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Ježíšův přítel Lazar vážně onemoc-
něl. Na volání o pomoc však Ježíš
reagoval pouze slovy: „Ta nemoc
není k smrti, ale aby skrze ni byl Syn
Boží oslaven.“ Je zjevné, že dobře vě-
děl, co se stane, ale nemoc ani smrt

ho nepřiměly k panice. Viděl v du-
chu, že to bude nakonec k oslavě
Božího Syna. Patrně o tom musel
předem se svým OTCEM rozmlou-
vat, aby dokonale naplnil jeho vůli.
Když přišel na místo, byl již Lazar
čtyři dny pohřben, zavalen kame-
nem a oplakáván. Ježíš dostal výtku
od Marty i Marie: „Pane, kdybys tu
byl, nemusel náš bratr zemřít, ale teď už
je POZDĚ...”
Může snad VZKŘÍŠENÍ a ŽIVOT
přijít pozdě? Když Bůh, vládnoucí
nad časem, pošle někam svého
SYNA, není nikdy pozdě. 
Co se s námi děje, když přijde ne-
moc, bolest, stáří, umírání? Nepro-
padá naše duše panice? Jako Marta
a Marie říkáme – Pane, kdybys tu
byl, tak nás to nemuselo potkat. Ne-
zapomněl na nás Ježíš? Nezpozdil
se někde na cestě? Ne. Neboj se! Ví 
o nás, dokonce i ví, kolik nám zbývá
vlasů na hlavě. Jsme mu dražší než
mnoho vrabců, o které se také stará.
Nepřestal nás milovat, nepřijde poz-
dě, ani neopustí své věrné.  
I ty jsi Ježíšem milován, je tvým pří-

telem. Mnohdy to vypadá, že Pán
neslyší, nereaguje na volání o po-
moc včas, ale u něho není nikdy
pozdě. Důvodem může být, že 
v nás chce nechat něco zemřít, aby
se na nás vzápětí oslavil Boží Syn.
Každý nakonec osobně projdeme
umíráním a smrtí, ale protože jsme
jeho, neopustí nás, neboť jeho láska
je silnější než smrt. Přichází k nám 
v moci - jako VZKŘÍŠENÍ a ŽIVOT.
Uvádí nás do nové dimenze vztahu
s OTCEM jako Boží syny.
Co nesmí člověk zmeškat, je SMÍ-
ŘENÍ S BOHEM zde na zemi skrze
VÍRU V KRISTA. 
Otec miluje Syna a všecku moc dal
do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má
život věčný (Jan 3,35n). - Potom mů-
žeme vyznávat spolu s Jóbem:
Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako
poslední se postaví nad prachem. A kdy-
by mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa,
uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu
bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí...
(Jób 19,25)

Jan Talán, 
vikář sboru CB Horní Krupá
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Poselství k 16. neděli po sv. Trojici

Ti evangelíci, kteří se kolem mne
shlukli, když jsem přišel do Jilem-
nice, pocházeli silnou většinou 
z krkonošských hor, ze sboru kříž-
lického a několik dalších ze sboru
valteřického, vrchlabského či do-
konce libštátského. Jilemnice je
přitahovala jako město, které moh-
lo přistěhovalcům nabídnout za-
městnání nebo jim umožnit jiný
způsob, jak obhájit skrovnou exi-
stenci. Nedivil jsem se, že když
mne tam vyslala Synodní rada
Českobratrské církve evangelické
začátkem roku 1941 jako mladého
vikáře, čerstvě ženatého, abych
tam sloužil evangeliem hloučku
evangelíků, nečekala mne tam fara
ani kostel ani byt. Nenechali mne

na ulici, bydleli jsme v prázdném
školnickém bytě, potom i v rodině
jednoho ochotného bratra a poslé-
ze jako nájemníci v soukromém
evangelickém domě. 
To předesílám, abyste pochopili, že
jsem rád naslouchal bratru staviteli
Zelinkovi, který nakreslil, jak by
mohl vypadat dům, jenž by sloužil
jako kostel i obydlí pro farářovu
rodinu, která se rozrostla. A tak se
vskutku začalo se stavbou toho
domu v roce 1945. Na její výstavbu
přispěli členové sboru, církev a
posléze i stát. Po cestování po růz-
ných školách měli jilemničtí evan-
gelíci konečně svůj dům, s nimi
jsem se radoval i já. Tehdy to zača-
lo, že jsem si Jilemnici zamiloval a

setrval tam až do důchodu. Čtěte si
o tom ve sborníku Církev v promě-
nách času 1918 – 1968.
Postupně jsem své členy poznával,
shromažďoval a uváděl do krás-
ných tajemství evangelia. Za celou
dobu, necelých 40 let jsem ani jed-
nou v neděli nechyběl na kazatelně.
Při svých návštěvách jsem zjišťoval,
jací ti moji evangelíci jsou. Zvláště
mne jednu dobu zajímalo, zda mají
všichni Bibli. Vykládal jsem v kázá-
ních, že evangelík bez Bible je holá
nemožnost. Nejen kazatel, ale ani
jednotlivý věřící se bez ní neobejde. 
Přesvědčil jsem se však, že někteří
se bez ní obešli. Při jednom rozho-
voru, když přišla řeč na Bibli, se

Kam s ní

Na pohřby nechodím ráda a vždy obdivuji faráře, kolik toho musí
zvládnout – těšit plačící a ještě zvládnout organizaci slavnosti a zajis-
tit důstojnost prostředí. Mnohdy dojde na improvizaci. Kdo viděl
našeho faráře Davida Nečila, jak bravurně křtí rómské dítě, jehož
rodina, ač řádně ohlášena, přišla na křest až po ohláškách, ví, že je 
v zachraňování ožehavých situací mistr. 
Nebylo tomu jinak na pohřbu bratra Adámka, kde nechybělo bohaté
občerstvení, fůra hostí, důstojný program, ale chyběly máry. Prostě
najednou se zjistilo, že není v kostele rakev na co položit. David rych-
le přirazil k sobě dřevěné bedny, které používáme v našem kostele
jako podium při vánoční hře, aby sestry vzadu v kostele jejich
nejmenší bratry a sestry alespoň viděly, když už je neslyší…
Čím ale bedny zakrýt? Při horečnatém pátrání po dostatečně velké
černé textilii narazil farář David v kamrlíku za varhanami, kde je páté
přes deváté a řada věcí čeká, až bude přesunuta do chystaného evan-
gelického muzea, na starý černý povlak, který při rozbalení odhalil
červený nápis: „Hledej“. Farář hledal a rozbaloval dál a našel další
rudě vyšité slovo: „Pravdu“. A pak už bylo jasno, že jde o stoletou po-
krývku s Husovým citátem, nalezenou takto v roce Husova slavného
výročí, díky panu Adámkovi, který si pospíšil do nebe, právě včas,
aby zazářila pověšena na zadní stěně kostela svým hebkým černočer-
ným sametem s kalichem barvy krve na Noci kostelů. (Pan Adámek
mi odpustí, že snad malinko zlehčuji jeho slavnostní odchod z tohoto
světa, ale měl neobyčejný smysl pro humor.) 
Začala jsem pokrývku zkoumat, pak jsme ji znovu prohlíželi a pročí-
tali s dětmi v mém výtvarném kroužku „Klubíčka“. Snažila jsem se
dětem vysvětlit, jak mohla být asi udělána. Dětem se to líbilo. 
Konec 19. století přál v Rakousku-Uhersku, které tehdy pohlcovalo
české země, rozvoji nejrůznějších českých spolků, které vznikaly jako
projev národního obrození. Ty byly pak zvyklé se zviditelňovat
výraznými prapory, nesoucími znak spolku či významné heslo, cha-
rakterizující zaměření spolku. Byla to doba, kdy vyšívání patřilo k

