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„Kdo nepřijme Boží království jako
dítě, jistě do něho nevejde“ (v. 15.) to nejdůležitější přichází nakonec.
Nejde především o literu zákona,
i když Boží vůle je dobrá a zákon zazní z Ježíšových úst. Jde o dětskou
bezelstnost, která ještě neobjevila
pokušení chytráctví, vytáček a výmluv, která ví, proč se rodiče mračí
nad rozbitým oknem, ale přesto nakonec počítá s odpuštěním a úsměvem.
Chytráctvím jsou cesty, jak legalizovat porušení Božího zákona cestou
výjimek odkazem na Mojžíše: „Pro
tvrdost vašeho srdce vám napsal
toto ustanovení“ (v 5.). Ale dospělé
je i zákonictví dokonalých, kteří vyhloubili příkop mezi těmi, kdo požadavky splnili. a těmi, kdo sítem
Božího požadavku propadli.

Stav dnešního soužití lidí dostatečně známe, nemusím nosit sovy do
Athén a snášet zde statistické údaje.
Manželství v dnešní společnosti se
stalo jen jednou z alternativ partnerských vztahů. Uznávají se jeho
přednosti v případě, že se vydaří,
ale málokdo investuje energii do
jeho záchrany, když se vztah dostane do krize. Ještě před určitou
dobou se soužití neoddaných vnímalo jako problematické, dnes je
zcela normální. „Pane faráři, my
jsme se rozhodli nebrat“ – pokud
v tomto oznámení kdysi zněla omluva a uváděly se důvody, dnes už je
to informace bez vědomí hříchu či
problému.
Církev, která nedokáže překročit
zákonické pojetí, se ocitá v pasti.
Aby byla důsledná, musí sankcionovat hříšníky a opakovaně jim
oznamovat, že žijí v cizoložství.
Římskokatolické právo ve své klasické podobě povzbuzuje k obnově
původního stavu: ať člověk zapudí
svého druhého, třetího partnera a
vrátí se k prvnímu, s nímž ho kdysi
navěky spojil svátostný svazek. Ale
tím se většina společnosti ocitá mimo možnost oslovení zvěstí evangeliem prostě proto, že návrat do původního stavu je iluzí; lidé jsou
odloučeni od svátostí a jejich děti
nemohou být pokřtěny, protože
nevzešly z těch správných partnerů.
Je napínavé a tristní sledovat, jak
kolos římskokatolické církve pomalu, neochotně a pod tlakem situace
změkčuje své normy, mluví více o

milosrdenství a snaží se vyhnout
proměně církve v sektu správně
oddaných.
Rovněž dospělá je redukce Boží vůle na několik všeobecných pravd o
lásce. Ať miluje kdo chce nebo může
koho chce, Pán Bůh jim všem požehná. Nechť církev doslova zaplaví
svět Božím požehnáním a snaží se
nikoho nezarmoutit – ideálem se
stává typ hodného faráře, který nikoho neodmítne. Kritikům přílišné otevřenosti řekneme: Ale když
oni se všichni tak nesobecky milují!
Vzniká problém z druhé strany: jak
motivovat lidi, aby se po starém
způsobu brali, slibovali si věrnost a
stávali se tak, jak si Bůh přeje, jedním tělem? Pro takové se církev,
která zůstává světu dlužna určité
slovo a otevírá stejně náruč všem
bez omezení a bez pravidel, stává
solí zmařenou.
Pán Ježíš jasné slovo vyslovil, ale
nepochválil tím dokonalé ani vychytralé. Do středu všech postavil
dítě jako inspiraci a normu. Dítětem,
které hledá Boží vedení a odpuštění,
se musí stát člověk splňující normu
života v manželství, i člověk, který
ať z jakýchkoli důvodů v manželství
nežije. Milující rodiče nerozmazlují
děti vzorné a neodvracejí se od problematických, slabých či vzpurných,
ale dávají ne jednu, ne dvě, ale šancí
bez konce. Dokážeme promluvit o
Boží vůli jasně, určité, ale přitom
vyvýšit milost nad zákon?
Miloš Hübner
farář ČCE v Trnávce a v Přelouči

