okolnost
uvedl jejich pravdomluvnost. Oba
odsouzení nastoupili trest 14. února
1917, 20. dubna pak byli dopraveni
do civilních věznic – Věchet do Štýr-
ského Hradce, Řezníček do Garste-
nu, kde jejich osud byl snesitelnější
než ve věznicích vojenských. Dlou-
ho v nich nepobyli, neboť na základě
císařské amnestie pro politické
vězně ze 2. července 1917 byli oba
propuštěni.
Své vězeňské období zpracoval Jan
Řezníček v knize „Ve věži smrti“.
Najdeme v ní mnoho zajímavých
údajů o našem protirakouském od-
boji, poněvadž ve vídeňském vězení
bylo internováno mnoho význam-
ných osobností tehdejšího českého
politického života. Poněvadž ve
vídeňské věznici zastával dost dlou-
ho funkci písaře, přišel do blízkého
styku s našimi politickými vězni, o
nichž vypravuje různé pěkné po-
drobnosti. Ti pak i na něho ve svých
pozdějších pamětech rádi a s uzná-
ním vzpomínají (Dyk, Dušek, Špat-
ný, Klofáč a další). Po propuštění 
z věznice nastoupil Jan Řezníček služ-
bu u čáslavského 21. pěšího pluku, u
něhož sloužil již před válkou.             
Zpracováno převážně podle sborníku
„Ve jménu Husově pro svobodu náro-
da“, vydaného k 20. výročí Masarykova
vystoupení ve Švýcarsku dne 4. a 6. čer-
vence 1915.

Manželé Eva roz. řezníčková 
a Přemysl Chlebounovi

husova oslava před 100 lety 2. částListy M. Jana Husa

51. Českým přátelům.1)
V Kostnici, r. 1414, 4. listopadu 
Hus, jehož v Norimberce Václav z Dubé byl opustil, dospěl dne 3. listopadu do Kost-
nice a ubytoval se u vdovy Fídy v nynější ulici Pavlově, kde se až do svého uvězně-
ní tiše zdržoval téměř nevycházeje a k nastávající obraně se chystaje. Téměř současně
s ním dostavili se odpůrcové jeho: Páleč (Stanislav na cestu se stroje umřel), Michal,
pak probošt Pasovský Václav Tiem, který r. 1412 v Praze byl odpustky prodával, Jan
Železný, biskup z Litomyšle, kterýž na cestu obdržel sbírku dobrovolně v českém
duchovenstvu vykonanou, kanovníci pražští, Náz a Kuneš ze Zvole a j. Z nichž si nej-
horlivěji proti Husovi vedl Michal de Causis nebo Michal Soudný. Týž byl rodem Ně-
mec z Německého Brodu, kdys farář pražský, muž nechvalné pověsti, který zprone-
věřiv peníze královské (asi r. 1409) do Říma byl prchl a tu jménem pražských kněží
žaloby proti Husovi přednášel; jeho přičiněním nejenom Jan z Jesenic, zástupce Hu-
sův v Římě do vězení uvržen (14l2) a po uprchnutí klatbou stižen (viz list č. 24.),
nýbrž i klatba na Husa vznesena (1412) a zejména vydána vedlejší bulla papežova
proti Husovi (viz list č. 26.). I v Kostnici osvědčil se býti největším a nejkrutějším pro-
tivníkem Husovým, nejen ihned po jeho příchodu proti němu učinil veřejné ohlášky,
nýbrž i sepsal obžaloby proti němu, naléhal na to, aby Hus byl neškodným učiněn a
popuzoval proti němu i pány i Němce. Stejnou zášť osvědčil naproti mistrům
Křišťanovi a "kardinálovi"; vymohl opětnou klatbu na Jesenického a Prahu, pokud by
se tam zdržoval; a choval se i později spolu s Pálčem nanejvýš nepřátelsky i proti
Jeronýmovi. Druhého dne hned Hus oznamuje v přítomném listě, co se po jeho pří-
jezdu proti němu a pro něho bylo učinilo a podává zprávu o různých věcech sněmu
i jeho osoby se týkajících.
1) Tom. 561-62, Pal. 185. 2) Čti: Kausis: latinsky: procurator de causis fidei = zástupce
ve věcech víry, jímž byl od papeže jmenován. 3)V pův. textu: processus, t. j. oznamo-
val, z čeho Husa obviňuje. 4) Jindřich z Chlumu. 5) Janem z Chlumu. 6) Benedikt XIII.,
sesazený protipapež, uznávaný toliko ve Španielích a ve Škotsku, viz list č. 2 a 19. 7)
Cáchy (Aachen) v Porýnsku, kde císařové němečtí bývali korunováni. 8) Sněm trval
od 16. listopadu 1414 až do 22. dubna 1418 a měl 45 velikých veřejných sezení, ale
ohlášené nápravy církve v hlavě a oudech nevykonal. 9) Kopa (60) stříbrných českých
grošů = 1 těžká čili Pražská hřivna stříbra = asi 21 zl. nynější měny rakouské, za krále
Václava II.; ale mince čím dál tím více lehčena, až r. 1470 jeden groš, mající původně
hodnotu našich 35 kr., už jen 10 kr. platil. 10) Zlatý peníz - floren (nejprve ve Florencii
zavedený ve 13. věku) = dukát. 11) Do Cách. 12) Tato tři slova jsou v latinském textě
česká. 13) Obojí latinsky: Constantia = Kostnice a vytrvalost. Slovní hříčka.