Objev století

Vážení čtenáři,

Začíná nové období poprázdninového vydávání našich novin, a tak vás opět informujeme o práci
v naší redakci. V prvním pololetí jsme se ve vydávání poněkud "předběhli" díky několika zajíma-
vým dvojčíslům, a tak již vyšlo 22 čísel a o prázdninách měsíčně po jednom dvojčísle. Díky roč-
nímu předplatnému a vašemu finančnímu přispění formou darů jsme vydávání zvládli bez pro-
blémů. Děkujeme vám, že na naši práci pamatujete jak finančně, tak i modlitebně. Ale děkujeme
také za vaše příspěvky psané, jak články, tak i oznámení o dění ve vašich sborech. 
Přejeme si obnovit ve větším rozsahu rubriku inzertní. Prosíme, neostýchejte se, rádi vaše inze-
ráty uveřejníme. Ceny inzerce zůstávají stejné, jednotlivci za řádek 40 Kč, instituce 50 Kč. Pří-
spěvky můžete posílat poštou na stále stejnou adresu: Ječná 19, Praha 2, 120 00, nebo e-mailem
na adresu ET.KJ@worldonline.cz, č. účtu 228961190/0300.
Druhé pololetí jsme zahájili s určitými komplikacemi, jak zdravotními, tak finančními. Zmíním se
o těch finančních. Do konce roku máme v plánu vydat ještě deset čísel, to samo znamená částku
cca 140 tisíc Kč, kromě dalších nezbytných administrativních výdajů. Ke konci srpna máme na
účtu 112 tisíc. S touto částkou bychom tedy plánovaný počet čísel zdaleka nemohli vydat. Prosíme
vás, milí čtenáři, přispějte i vy k plynulému vydávání našich společných stoletých Kostnických jis-
ker svou finanční pomocí. ET-KJ takto bude vpravdě společné dílo nás všech.

Za redakci a administraci
Támar Kočnarová

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Dary na tiskový fond
S vděčností jsme v prvním pololetí přijali finanční příspěvky od
těchto ochotných bratří a sester

Brněnská tisková misie 500 Kč
II. sbor ČCE – místo neuvedeno 1634 Kč
Dušková Věra 500 Kč
Hanus Ladislav – Holetín 6000 Kč
Karbusová D. – Hrušovany 5, Úštěk 500 Kč
Otter Jiří J. – Praha 500 Kč
Petrilák Luděk 1000 Kč
Przeczek Kazimír 200 Kč
sestra Smejkalová 500 Kč
Smržová Ludmila 700 Kč
Šlechtová Hana 200 Kč
Tomšová Vlasta 500 Kč
Verner Pavel – Klatovy 200 Kč
Vobrová Žofie 1000 Kč
na výpise nečitelně uvedené jméno 1000 Kč
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PřED 600 lETy byl SEPSán STížný liST 425 čESKýCh Pánů
PrOTi uPálEní JAnA huSA
Stížný list proti upálení mistra Jana Husa je dobový dokument vyjadřu-
jící názory české šlechty ztotožňující se s Husovým učením a odsuzují-
cí jeho upálení v roce 1415. List byl „Dán v Praze léta božího tisícího
čtyřstého patnáctého, druhý den měsíce září, v plné radě urozených
pánů, šlechticů a vladyk Království českého a Markrabství moravského
s přivěšením našich pečetí“, tedy 2. září před 600 lety. Dokument pode-
psalo 425 českých pánů.
Z osmi exemplářů tohoto významného dokumentu se zachoval jediný.
Je uložen v Edinburghu a do Čech se na trvalo nikdy nevrátí. Existuje tu
však jeho faksimile, uložené v Národním archivu v Praze. Další kopie,
která byla vytvořena v České republice restaurátorem Davidem Fran-
kem, je umístěna ve stálé Ženevské expozici. Musée international de la
Réforme ji daroval krajanský spolek Beseda Slovan se sídlem v Ženevě.
Na realizaci projektu spolupracovala s Besedou Slovan i Českobratrská
církev evangelická, jejímž prostřednictvím bylo hotové faksimile
Stížného listu předáno do Ženevy.

e-cirkev.cz
ruSKá PrAVOSlAVná CírKEV VEDE SPOr
O nEJVěTší KOSTEl V PETrOhrADu
V Petrohradu vypukl spor o největší kostel v tomto městě na severu Rus-
ka. Městské úřady odmítají předat perlu klasicismu, chrám svatého Izáka,
ortodoxní církvi. Patriarchát v Moskvě podle agentury DPA oznámil, že se
s Petrohradem o svatostánek, který nyní slouží jako muzeum, bude sou-
dit. Právnička patriarchátu zdůraznila, že chrám byl postaven pro církevní
a ne pro výstavní účely. Doposud se v něm bohoslužby konaly jen příleži-
tostně. Úřady ale trvají na tom, že katedrála coby muzeum celonárodního
významu zůstane ve vlastnictví města.
Po rozpadu Sovětského svazu ruská vláda, zejména pod vedením součas-
ného prezidenta Vladimira Putina, vrátila ortodoxní církvi mnoho ne-
movitostí a uměleckých děl, jako jsou třeba ikony. Nicméně jak připomíná
agentura DPA, církev chrám svatého Izáka nevlastnila ani za carských
časů. Tuto památku loni navštívilo přes tři miliony lidí. Chrám je vysoký
101 metrů. Dominantou chrámu, jehož stavba trvala téměř 40 let, je pozla-
cená kupole. Do chrámu se vejde téměř 14 000 věřících. Během komuni-
stického režimu byl chrám přeměněn na muzeum ateismu a v letech 1928
až 1990 se v něm nesměly konat bohoslužby.

www. christnet.cz

Silná SlOVA nEPOmOhOu, PriOriTOu JE člOVěK! 
Způsob, jakým se mnohá média vyrovnávají s problémem uprchlíků,
znepokojuje křesťany v celé Evropě. Jako příklad může posloužit nedávná
výzva čtyř britských církví. Baptisté, metodisté, spojení reformovaní (The
United Reformed Church) i skotská církev (The Church of Scotland) vy-
dali prohlášení, v němž se pozastavují nad stylem informování o situaci 
v Calais a na dalších místech. Lídři zmíněných církví dokonce vyzvali
vrcholné představitele britské společnosti, aby přehodnotili veřejně použí-
vané výrazivo. Autoři prohlášení poukazují na častý výskyt slov „invaze“
nebo „povodeň migrantů“. Tím se podle nich celý problém démonizuje a
potažmo dochází k očerňování lidí, kteří jsou v nepředstavitelně zoufalé
situaci. Nešťastně či necitlivě formulované věty nahrávají silám, kterým
jsou křesťanské hodnoty vzdáleny. Namísto silných slov by se Velká
Británie měla vrátit k hodnotám soucitu a respektu k lidské důstojnosti.
Celospolečenská debata má vycházet ze skutečnosti a nikoliv z dojmů a
uměle vyvolávaných emocí. Je žádoucí pracovat s ověřenými statistický-
mi údaji a pečlivě porovnávat počty žadatelů o azyl z posledních let, a to
v rámci celé Evropské unie. Čtyři britské církve ve svém prohlášení také
zdůraznily fakt, že mnozí z uprchlíků se nemohou vrátit domů, a proto je
nutné najít humanitární řešení, jehož prioritou je člověk. 

(s použitím zdroje www.urc.org.uk Jiří Karban)

biSKuP DušAn hEJbAl ChCE POKrAčOVAT
V den svých 64. narozenin, tedy rok před věkovou hranicí pro odchod do
emeritury, se biskup Starokatolické církve v  ČR Dušan Hejbal rozhodl
nabídnout svoji službu církvi i pro další období. Tuto nabídku učinil na
dobu tří let. Současně oznámil svůj úmysl svolat synodu, která bude
rozhodovat o jeho setrvání v úřadě. Synoda bude svolána v souladu 
s církevními předpisy, uskuteční se ve dnech 15.-17. října v Pacově. Při-
pomeňme, že Dušan Hejbal je nejen představitelem „malé“ církve, ale
především výraznou osobností ekumenické scény. Jeho další působení
tedy může mít i přínos přesahující domovskou církev. 