i lásky Božího slitování. Církev Ježíšovy doby však žila zákonickým
učením, které se rozrostlo do míry
nezapamatovatelné. Také Husova
doba se po staletích bohosloveckých zápasů ocitla v pasti svých lidských nálezků, jak to znělo mladou
českou reformací. Bohoslovci se
přeli o pravdu, která byla skryta
v logických poučkách. Dnes by-

chom asi pověděli - v ideologii. Víra
se proto orientovala na ostatcích
svatých, na divech a zázracích, protože latinská bohoslužba jí byla
vzdálená. Pravda, jak jí rozumí
evangelia vyrostlá z Ježíšova kázání, se však vtěluje v lidi. Vytváří
nové vztahy mezi nimi a uplatňuje
se jako přímost, věrnost, služba,

trojí pravda

Ježíš Kristus včera i dnes
tentýž jest, i na věky
Žd 13,8
Už šest století nás dělí od časů Husových. Je to mnoho, nebo málo?
Dvě tisíciletí nás už dělí od doby,
kdy Palestinu poznamenal svým
slovem s mocí Mistr z Nazaretu. Je
to mnoho, nebo málo? Dílo Syna
Božího však zůstává neměnné. Milost Boží, jeho zaslíbení i soudy
zůstávají. Hus k nim jen ukazoval
v dobách nám sice vzdálených, ale
nazval je Pravdou Páně, která vítězí. Toto vítězství Pravdy napříč
dějinami nevěrného a hříšného
stvoření je ovšem nezcizitelnou
nadějí i naší víry v 21. století. Pravda a Spravedlnost jistě stojí za chvilku zamyšlení.
V samém středu Ježíšova zájmu je
ovečka ztracená, lid sedící v temnostech, syn marnotratný. Sklání
se k nim jako kdysi Hospodin ke
vzpurnému Adamovi, aby ho zachoval pro Boží domov a Otcovu
lásku. Proto jsou tak důležité evangelijní příběhy o Ježíšových činech,
na nichž spočívá sláva Božích divů
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* Stačí víra?
* Den reformace 31. října

Predela oltáře z Chrudimi s Janem Husem, kolem roku 1500,
dnes v Regionálním muzeu v Chrudimi.

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

jan Hus Po boku světců

Obrazy zachycující mistra Jana Husa, které jsme doposud zkoumali,
pocházely převážně z liturgických knih. Nemůžeme ovšem pominout
na počet výrazně chudší, ale neméně významnou skupinu Husových
obrazů z oboru malby monumentální. Z 15. a 16. století známe jedinou nástěnnou malbu z Písku a tři malby z utrakvistických oltářů, které jsou navíc výjimečné svými náměty. Na deskách z Vliněvsi,
Chrudimi a Roudník u Chabařovic nacházíme Jana Husa ve společnosti dalších světců, konkrétně českých zemských patronů a také
mučedníků rané církve.
Z oltáře z Vliněvsi z počátku 16. století se dochovala pouze postranní
křídla se sv. Vojtěchem, Bartolomějem, Václavem a Janem Křtitelem.
Předmětem našeho zájmu je obraz se sv. Vojtěchem, protože postavu
Jana Husa nalezneme právě zde. Sv. Vojtěch oděný jako biskup drží
velký kalich, zatímco Jan Hus v rudém mučednickém rouchu stojí za
ním. Jeho hlavu korunuje mohutná kacířská čepice s červenými
ďábly. V jedné ruce drží otevřenou knihu, druhou přidržuje pluviál
sv. Vojtěcha - patrně mu asistuje při mši, při níž podle víry utrakvistů
světec podával pod obojí všem věřícím.
V kruhu českých patronů je Hus zobrazen také na malbě z kostela sv.
Kříže v Chrudimi (kol. 1510). Spodní deska oltářního nástavce (predela), k níž přiléhal svatostánek, zachycuje polopostavy světců. Jasně
můžeme identifikovat sv. Václava a sv. Prokopa; za Jana Husa je považován první světec zleva, který je zpodoben jako kněz žehnající veliký kalich. Oblečen je do rochety, má tonzuru a je bez vousů. Přestože
se na predele neobjevují nejběžnější atributy, jakými jsou kacířská
čepice a hranice, badatelé se na identifikaci s Husem shodují.
Diskutabilní zůstává zbylá postava, spojovaná dříve se sv. Ludmilou
- zjevně se však jedná o muže s módní dobovou pokrývkou hlavy,
hypoteticky o Jeronýma Pražského.
Nejstarší z obrazů, oltářní křídlo z Roudník (kolem 1486), představuje jediný deskový obraz upálení. Mistrova spíše kulatá tvář je bez
vousů, oblečený je do dlouhého roucha a chybět nemůže kacířská
čepice. Zajímavá je pak postava muže po Husově levici, která s ním
hovoří. Mladý vzhled a knížecí oděv odpovídají běžné ikonografii sv.
Václava. Střední část oltáře, která by mohla záhadný námět objasnit,
se bohužel nedochovala. Pravděpodobně se skutečně vztahovala ke
sv. Václavovi - patronovi kostela v Roudníkách. Obraz s Husem je
situován v dolní části desky a protějškem na druhém křídle oltáře mu
bylo martyrium sv. Vavřince na roštu. Spojení mezi oběma světci,
kteří byli „upečeni“, se vyskytuje jak v liturgické skladbě ze 30. let 15.
století, tak v malbě ze Smíškovského graduálu. Na křídlech se dále