Opětná konfiskace Kostnických Jisker
Také 9. číslo "Kostnických Jisker" shledala censura závadným a zabavila část
nákladu pro několik řádků ve zprávě "Co jest mše". Dle nálezu konfiskačního shle-
dán byl v zabaveném místě přečin proti veřejnému pokoji a řádu dle § 303. tr. z.,
neboť inkriminovaným výrokem "uvádí se v posměch a hledí zlehčiti zřízení círk-
ve katolické v státu zákonně uznané". Konstatujeme toliko, že zpráva obsahova-
la statistiku jednotlivých výkonů kněze při mši a že byla otištěna mimo jiné listy
také v arcibiskupském orgánu "Čech".

* * *
Myjavci v Praze
U příležitosti hospodářské výstavy přijelo za vedení p. řed. Sam. Jurenky 10 Slo-
váků do Prahy z velké obce Myjavy na uh. Slovensku. Myjava je nejčistším evan-
gelickým ostrovem v národě československém. Ostrov tento leží uprostřed
našeho národního tělesa při hranicích moravských a odvozuje svůj evangelický
původ přímo od reformace husitské.
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pozvánka
EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve na výstavu dět-
ských kreseb zaměřených k tématu
"Dary Země", která bude uspořá-
dána v září 2015 v Galerii Josefa
Adamce v Praze 7, Na Špejcharu 3
(metro A Hradčanská). 
Výstava bude otevřena v neděle 
6., 13. a 20. září od 12 do 14 h a ve
středy 9. a 16. září od 16 do 18.30 h.
Na závěr výstavy v neděli 20. září
budou vyhlášeny výsledky dětské
výtvarné soutěže. 

JNe

Policie mluvila o nenávistném zločinu a terorismu. Obama však hovořil o
Boží milosti. 5000 smutečním hostům v Charlestonu v Jižní Karolině cito-
val prezident  z gospelové písně „Jak vzácnou přízeň dáváš nám“ (Amazing
Grace), ve které hříšník vděčně a užasle vyznává: „Já ztracen byl, tys našel
mě, teď mohu světlo zřít.“ Tato píseň je známá jako příběh osobního spa-
sení.  
V Obamově projevu se stala něčím více, výrazem naděje, že pro Spojené
státy může být i kolektivní, společenská záchrana. Prezident mluvil „nábo-
ženskou řečí“, avšak jeho poselství bylo také politické a společenské. Bylo
namířeno proti cynické představě,  že se přece nedá nic dělat. „Podle křes-
ťanské tradice je milost nezaslouženým, svobodným a laskavým darem
Božím.“  
V hrozné tragédii v Jižní Karolině „daroval Bůh milost a dovoluje nám
vidět, že jsme byli slepí. Lidé mají novou příležitost, aby nalezli své lepší
já. Rasismus má kořeny v otroctví. Bílé Americe je zatěžko tuto vinu při-
znat,  ale  lidé by se mohli změnit k lepšímu.“ Když prezident začal zpívat
„Jak vzácnou přízeň dáváš nám,“ několikatisícové shromáždění se přidalo.

(Der Sonntag, č. 27, zkráceno, přel. BV)

obamova burcující řeč v charlestonu