(s použitím zdroje www.starokatolici.cz Jiří Karban)

inSPirACE PrO mlADé luTErány: rEfOrmACE nEKOnčí…  
Naléhavá slova zacílená především k mladé generaci zazněla na srp-
novém setkání Světové luterské federace (LWF – Lutheran World Fede-
ration) v německém Wittenbergu.  Například Fidon Mwombeki, působící
v oblasti misí a jejich rozvoje, upozornil, že hlásání evangelia je mnohde
ovlivňováno falešnými svědky, kteří často šíří zbytečný strach. Apeloval
na publikum mladých luteránů z osmdesáti zemí světa, aby nezapomínali
na stále živý odkaz Martina Luthera, jehož odvaha a přímé myšlenky jsou
zavazující a inspirativní i pro dnešek. Mladší generace by ve svých
sborech neměla zanedbávat příležitost pro důsledné reformování církví;
měla by pozvolna přebírat větší zodpovědnost. Reformace totiž nikdy
neskončila, zůstává trvalou výzvou. Fidon Mwombeki upozornil, že
zvláště v období sílícího náboženského fundamentalismu je nutné, aby
mladí lidé nezůstávali lhostejní. To ostatně platí pro celou nastupující ge-
neraci českých a moravských protestantů. 

(s použitím zdroje www.lutheranworld.org Jiří Karban)

Z církví doma i ve světě
mně jaksi samozřejmě přiznali, že ji
nemají, ale babička ji má. Po této
zkušenosti jsem při takových náv-
štěvách nenápadně zkoumal, zda
vůbec a kde by ji mohli mít. A mno-
zí z nich ji měli, ale když jsem ji
chtěl vidět, dalo jim práci ji v kni-
hovně najít a vyndat. 
Tehdy jsem přišel na myšlenku,
kterou teprve nyní v důchodu zde 
v Brně ohřívám a svým čtenářům
a dalším zájemcům předkládám a
vyhlašuji: Nejde jen o to Bibli mít,
ale mít ji na místě, které je po ruce

tak, aby o ní celá rodina věděla,
aby každý z nich mohl vztáhnout
ruku a z ní číst. Najděte a určete
pro svou Bibli takové místo, které
by bylo nejsnadněji přístupné. Do
knihovny ji nedávejte, tam je jako
v hrobě. Mohla by být třeba i na
stole, kdybyste měli trpělivost ji
každý den ze stolu sundávat, aby
stůl byl připraven k jídlu, a zase
pak ji vracet. Zmiňuji jídelní stůl,
protože Bible je aspoň tak důležitá
jako chléb, jako jídlo. A víc. V ní je
přece ten Boží dopis, který nám
sděluje, že jsme dědicové života

díky Kristově lásce k nám, hříš-
ným lidem.
O jeho lásce a odpuštění se nikde
jinde na celém světě nepíše – jen 
v Bibli. Je nenahraditelná, a je díky
reformaci obecná. Patří všem lidem,
všem nám, nejen církvi, nejen teo-
logům na fakultách, je moje, je vaše,
vezměte ji a čtěte. Jinak bychom 
se marně otírali o Jana Husa, Jana
Amose Komenského nebo o Jana
Karafiáta a o celé písmácké genera-
ce, které Bibli otvíraly každý den.
Marné volání? 

Josef Veselý

Kam s ní

výuce dívek na školách i doma
stejně, jako dnes výuka ovládání
počítače. Prapory vznikaly v ru-
kou nejšikovnějších členek spol-
ků či manželek významných
členů jako symbol daného spol-
ku, ale vznikem nového praporu
se slavila též významná výročí.
Na začátku 20. století byla výroba
praporů a slavnostních přehozů a
pokrývek natolik zdokonalená,
že bylo možné ve specializova-
ných prodejnách nakoupit po-
můcky, které vyšívání a zdobení
praporu značně zjednodušovaly. 
S pomocí těchto „vychytávek“ je
vytvořena i naše pokrývka. Na-
příklad červené třásně lemující
okraj pokrývky byly původně
koupeny již hotové, ve formě
stuhy zakončené třásněmi, která
se koupila v požadované barvě 
a délce a na okraj pokrývky se
jednoduše strojem našila. Jed-
notlivá písmena a číslice dlouhé-
ho nápisu byla koupena už hoto-
vá: předem vyříznuta podle šab-
lony z tvrdého 4mm vysokého
nažloutlého papíru. Vyšívačka
pak požadované papírové písme-
no pouze položila na látku, tvoří-
cí podklad nápisu a pečlivě přiší-
vala v našem případě červenou
hedvábnou nití hustě steh za ste-
hem, až nažloutlý papír písmena
červenou nití zcela překryla. Sou-
časný stav pokrývky, kdy jsou
písmena na některých místech
porušena, dává tušit papírová
písmena-šablony, schovaná pod
červenou výšivkou. Díky těmto
papírovým písmenům byl tvar a
vzhled konečného nápisu mno-
hem „učesanější“, než tomu bý-
valo v dřívějších dobách, kdy
švadlena vyšívala tvary písmen
jen „ze své hlavy“, či podle ná-
kresu. Vzhledem k tomu, že se
papír a voda nemají rády, dá se
předpokládat, že se při našívání
papírových písmen nepočítalo 
s tím, že by byla pokrývka někdy
prána. Jednalo se o efektní, vel-
kolepou, ale jednorázovou deko-
raci, určenou v našem případě
zřejmě pouze k oslavám pětisté-
ho výročí upálení MJH. 
Na pokrývce je tento nápis, který
vznikl zkrácením známé Husovy
výzvy:
Hledej Pravdu, Slyš Pravdu,
Uč se Pravdě, Miluj Pravdu,
Prav Pravdu, Drž Pravdu,
Braň Pravdu až do Smrti.
Svaté Paměti M x J x HUSA 1415 x
1915
Nápis svou volbou velkých a ma-
lých písmen neodpovídá dneš-
ním pravidlům pravopisu. V ro-

zích výšivky je opět červenou
hedvábnou nití vyšit dekorační
rostlinný motiv přecházející 
v úplných rozích v motiv hořící-
ho srdce. Uprostřed výšivky je
pak vyšita jemnými, drobnými,
hustě vedle sebe kledenými ste-
hy červená kniha s růžovou oříz-
kou, která drží zavřena díky dvě-
ma hnědě vyšitým sponám, vyši-
tým silnější nití hrubšími stehy.
Na knize, v níž nepochybně po-
znáváme Bibli, stojí pak červený
kalich krásného, ryze evangelic-
kého tvaru, zdobený výšivkou 
z černé niti, která též tvoří obrys
celého obrázku. Černou nití je
vyšito též osm čárek naznačují-
cích hřbet knihy. 
Podklad výšivky s nápisem tvoří
kvalitní černý samet, který je i po
sto letech v dost dobrém stavu.
Samet je z rubu podložen černou
hladkou bavlněnou látkou, tka-
nou ve vazbě zvané atlas. Tu si
však autorka pokrývky při koupi
asi špatně rozměřila, protože je
na dolním konci pokrývky nasta-
vena tmavohnědým pruhem
méně kvalitní bavlněné látky
tkané v keprové vazbě. 
Pokrývka byla vyšita ručně a seši-
ta a dokončena na šicím stroji.
Není vyloučeno, že vznikla jako
kolektivní dílo několika žen ne-
bo mužů. Styl výšivky však půso-
bí natolik jednolitě, že bych spíše
řekla, že je to práce jedné vyší-
vačky s profesionálním ruko-
pisem. 
Z historie pokrývky, kromě roku
vzniku 1915, který je součásti
vyšitého nápisu a kromě tématu –
totiž oslav výročí upálení mistra
Jana Husa a zdůraznění pročes-
kého a tudíž i prorepublikového
cítění, které vedlo na konci 1. svě-
tové války k vyhlášení samostat-
né Československé republiky 
r. 1918, víme žalostně málo. 
Jedno je jisté, že vznikla v kru-
zích českých evangelíků, kteří
své skupiny formovali ve větši-
nově německých Českých Budě-
jovicích po léta a kteří po vzniku
republiky r. 1918 vytvořili samo-