aktuálně: betlém, První nestátní zařízení svéHo DruHu u nás, oslaví PětaDvacetiny

Petr Hejl

s Prvními obyvatelkami

Domova betlém
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Jejich osudy se proťaly před 25 lety. Tehdy Domov Betlém v Kloboukách u Brna slavnostně otevřel dveře pro své první hendikepované obyvatele, Zdeňka Nagyová
s Marií Doležalovou se do něj nastěhovaly a současný ředitel Petr Hejl tam zanedlouho nastoupil jako pečovatel. Zdenička a Maruška, jak jim v Betlémě říkají, to
s ředitelem Petrem Hejlem, obrazně řečeno, táhnou už pětadvacet let. Zejména setkání Zdeňky a Petra mělo až fatální nádech. Pražačka Zdeňka v kostele vyvěsila inzerát, že hledá někoho, kdo by s ní chodil ven. „Petr hledal zase někoho takového, jako
jsem já, a ozval se mi. Tak jsme se seznámili. A když se Petr dozvěděl, že se na podzim nastálo stěhuji do Betléma, rozhodl se odejít do Klobouk také,“ zavzpomínala
sympatická vozíčkářka. Zdeňka moc ráda tká, jeden z jejích koberců, na němž pracovala celý rok, vydražili v dobročinné aukci za 20 tisíc korun!
Vznik Domova Betlém nastartovalo za časů „reálného socialismu“ navrácení značně poškozené vily evangelickému sboru v Kloboukách. Původně velmi pěkný dům a
přilehlé pozemky manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi formou nadace odkázali ve
30. letech minulého století evangelické církvi. Za významné finanční pomoci přátel
Dokončení na str. 4

z církví doma i ve světě trojí pravda

ŠvéDŠtí

luteráni PomáHají v uPrcHlickýcH táborecH

Dánský

biskuP vyzývá k Projevům liDskosti

Země, které se zavázaly dodržovat základní lidská práva, by se neměly
vyhýbat odpovědnosti. Tento názor v souvislosti s uprchlickou problematikou silně zaznívá mezi členy Švédské církve. Desítky dobrovolníků ve spolupráci s humanitárními organizacemi (v rámci ACT Alliance)
například pomáhají ve velkých uprchlických táborech v Jordánsku a
v Keni. Další se snažili a stále snaží pomáhat utečencům na území Řecka, Srbska a Maďarska. Švédští luteráni upozorňují, že v proměnlivé
době je nutné pohotově a účinně reagovat na potřeby lidí, kteří utíkají
z regionů, kde vládne násilí a nesvoboda. Za podstatný také považují
přenos důležitých a věrně zpracovaných informací. Kvalitně informováni by měli být především lidé, kteří mají mandát k rozhodování a
strategickému řešení složitého problému. Je nepřijatelné, aby se politické elity dostaly pod vliv hysterie, předsudků a krajně emotivních nálad.
(zdroj: www.svenskakyrkan.se)