statný sbor, zdědili kostel po
německých luteránech a přenesli
do něj své nastřádané poklady,
včetně Husovy pokrývky. 
Pokrývka má tvar písmene T
s tlustou nohou, takže spíše vypa-
dá, že mohla sloužit k pokrytí
stolu Páně. Kde se ale dotyčný
stůl nacházel? 
Podle vyprávění bratra Daniela
Matějky, bývalého faráře česko-
budějovického sboru, je nemož-
né, aby pokrývka vznikla pro stůl
Páně německého luterského sbo-
ru, navíc její obrovské rozměry
neodpovídají skromné velikosti
původního stolu Páně, který je
dle Matějky zabedněn do naše-
ho současně využívaného stolu
Páně, a zcela pod novým stolem
ukryt. 
Je také možné, že honosná po-
krývka měla dodat lesku slav-
nostním bohoslužbám, pořáda-
ným dne 6. 7. 1915 v nějakém im-
provizovaném prostoru - např.
pronajaté školy, kde zakryla ně-
kolik školních lavic přiražených
k sobě a vytvořila tak důstojné
prostředí pro danou slavnost.
Vzhledem k letnímu termínu
mohla též slavnost probíhat ven-
ku, kde šlo též o to, vytvořit im-
provizovaný stůl Páně. 
Jedno je nepochybné: její výroba
zabrala neskutečné množství ča-
su: hodiny a hodiny pečlivého
prošívání tenoučkou nití, kterou
už navléci do miniaturní jehly
byl problém. Hodiny času práce
pro ještě neexistující sbor. Pokud
by Hus ke své proslavené výzvě
chtěl před více než šesti sty lety
něco dodat, ráda bych mu pošep-
tala do ucha: „Hledej lásku.“ Ta-
dy, v těch tisících pečlivě vedle
sebe kladených stezích, jsem ji
totiž našla. Lásku k národu, k his-
torii, k společenství věřících, 
k symbolům, k tvoření, ke krás-
nu a k Bohu. Lásku prorostlou ví-
rou a nadějí, která přinesla tvůr-
kyni za tři roky po dokončení
pokrývky úžasnou svobodu a no-
vou církev.

Olga Pikousová

Dokončení ze str. 1

Objev století
Dokončení ze str. 1
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Nehemjáš ( = Útěcha Hospodinova)
měl vysokou funkci jako královský
číšník čili ochutnávač nápojů, zda
nejsou otrávené, na dvoře perského
krále Artaxerxa I. Zřejmě pocházel
z judské šlechty, když udělal tako-
vou politickou kariéru. Židé jsou 
v exilu už 140 let, Nehemjáš i jeho
rodiče se tedy narodili v exilu. Če-
kali bychom, že se o Judeu a Jeru-
zalém nebude zajímat, má svůj pře-
pychový život – za Artaxerxa byl
prý perský dvůr samá radovánka,
nádhera a rozmařilost. Je v podob-
ném postavení jako kdysi Mojžíš 
v Egyptě: Žd 11,24-25. Do hlavního
města perské říše Šúšanu (Sús) při-
chází za nějakým účelem se skupi-
nou judských mužů jeho bratr Cha-
naní, který se do Jeruzaléma na roz-
díl od Nehemjáše přestěhoval. Je až
nepochopitelné, jak hluboce se Ne-
hemjáše dotkla jeho zpráva o ubo-
hém stavu Jeruzaléma a o trápení a
ohrožení Židů, potomků těch, kdo
zůstali nebo se tam vrátili. Králov-
ský číšník několik dní truchlí, postí
se a pláče! Asi neměl zdroj zpráv,
nebo se o to předtím ani nezajímal.
Snad se domníval, že v prosperující
říši se všem daří dobře. Patrně sám
předtím nikdy v Judeji a v Jeru-
zalémě nebyl. Jeho smutek se mění
v modlitbu – to je i pro nás vždy
dobrý výsledek. Smutek, ani smu-
tek pokání se nemá stát obsedantní
depresí, ale návratem k Bohu. Ne-
hemjášovy modlitby nejsou jen
krátká „ztišení“, ale modlitební zá-
pas dnem i nocí. Vzdává Bohu čest
a dovolává se jeho milosrdenství.
Vyznává hříchy, ale nejen viny
předků: …hřešili jsme i já a dům mého
otce (1, 6). Upozorňovat Pána Boha
na hříchy druhých nemá smysl, on
o nich dobře ví. Nevíme, v čem po-
znával Nehemjáš svoji vinu, možná
v bezstarostném životě na králov-
ském dvoře a v dosavadním nezá-
jmu o lidi v Judeji, i když tam měl
dokonce svého bratra. 
Nehemjáš se však nedopouští chy-
by, kterou často dělám(e). Neříká:
„Pane, tady to máš, udělej s tím
něco.“ Nachází v modlitbě odvahu
nabídnout sám sebe na pomoc jeru-
zalémským chudým. Chce změnit

modlitbu v čin, ale ne ve vlastní síle,
z titulu své vysoké funkce: Prosí
také o to, aby našel u onoho muže (=
krále) slitování (1, 11). My býváme 
v nebezpečí, že nejdřív se dáme do
nějaké práce – třeba s nejlepšími
úmysly – a modlíme se až dodateč-
ně. Nehemjáš zvolil správné pořa-
dí. Počítejme ovšem s „NEHEMJÁ-
ŠOVSKÝM NEBEZPEČÍM“: Když
se za něco usilovně modlíme, mů-
žeme od Pána Boha dostat nelehký
úkol. Nemusíme nutně mít k němu
profesionální průpravu: Hospodin
poslal vybudovat jeruzalémské
hradby číšníka, ne inženýra!
Předstoupit se žádostí před krále
mocné říše nebylo možné jen tak –
mohlo to stát člověka i život (vzpo-
meňte na Ester!). Trvalo čtyři měsí-
ce, než Nehemjáš dostal příležitost
s králem promluvit: Artaxerxes
sám si všiml, že jeho – zřejmě oblí-
bený – číšník  je ztrápený, a ptá se
na příčinu. Nehemjáš před králem
určitě nic nehrál. To sám Hospodin
způsobil neobyčejnou všímavost
„krále králů“. Také Bůh na to potře-
boval čtyři měsíce – nevíme proč,
zda zkoušel Nehemjášovu výdrž,
upřímnost jeho zármutku, nebo
zda potřeboval nějak „zpracovat“
samého krále. Máte možná zkuše-
nost s podobným „Božím odkla-
dem“. Po otázce krále: Co si tedy pře-
ješ? (2,4) vysílá číšník ještě „střelnou
modlitbu“, aby odpověděl správně
a byl vyslyšen. Nepředstírá, že má
na dobudování Jeruzaléma osobní
zájem kromě hrobů mých otců. Je zají-
mavé, že nezmiňuje chrám. Dosud
v jeruzalémském chrámě patrně
nikdy nebyl, a přece je jeho zbož-
nost upřímná a silná.
Je králem propuštěn ke splnění své-
ho plánu „na dobu určitou“ (2, 6). 
Z toho je patrné, že si ho král vážil a
nechtěl ho natrvalo ztratit. Nehem-
jáš pojal své poslání jako duchovní
úkol, ale hned ho začíná plnit velmi
prakticky. Věřící člověk není snílek,
ale člověk práce a rozvahy. Judsko
bylo pevně zařazeno do politického
rámce perské říše: bylo součástí
„páté satrapie“ (srovnej naše kraje)
zvanou „Zaříčí“ – na západ od řeky
Eufratu. Nehemjáš si tedy žádá krá-

lovské doporučující listy pro pří-
slušné úředníky. Zřejmě očekává,
že jeho úkol bude napadán a ne-
váhá se opřít o právní řád státu. Je
mu vyhověno a je mu poskytnut 
i ozbrojený doprovod. Dále prosí 
o dříví na stavbu. O kvalitní dřevo
byla jistě ve vypáleném Judsku
nouze. Ale svědčí to i o skromnos-
ti: nežádá měď a zlato, ale dře-
vo. Bude Židům poskytnuto od
správce královských lesů – pořád
se ještě projevuje tolerance i jistá
náklonnost perských panovníků 
k Židům.
S tímto vztahem panovníka ostře
kontrastuje „strašná zlost“ mocipá-
nů na území bývalého židovského
království (2,10), Sanbalata Cho-
rónského a Tóbijáše Amonitského.
Sanbalat byl královským místodrži-
telem v Samaří, bývalém hlavním
městě severního Izraele, kde vznik-
lo nové smíšené etnikum, Sama-
řané (Samaritáni). Je pokládán za
zakladatele chrámu na hoře Gari-
zim (vzpomeňte na rozhovor Pána
Ježíše se Samařankou u studně
Jákobovy, Jan 4!). Tóbijáš byl Amo-
nita – ti spolu s Moábity bránili
kdysi vstupu Izraele do Zaslíbené
země. Modláři, ač spříznění: odvo-
zovali svůj původ od Lotovy mlad-
ší dcery. Oba tito nepřátelé jsou pří-
kladem toho, jak málo může někdy
souviset tělesná příbuznost a tradi-
ce s duchovní blízkostí a upřímným
přátelstvím. Naopak při vzpomínce
třeba na Moabku Rút si uvědomu-
jeme, že každý člověk se může roz-
hodnout „přijít a doufat pod křídly
Hospodinovými“ – a dostat třeba
velice čestné místo. Nezáleží na
původu, ale na rozhodnutí víry.
Nedivme se, že víra v jediného
Boha a její vyznávání bude mít
vždy také nepřátele – vzpomeňme
na minulý režim i na současné pro-
následování věřících křesťanů 
v některých zemích. Pán Ježíš řekl:
Na světě soužení míti budete, ale dou-
fejte, já jsem přemohl svět (J 16, 33).
Zajímavé je, že Nehemjáš si nemne
ruce „to jsem všecko dobře vyřídil“, ale
přijímá úspěch z dobrotivé Boží
ruky (2, 8).

Pavel Javornický

brány pro příchod Krále
ii. mODliTbA A čin nEhEmJáš 1 Až 2,10

Dokončení z minulého čísla
Odvolat se k Soudci nejvyššímu je dějinným mementem Huso-
va odkazu. „Pro Spasitele láskou zahořeti, to nedovede nikdo
sám ze sebe.“ Do kostelních lavic se pak z kazatelny nesou ver-
še známých písní.

Ó přijdiž, přijdiž, Ohni s nebe
a rozněť vůkol všecku zem!

Ve starém evangelickém zpěvníku ji nalezneme pod číslem 248
a je z pera L.B.Kašpara. Ozve se však i verš, který málokdo zná
celý. Připomíná i odvahu všechno opustit a jít za Ježíšem, jak
tomu rozuměli čeští a moravští emigranti, kterým je vkládáno
do úst ono pověstné

Krásná je ta řeka, řeka Vltava,
drahé naše domy i vlast laskavá.

Nevzali jsme s sebou nic, po všem veta,
jen Biblí kralickou, Labyrint světa.

Hutné kázání končí ale téměř prorocky: „Nedožijeme mnozí toho,
co Boží prozřetelnost chystá, ale je-li naděje pro svět, jest jen v tom, že
Kristus s nebe nový oheň na zem pustí, jenž očistí pokolení naše, strá-
ví mnoho špatného a zanítí mnoho dobrého, ale dobrého ve smyslu
Spasitelově, dobrého ve smyslu Evangelia, a ne ve smyslu lidských
mudrování a kvaltování.“
Zdá se to archaické? Inu, z každé věty je cítit dikce Kralické a
Komenského revize z roku 1613. Nerozlučně se k ní váže nejen
starobylost, ale také „horoucí vyznavačství“. Jak dál? „I dnes
Hospodin chce vésti v novou dobu, v nový Kanaán. Ale jde to skrze
moře, poušť a mnozí zahynou. Jen ten dojde, kdo se na pochodu naší

doby z Boha znovuzrodí, koho Kristus pokřtí ohněm Ducha svatého…
Ó by přišel ten oheň s nebe… Žijeme ve veliké, ale také nepokojné, kva-
sící se době. Jiskří se všady vůkol a chystá se požár duchů…”
Necelé desetiletí chybělo do požáru 1. světové války. Střelný
prach a yperit byly už za rohem. Tušili či netušili kazatelé, co je
čeká? Co čeká národy Evropy jako Boží stvoření? TGM zaklá-
dá roku 1900 Českou stranu lidovou – pokrokovou, později
známou jako Realistickou. Rodí se myšlenky, které dají vznik-
nout knize „Nová Evropa: Stanovisko slovanské“, ve které
ospravedlňoval boj proti monarchii. Co však rezonovalo myš-
lením a duchem reformovaných kazatelů?  A přece ať v dáli se
tmí to a mračí, lid Husův ať zmužile ku předu kráčí. Sloup ohnivý vidí
náš duch. V něm k vítězství vede nás Bůh. (Ex 14,24)
Co však v kázání obou pastorů nebylo, ale tvořilo jeho pozadí,
jen poznámkou doplním. Byl to Husův pomník, který na
Staroměstském náměstí nevznikal bez dramatických zvratů. 
V soutěži o jeho podobu vyhrál Ladislav Šaloun, jehož projekt
byl vyhodnocen jako nejlepší. Základní kámen k pomníku byl
položen v červenci 1903; pomník byl slavnostně odhalen o 12
roků později, 6. července 1915.
Na počátku stavby pomníku ale vznikla politická roztržka,
která probíhala už od roku 1889. 25. listopadu toho roku, po
zasedání zemského sněmu, probíhala diskuse o umístění
pamětní desky Jana Husa na budovu Národního muzea. Princ
Karel IV. ze Schwarzenbergu se při této příležitosti vyjádřil
neuctivě o husitech, které označil za „komunismus 15. století“
a prohlásil: „Mezi husity bylo na počátku onoho hnutí mnoho

charakterů ctihodných, avšak husité bohužel zvrhli se brzy 
v tlupu lupičů a žhářů.“ Jeho výrok vyvolal bouřlivý odpor
mezi mladočechy; jako reakce vzniklo rozhodnutí postavit
Husovi v Praze pomník. 31. května 1890 byl na Staroměstské
radnici ustanoven Spolek pro zbudování pomníku Mistra Jana
Husa; do jeho čela byl zvolen Vojtěch Náprstek.
Potomkem prince Karla je i Karel Jan Nepomuk Schwarzen-
berg, podle rodinné tradice 7. kníže ze Schwarzenbergu z tzv.
orlické větve (Schwarzenberg-Orlík). Bude jistě zajímavé, jak se
v rámci 600. výročí Husova skonu projeví rodinná tradice.
Ostatně myšlenka, že husité byli Tálibánem 15. století, je v ně-
kterých  kruzích živá dodnes. 
Co závěrem? Bouřného kvasu neubylo. Církevní restituce
opět změnily situaci a válečné konflikty znejistily horizont.
Bude líp? Jistě. „A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skoná-
ní světa.“ Mt 28,20.