Biskup Steen Skovsgaard se ve spojitosti s uprchlickou krizí obrátil na
kněží Dánské národní církve, aby se modlili za všechny lidi, kteří se
v posledních týdnech vydali na nejistou cestu za svobodou a šťastnějším
životem. Z jeho slov lze vyčíst jasné poselství k dánským křesťanům:
v nelehké době je nutné stát při sobě a vzájemně se posilovat v pomoci
těm, kteří nutně potřebují nejen naději, ale i nové ukotvení v civilizované společnosti. Biskup také požádal věřící, aby nepodléhali strachu,
bezmoci a obavám z budoucnosti. Je třeba podporovat lidi, kteří zmíněný problém řeší každodenně ve svém profesním životě; stát při těch,
kteří jsou nuceni provádět opatření a rychle rozhodovat, např. při policistech, lékařích, sociálních pracovnících a politicích.
(zdroj: www.folkekirken.dk)

evropské hodnoty

O evropských hodnotách se hovoří už léta, nezačalo to
s nynější migrační krizí. Krize možná učinila hovory o evropských hodnotách o něco aktuálnějšími. Dokonce se v poslední době mluví i o křesťanských hodnotách. A někteří kritičtí
lidé si všimli, že o křesťanských hodnotách začali mluvit i
někteří lidé, kteří se dříve ke křesťanství nijak nehlásili.
Málokdy se ale setkáme s konkrétním vyjádřením „toto a toto
je evropská hodnota“. Častěji se o evropských hodnotách
mluví zcela abstraktně.
Zmíním tři „hodnoty“, na nichž se možná shodnou jak levičáci, tak pravičáci, jak liberálové, tak konzervativci, jak křesťané, tak ateisté. Netvrdím, že tyto hodnoty chápeme stejně,
ale patrně se shodneme, že to pro nás skutečně jsou důležité
věci.
Mám na mysli hodnotu jednotlivého člověka, právní stát a
svobodu slova. Jinými slovy, zdá se mi, že se shodneme na
tom, že každý jedinec má nesmírnou cenu a není správné ho
„rozpustit“ v národě či jiné veličině; nelze ho obětovat žádné
ideologii. Z toho vyplývá i nezbytnost právního státu a svobody slova. Všechny tyto tři „hodnoty“, chceme-li je tak nazvat, jsou na sobě navzájem závislé. Jakmile chybí jedna
z nich, budou patrně brzy chybět i další dvě.
Netvrdím, že jsou to jediné „evropské hodnoty“, ale domnívám se, že na tom, že jde o hodnoty, na nichž nám velmi záleží, se vesměs shodneme, i když jim patrně v mnohém rozumíme odlišně.
Pokud jde o hodnotu člověka, pak jsem jako křesťan přesvědčen, že je dána hodnotou Božího Syna, Ježíše Krista, který
zemřel za každého člověka, aby ho vykoupil z moci hříchu.
Člověk tedy nemá hodnotu sám od sebe, ale má ji, protože mu
ji dává Bůh. Proto je přikázání lásky k Bohu logicky předřazeno přikázání lásky k člověku. Na druhé straně ovšem platí,
že nemohu tvrdit, že miluji Boha, pokud odmítám milovat i
člověka, za kterého Boží Syn zemřel.
Každý člověk má tedy pro mě nesmírnou cenu, ale z jiného
důvodu než pro ateistu, který vyznává tutéž „evropskou hodnotu“. Pro člověka, který nepočítá s Bohem, má člověk hodnotu jaksi sám od sebe. Pro ateistu je člověk mírou všech věcí,
je hodnotou nejvyšší. (Křesťan ví, že pro ateistu je tedy člověk
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obětavost a solidarita. Biblická agapé. Proto může evangelista Jan napsat, že Pravdou je Ježíš sám. Takto
nás pravda osvobozuje od lživého a
satanského světa (Jan 8,43 lhář a otec
lží ). Hus ovšem držel se starými církevními otci, že pravda má svůj původ v Duchu svatém (Paraklétos –
Ambrož Milánský), kdežto každá
lež, kýmkoli pověděná, má původ
v ďáblu. Na úsměv moderního člověka by asi pověděl, že každá lež
působí sice někomu radost, ale současně přináší i bolest a zlo jiným. Jak
se ovšem k pravdě dostat? To je pilátovská otázka dodnes. A Hus má
vlastně trojiční odpověď. Pravda
v Písmu uložená, rozumem dosažená a osobní zkušeností prožitá. V univerzitním projevu r. 1411
uvedl, že “je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí
pochlebováním”. Úzkost, aby neselhal ani před Bohem ani před lidmi,
jimž denně kázal, jej pro Pravdu
Páně přivedla před koncil a pak i na
hranici za hradbami Kostnice. Církví, zrozenou pod betlémskou kazatelnou, bude ovšem znít dál husit-