František Pavlis

husova hranice

Profesor František Šmahel (1934), je mezinárodně uznávaný český historik specializují-
cí se na pozdní středověk. Jeho práce o dějinách lucemburského období, husitství či
Karlovy univerzity byly přeloženy do mnoha jazyků. Respektovaný devětasedmdesátile-
tý medievista pomohl očistit období husitství, jako významného společenského a duchov-
ního pohybu předznamenávajícího evropskou reformaci od nacionálních a politických
kontextů. K velkému jubileu – 600. výročí Husovy smrti – se ke čtenářům dostává jeho
kniha „Jan Hus, život a dílo“. Autor na základě dějinného pozadí – situace na univerzi-
tách v Praze a Lipsku, vydání Wyclifových spisů – výtečně vykresluje Husovu postavu.
Jde o svižným a stravitelným způsobem napsaný životopis českého náboženského refor-
mátora, jenž v mnohém předstihl svoji dobu. Šmahelův Hus je z masa a kostí, neodsu-
zuje různé hry a radovánky, protože po těžké práci je třeba obnovovat síly, má pochyb-
nosti, hledá pravé cesty, má vzory i ideály, je inspirovaný biblickým životem i pronikavě
přemýšlejícím Wyclifem. A protože je také univerzitní mistr, nahlíží vše kritickým
duchem. Umí riskovat a ve jménu pravdy, jít hlavou proti zdi… Betlémský kazatel ale
má i zodpovědnost za ty, ke kterým mluví, a kteří mu naslouchají. Za své prozření spíše
vděčí napůl rozumovému, napůl emotivnímu hloubání o své víře. Zrál pomalu, není pře-
intelektualizovaný kazatel, kterého by těšilo manipulovat davem, vnímá, že veškeré koná-
ní se může stát i politikou, proto hledá cestu ke králi a jeho věrným, aby využil jejich moci
pro prosazení pravdy. Nedaří se mu, a tak dává přednost ideálům i za cenu nejvyšší…
Husův lidský osud se stal mezníkem v dějinách. Svým rozhodnutím jít na hranici se stal,
aniž to zamýšlel, spolutvůrcem dějinné epochy. Žádná úvaha o českých duchovních ději-
nách a české zbožnosti nemůže pominout Husa.„V mnoha životopisech je Husovi takřka
od jeho narození přisouzena role mučedníka nebo heretika. Tato kniha naopak bude sle-
dovat, jak se Hus postupně stával Husem,“ píše historik v úvodu, kde také čteme: „Velmi
by mne potěšilo, kdyby se kniha dostala i do rukou těch, kteří do středověku nezavítají pří-
liš často.“ Kvalita díla a otázky, které kolem Husa zůstávají a nepřestávají vzrušovat, pře-
svědčují, že se autorovi jeho přání vyplní. 

Iva Benešová

Pravá podoba Jana husa

Tradiční hesla Jednoty bratrské 2016 (Ochranovský seniorát
čCE) vycházejí začátkem září a budou k dostání ve sborech
čCE, Cb, CčSh a křesťanských knihkupectvích za 50,- Kč.
Objednávky u vydavatele: hesla@dulos.cz. Od 10 ks výše se
slevou po 40,- Kč bez placení poštovného. V ruční pevné
vazbě v kožence a s celobarevnými předsádkami (připomín-
ka 600. výročí upálení mistra Jeronýma Pražského) za 90,- Kč
(se slevou 70,- Kč). 
Petr heřman – DÚlOS, malá štěpánská 6, 120 00 Praha 2,
mobil/SmS: 607 726 481.



53. Věrným čEChům

Věrným a v Pánu Bohu milým bratřím i všem sestrám, kteří milují pravdu
Pána Jezu Krista: pokoj vám od Pána Boha a od Ježíše Krista, abyste se hří-
chům  vyhýbali, v jeho milosti přebývali, prospívali v ctnostech a po smrti
vstoupili do věčné radost. Nejmilejší! Prosím vás, abyste žili podle zákona
Božího, starali se o  své spasení, pozorně poslouchali Boží slovo, abyste se
nedali  oklamat poslem2) Antikristovým, který hříchy lidí zlehčuje, za hříchy
netrestá, svým představeným pochlebují, hříchy lidí neoznamují, sami sebe
chválí,  honosí se svými činy, svou moc zveličují, ale Pána Ježíše Krista
nechtějí následovat v pokoře, v chudobě, v trpělivosti a v práci. O nich milo-
srdný Spasitel prorokoval: "Vstanou falešní proroci a svedou mnohé. A aby
ochraňoval své věrné, říká 3): "Varujte se falešných proroků, kteří k vám při-
cházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř jsou hltaví vlci; po jejich ovoci je pozná-
te." Jistě je velice potřebí pro věrné křesťany, aby se toho pilně varovali; pro-
tože Spasitel říká, že i vyvolení Boží by byli svedeni, kdyby to bylo možné.
A proto, nejmilejší, bděte, aby vás ďábelská lest nepodvedla. A dávejte si tím
více pozor, čím více Antikrist útočí; neboť soudný den se blíží, smrt mnohé
tíží4), a synům Božím se blíží nebeské království. Kvůli němu kroťte své tělo
a smrti se nebojte, navzájem se milujte, a vždycky stůjte v Bohu pamětí,
rozumem a vůlí. Ať máte před očima hrozný soudný den, abyste nehřešili,
a věčnou radost, abyste po ní toužili. Našeho ukřižovaného Pána, milého
Spasitele, ať máme vždycky na paměti, abychom s ním a pro něho ochotně
a rádi trpěli; nebo když si připomenete jeho umučení, tehdy ochotně pod-
stoupíte všecka protivenství, nadávání, pomlouvání, bití a věznění, a bude-
-li to jeho drahá vůle, i tělesnou smrt pro jeho drahou pravdu. Víte, nejmi-
lejší, že Antikrist se na nás osopil pomluvami, a ještě mnohým ani vlásek
nepokřivil, ani mně, ačkoliv na mne velmi zaútočil. Proto vás prosím, abys-
te Pána Boha snažně prosili, aby mi ráčil dát moudrost, trpělivost, pokoru 
i statečnost k tomu, abych setrval ve své pravdě. Již mě dovedl do Konstan-
ce bez jakékoli překážky; a i když jsem po celou cestu veřejně jel jako kněz,
a sám sebe jsem se hlasitě ohlašoval lidem ve všech městech, nenalezl jsem
zjevného nepřítele, a ani bych jich mnoho neměl v Konstanci, kdyby české
žákovstvo,5) které chodí po žebrotě6) po obrocích a po zisku, lidi na cestách
neoklamávalo. A doufám v milosrdného Spasitele i ve vaše modlitby, že
zůstanu v Boží pravdě až do smrti. Vězte, že kvůli mně nikde služby Boží
nezastavovali,7) ani v Konstanci, v které je v době mého pobytu sloužil sám
papež. Buďte poručeni milosrdnému Pánu Bohu, Pánu Ježíši, Bohu pravé-
mu, synu čisté panny Marie, který nás bez našich zásluh svou ukrutnou a
hroznou smrtí vykoupil od muk věčných, od moci ďáblovy a od hříchu. List
napsán v Konstanci na den svatého Otmara, dobrého sluhy Pána našeho
Jezu Krista, jenž je požehnaný na věky amen.

Mistr Jan Hus, kněz a v naději sluha Boží.
53. 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.

Nikdo z nás nemohl toto léto uniknout
zprávám o mnoha migrantech a těch,
kteří v Evropě usilují o azyl. V Řecku,
Srbsku a Itálii členové Eurodiaconie a je-
jich národní, regionální i místní partneři
se společně s církvemi snaží těmto lidem
poskytnout podporu, která by pokryla
alespoň jejich základní životní potřeby a
poněkud jim navrátila důstojnost. 
Armáda spásy v Řecku je organizačně
součástí Armády spásy v Evropě, která je
členem Eurodiaconie. Major Polis Pante-
lidis vypráví: “S uprchlíky pracujeme již
měsíc. Žel, že musím říci, že tento pro-
blém se stává stále obtížnějším. Počet při-
cházejících utečenců roste každým dnem.
Asi 2000 jich denně do Athén přichází 
z řeckých ostrovů. Většina z nich zůstá-
vá v Athénách od několika hodin po něko-
lik dní. Řecko není jejich konečnou stani-
cí a většina chce jít do Německa, Rakou-
ska nebo Švédska. Avšak mnozí z nich
uvíznou v Athénách, protože jim chybí
peníze, aby mohli ve své cestě pokračovat.
V centru Athén, v oblasti zvané Pedion
Areos, blízko našeho střediska, zbudovali
tábor, kde vztyčili své stany, aby nalezli
úkryt před horkým počasím a trochu bez-
pečí. Počet stanů roste každým týdnem,
jak roste počet přicházejících lidí. Odha-
dujeme, že během minulého týdne stoupl
počet lidí v táboře na 250 až 450.
Až do nedávna zde měli lidé tekoucí vodu
jen z jediného kohoutku a 2 přenosné toa-
lety. Před dvěma dny počet toalet vzrostl
na 8. Podmínky v táboře jsou otřesné. Na
konci minulého týdne navštívili tábor
zdravotní zmocněnci, aby zhodnotili
místní zdravotní podmínky. Také lékaři
navštívili stany, aby vyhledali děti s tep-
lotami; 10 jich bylo přijato do místních
nemocnic.

Na druhou stranu jsme viděli, že každým
dnem vzrůstala pomoc od nevládních
organizací i místních obyvatel. Poskytují
vodu, mýdlo, jídlo, plenky, mléko a oša-
cení. Protože jako Armáda spásy jsme
byli přítomni v táboře již od prvního dne,
rozhodli jsme se rozdávat jídlo, šaty a
mléko pro děti. Každý den v 7.30 navště-
vujeme tábor na místním náměstí a roz-
dělujeme potraviny."
Major Pantelidis pokračuje ve vyprávě-
ní, jak se pokouší proměňovat situaci,
aby přinesli nějaké ulehčení těmto lidem,
kteří se ocitli ve velkých obtížích: "Řecká
vládá se pokouší založit tábor s kontejne-
ry v jiné oblasti Athén, kam by mohli být
lidé přemístěni. Nejsem si ale jistý, zda
by takový tábor přinesl lépe organizova-
nou pomoc, nebo pouze přesunul pro-
blém z centra Athén na její okraj."
Řecko je jen jedna zastávka na jejich ob-
tížné cestě, ale velice důležitá. Major
Pantelidis nám o ní vypráví: "Asi 2000
lidí přichází každý den z Turecka na
řecké ostrovy Mytilini, Kos a Leros. Zů-
stávají na ostrovech několik dnů, dokud
jim policie nevydá povolení zůstat až šest
měsíců. Jakmile obdrží tento dokument,
cestují lodí do Athén. Z přístavu Piraeus
se dostanou autobusy nebo metrem do
centra Athén, kde se přesunou na Pedion
Areos a náměstí Viktorie. Tam se setkají
s krajany, kteří jim poskytnou informace,
jak mohou ve své cestě pokračovat. Vět-
šina z nich opustí Athény ten samý den,
asi 40 autobusů odjíždí denně z Athén do
Soluně. Ze Soluně cestují do Edomeni,
vlakové zastávky blízko hranic bývalé ju-
goslávské republiky Makedonie, a pěšky
zde překročí hranice. Makedonské úřady
jim vydají pas, aby mohli zemí projít.
Pěšky nebo veřejnou dopravou cestují do

Srbska, aby pokračovali ve své cestě, do-
kud nedorazí do svého konečného cíle.
Je smutné pozorovat mladé muže, ženy a
rodiny s dětmi, jak toto vše podstupují.
Většina těch, kteří do Řecka přicházejí,
jsou mladí muži. Ale je zde také mnoho
mladých rodin s malými dětmi a mladé
ženy. Je velmi vzácné vidět rodiny se
staršími lidmi, i když několik jich zde je
také. Mezi všemi těmito lidmi je mnoho
nezletilých dětí bez doprovodu. Právě
dnes bylo hlášeno z tábora Pedion Areos,
že je tam 10 nezletilých bez doprovodu.
Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se tyto
děti staly oběťmi obchodování s lidmi.
Doufám, že tato informace může přispět
k nějaké další pomoci těm lidem "na
cestě". Jsem totiž přesvědčen, že ten pro-
blém je ještě větší, než jak jej vidíme. Ma-
rie, která se věnuje dívkám na ulici, mi
řekla, že viděla nějaké syrské dívky, 
z nichž některé byly velice mladistvého
věku, jak pracují na ulici. To je velmi
smutné, protože syrské komunity jsou
velmi silné a rodinné hodnoty se v nich
ctí. Možná toto je důkazem jejich zoufal-
ství, nebo že se staly oběťmi obchodu 
s lidmi.”
Podle materiálů Eurodiaconie, srpen
2015 pro Českého bratra a Evange-
lický týdeník Kostnické jiskry

Bohumil Kejř

Svědectví o riskantní cestě migrantů napříč řeckemListy M. Jana Husa

53. Věrným Čechům1)
V Kostnici, r. 1414, 16. listopadu. 
V té době (dne 16. listop.) píše mistr Jan Reinšteinský, příjmím „kardinál", přátelům
do Čech o sněmě, o Husovi a nepřátelích jeho následovně: 
„Příznivci a přátelé nejdražší! Ačkoliv máme v paměti, že jsme poslali několik listů
vašim láskám, oznamujíce pravdivě způsob cesty naší a nyní bydlení v Kostnici: nyní
přece, abych na každý způsob ukázal ustavičnou příchylnost k vám všem společně,
přeji si, abyste věděli, že včera auditor svatého - kéž by to bylo - paláce apoštolského
s biskupem kostnickým přišli do hospody naší zároveň s úředníkem kostnickým a
mistru vypravovali, jak spor veliký trval mezi papežem a kardinály o hromovou klat-
bu, zamýšlenou proti našemu mistru; a krátce skončili, že přicházejí k mistru ohlašu-
jíce mu, že papež z plné moci své zrušil již vyřčenou klatbu a vyobcování odhlasova-
né proti M. Janovi, žádajíce ho nicméně, aby pro vyvarování pohoršení v lidu a řečí
pouze jejich bohoslužeb slavnostních se nezúčastnil, ale jinak nejsvobodněji tak město
Kostnici, jako kostely a kterákoli místa navštěvoval, jak se mu zlíbí. A jak hodnověr-
ně jsme se dověděli, ovšem bojí se všickni budoucího kázání před kněžstvem, které
M. Jan míti zamýšlí. Neboť někdo, neví se, zdaž přítel či nepřítel, včera ohlásil v kos-
tele, že mistr Hus příští neděle bude kázati před kněžstvem v kostele Kostnickém a
každému přítomnému dá dukát. A proto svobodni jsme v Kostnici a mistr každo-
denně slouží služby Boží (mši) a sloužil po celou cestu až sem. A mistr zůstal zticha
na radu královu, aby ve skutcích pravdy a svých do příchodu krále uherského o nic
se nepokoušel. Neboť ve skutcích sněmovních nic se dosud nezačalo a ani žádného
krále neb knížete nepřišlo poslanectvo, ani stran Řehoře neb Benedikta (viz list č. 2 a
19), neb z jejich poslanectev dosud nic jistého není slyšeti a ani nedoufáme dosud 
v počátek sněmu v několika nedělích. Vězte a těm to povězte, že všickni osobně povo-
laní i ostatní, jak se ví, v branách a dveřích kostelních veřejně jsou udáváni, jak se jim
uzdá; a Michal de Causis ryčně koná skutky své. P. Jan Kepka a p. Václav z Leštna
jsou neohrožení a horliví hlasatelé a zastánci pravdy. Psáno v Kostnici tu sobotu před
Martinem. Husa není ještě upečena a nebojí se pečení, protože letos na sobotu před
svátkem samého Martina připadá slavná vigilie (přípravná bohoslužba), kdy se husy
nejedí."
V přítomném listě Hus napomíná, aby nedali se klamati posly Antikristovými, aby za
něho k Bohu se modlili a oznamuje, jak přátelsky na cestě všickni k němu se měli.
1)Tom. 561. 2)Apoštolům Protikristovým, falešným kněžím a prorokům.3) Evangel.
Mat. kap. 7. 4)Pobijí. 5) Duchovenstvo. 6)Se potlouká, potuluje, žebrotou chodí po obro-
cích čili ročních důchodech, 7)Pro klatbu, ba papež dal Husovi - oznámiti zdvižení na
ten čas klateb dříve proti němu vydaných a interdiktu z nich následujícího.