ský text Otčenáše a nejstarší husitská
vánoční píseň – Narodil se Kristus
Pán… Goliáš oloupen, člověk jest
vykoupen – radujme se….
S Pravdou Páně, jako zjevením Boží
slávy a milosti, souvisí ještě jedno
slovo – Spravedlnost. Velký pátek
Ježíše z Nazaretu i Husův 6. červenec 1415 jako by ovšem dokazovaly, že vítězí opak pravdy a protiva
lásky. Falešní svědkové a licoměrnost. Logickými argumenty, mocenskými zájmy koncilních otců, bojujících s papežem, a nedostatkem pochopení ubitý pražský Mistr se
odvolává k soudci nejvyššímu – ke
Kristu. Je-li Ježíš sám plným zpřítomněním Boží vůle k dokonání a
otevření brány království pokoje a
smíření – pak tato pravda nemůže
být poražena. Zlo vítězí jen dočasně. Antikrist, jak ho nazývala celá
husitská epocha, bude smeten, až se
Pán pánů a Král králů ujme svého
dědictví. Vzepjaté očekávání vedlo
zástupy na hory a k přijímání celého Krista v chlebu i v kalichu. Na
obranu poznané pravdy berou jedni do rukou vnucenou zbraň, druzí
pilně píší husitské mírové manifes-

bohem, ovšem bohem nepravým, proto modlou.) To má
závažné důsledky. K čemu nás přesvědčení, že každý člověk
má nesmírnou hodnotu, vede?
Ateistu vede k tomu, aby se člověk o tuto hodnotu vehementně hlásil, aby si ji v případě nutnosti třeba i násilím vybojoval.
Proto bude zdůrazňovat svá „práva“, své „nároky“, a stejně
tak bude zdůrazňovat práva i nároky druhých. Na lidskou
společnost se zpravidla dívá jako na bitevní pole, kde se vede
do jisté míry boj každého s každým. Bojují mezi sebou muži a
ženy, mladá generace se starší generací, atd. Aby tento boj
nebyl ničivý, vyhlašuje se maxima, že „svoboda jednoho
končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Aby společnost
mohla fungovat, je třeba „rovnoprávnosti“, z níž se, pozorujeme-li svět kolem dobře, rodí snaha nikoli o rovnost před
zákonem, ale o stejnost. Rozdíly mezi mužem a ženou nejsou
důvodem k radosti a oslavám, ale nepříjemností, kterou je
třeba překonat.
Křesťan nemusí o svou hodnotu bojovat, protože je už předem dána. Pro Boha už ji dávno má. Samozřejmě to neznamená, že neusiluje o svobodu tam, kde jsou lidé zotročováni.
Usiluje o ni, protože ví, že je milovaný Boží syn či milovaná
Boží dcera, a že Bůh miluje i ty, kdo jsou zotročováni. Motivem ale není „boj za práva“, nýbrž snaha nastolit Boží řád.
Usiluje o svobodu z jiných důvodů a motivů, než je uplatňování práv a „nároků“. Byl osloven Bohem, a tím se stal odpovědným. Dobro, které má, přijímá jako dar, nikoli jako
nárok. Všímá si, že lidé, kteří neustále vznášejí nároky, nemají nikdy dost a nejsou nikdy spokojení a šťastní. Ví, že vděčnost (za život, za dnešní den, za lidi, kteří mě obklopují, za
obecenství s Bohem, za vše, co jsem od Boha dostal včetně
poslání, jímž mě pověřil) je základní lidskou odpovědí.
Rovněž ví, že nevděčnost, jakkoli se jeví jako nedůležité
pochybení, je podle apoštola Pavla první nesprávnou reakcí,
po níž následuje nevyhnutelný morální i společenský sešup.
(Kdo chce, může si to nastudovat nebo připomenout v prvních třech kapitolách listu apoštola Pavla Římanům.)
Člověk může žít smysluplně i tam, kde není svoboda slova a
kde nepanuje právní řád. Právní řád je ovšem žádoucí, protože Boží vláda je založena na spravedlnosti a právu. Popírání