Schůze vzdělávacích odborů okrsku berounského
dne 3 . května stanovila tyto zásady, závazné pro všechny jednoty sokolské 
v okrsku: 1. jednoty sokolské povinny jsou v obcích svého působení přičiniti se 
o zřízení veřejně prospěšných trvalých institucí na paměť roku Husova. Jme-
novány hlavně čítárny a Husovy knihovny lidové, po případě Husovo oddělení 
v knihovnách stávajících. 2. Jednotám se doporučuje, aby do spolkových a svých
knihoven opatřily si spisy o Husovi jednající, po příp. vydání spisů Husových. 
3. Usneseno zříditi při okrsku školu pro činovníky sokolské, v níž by soustavně a
věcně vyložen byl význam Husův a Tyršův. 4. Usneseno doporučiti jednotám ve
větších místech, aby za účasti a podpory obcí daly podnět ke zřízení Husovy lido-
vé školy večerní. 5. Usneseno, aby při vzdělávacím odboru berounském zřízen byl
pro jednoty, v nichž těžko se shání přednašeči i potřebná literatura k přednáš-
kám, informační odbor, který by podával venkovským jednotám zprávy o litera-
tuře, pokyny k přednáškám a po případě zasílal i přednášky napsané.

25. května 1914 List budící české svědomí č. 10
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Pozvánka
LETOŠNí DEN DIAKONIE ZáPADOČES-
KéHO SENIORáTU Českobratrské
církve evangelické proběhne v so-
botu 10. října ve Farním sboru
ČCE v Karlových Varech od 10 do
14.30 h. Hostem bude Jan David,
který přítomné seznámí s institu-
tem diakonátu a podělí se s nimi o
praktické zkušenosti s ním.
Prosíme o ohlášení plánované
účasti do 4. 10. J. Mossoczyové na
adrese diakonie-zapad@evang-
net.cz nebo na čísle 608 524 177.

* * *
PADESáTé VýROČí SBORU ČESKO-
BRATRSKé CíRKVE EVANgELICKé
V PRAZE 6 – DEJVICíCH
Farní sbor ČCE v Praze 6 – Dej-
vicích slaví v letošním roce 50 let od
svého založení a současně také 90
let od počátků působení  evangelic-
ké církve v Dejvicích a Bubenči.
Sbor vznikl jako nejmladší pražský
evangelický sbor v roce 1965 osamostat-
něním od sboru salvátorského, jehož byl
již od roku 1925 kazatelskou stanicí.
Mnoho let sídlil ve Wuchterlově (dříve
Kujbyševově) ulici, v devadesátých
letech vybudoval své dnešní sídlo v ulici
Dr. Zikmunda Wintra 15.
Připomínka obou výročí se usku-
teční ve sborových prostorách 
v neděli 11. října, a to jednak slav-
nostními bohoslužbami od 9.30 h,
jednak odpolední slavnosti s bo-
hatým programem od 14.30 h.
Srdečně zveme všechny své členy
a příznivce ke vzájemnému setká-
ní při této radostné příležitosti.

Byl synem evangelického faráře, studoval
teologii, filosofii, přírodní vědy a medici-
nu ve Štrasburku (tehdy německém),
Berlíně a hudbu v Paříži. 1899 se stal viká-
řem ve Štrasburku a 1904 se pod vlivem
Alfreda Boegnera rozhodl pro lékařskou
práci v Africe. 1905-1912 proto studoval
medicínu a v Paříži speciálně tropické
nemoci. 1912 se oženil s Helenou Bres-
slauovou (+1957), která ho zpočátku do-
provázela do Francouzské rovníkové
Afriky. 1913 se vydali do Lambaréné, sta-
nice Pařížské misie, kde založili nemocni-
ci v „africkém stylu“ (se zvláštním zamě-
řením také na léčbu epilepsie). Jejich práci
přerušila 1. světová válka, Schweitzerovi jako němečtí občané byli interno-
váni v Lambaréné, v Garaisonu a v Saint-Rémy ve Francii. Po válce se muse-
la nemocnice budovat znovu. Prostředky získával Schweitzer z darů přátel,
svými koncerty a přednáškami a také svými spisy. Mimo jiné při svých var-
hanních koncertech a přednáškách dvakrát navštívil i Československo
(Prahu, Mariánské Lázně a Děčín-Podmokly). Setkal se rovněž s preziden-
tem T. G. Masarykem. V Lambaréné s ním spolupracoval mezinárodní tým
lékařů a ošetřovatelek (z ČSR také MUDr. Friedemann a MUDr. Sedláček),
od počátku byli účastni i Afričané. 2. světovou válku prožil v Africe, práce
byla velmi ztížena, ale v míru se opět rozšířila. 1949 navštívil USA a setkal
se s Albertem Einsteinem. 1960 přijal občanství Gabunu. 1964 se jeho ná-
stupcem v Lambaréné stal Dr. Walter Munz. Nemocnici nyní vede Spo-
lečnost nemocnice Dr. Alberta Schweitzera, která ji zmodernizovala.
Schweitzer byl během života vyznamenán řadou univerzit a 1952 obdržel
Nobelovu cenu za mír. Ve svém myšlení byl ovlivněn Kierkegaardem a filo-
sofií života s porozuměním pro trpící osobnost a svobodnou humanitu.
Kritizoval hegelovskou vládu všeobecného a anonymního nad osobním a
převahu rozumu nad vůlí. Hlásal úctu k životu a činorodou sociální etiku a
stavěl se proti atomovému zbrojení. Svým dílem v Africe inspiroval řadu
lidí po celém světě. „Bojuje s bezcitností a chladem všude, kde vidí pro člověka
sebemenší naději.“ (A. Einstein)
„Člověk se stal nadčlověkem... Uvědomujeme si dostatečně, že nás nadlidství svým
způsobem změnilo k nelidství?“
Z jeho spisů připomeňme aspoň některé: Problém večeře Páně, Tajemství
mesiášství a utrpení, Dějiny bádání o životě Ježíšově, Dějiny pavlovského
bádání, Křesťanství a světová náboženství, J. S. Bach, hudebník - básník, Lidé
v pralese, Úpadek a znovuobnovení kultury, Kultura a etika a Myšlení a čin.
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