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

Dokončení ze str. 1

objevuje umučení sv. Šebestiána a sv. Jakuba - Hus zde byl tedy přiřazen k prvomučedníkům. Druhým monumentálním výjevem s Husovým umučením je o více než půl století mladší nástěnná malba objevená v nedávné době v kostele sv. Václava v Písku.
V daných souvislostech si nakonec zaslouží pozornost výzdoba ke svátku českých mučedníků v pozdně gotickém
Smíškovském graduálu (kol. 1490). Ojedinělý je námět miniatury, kde svatý Jan Hus stojí mezi sv. Štěpánem a sv.
Vavřincem. Je bez vousů, oděný do mešního roucha a má svatozář i kacířskou čepici. Pravou rukou žehná kalich, postavený na knize. Právě na této drobné malbě má Jan Hus naprosté maximum svých atributů – odznaků, které jej v umění
označují. Na téže straně dole se nachází unikátní výjev s husitskými mučedníky, hromadně shazovanými do šachet u
Kutné Hory v roce 1420.
Milena Bílková
Městské muzeum v Kadani
www.kultura-kadan.cz/muzeum
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ty. Nenávist však byla silnější. Jednota bratří zákona Kristova, zrozená pod husitskou kazatelnou u
Týna, bude vzdor tomu jednou
pilně pracovat na překladu Písem
svatých, aby Slovo s mocí nepřestalo znít také v jazyce kostnického vyznavače a učedníka Páně. Z Písem
tak čerpáme naději, povzbuzení i
víru v Boží vítězství Pravdy nad
každou lží a nespravedlností. Uprostřed světa, který ve zlém leží – tedy světa poznamenaného mnohou
nepravdou a pokrytectvím – se
nám dostává nezasloužené milosti.
Smíme žít i umírat v pravdě, která
přemohla svět. Soudce nejvyšší je
přece náš Spasitel a Pán. Na tomto
vyznání se od dob Husových nezměnilo vůbec nic. Že je tolik lidí,
kteří nevěří Hospodinu, není přece
důkazem, že Bůh a spravedlnost
nejsou. Známe Písma, rozumem
můžeme poznat slávu stvoření, jak
to říkával už apoštol Pavel, a osobní zkušenost s milostí Boží nás vede
k pokoře a věrnosti všemu navzdory. Vděčíme za to i svědku v plamenech.
František Pavlis

spravedlnosti je v rozporu s Božím charakterem a s Boží vůlí.
Tam, kde je popírána spravedlnost a kde se člověk nedovolá
práva, celá společnost chřadne a ani žádný jednotlivec nemůže nalézt skutečné naplnění.
Svoboda slova pro křesťana není samoúčelem. Ostatně křesťanství se mnohdy šíří mnohem rychleji v různých diktaturách a totalitních režimech. Například během několikaleté
vlády komunistů v Etiopii počet křesťanů výrazně stoupl.
Přišlo se na to ovšem až po pádu komunistické diktatury.
Křesťan dokonce ví, že svobody slova zneužívají i lidé, jimž o
žádnou svobodu nejde a kteří někdy svobody slova dokonce
zneužívají k potlačení druhých nebo k vyvolání nenávisti. Ví
rovněž, že svobodu často nabízejí lidé, kteří sami svobodni
nejsou a kteří uvrhují druhé do otroctví. Například svoboda
propagovat drogy uvádí do otroctví, přestože se odvolává na
to, že ve „svobodné společnosti“ si přece může každý rozhodovat o svém životě sám. Proti zneužití svobody je ale možno
bojovat jedině pravdou, nikoli omezováním této svobody. Pro
křesťana tedy svoboda není nejvyšší hodnotou – tou je láska
k pravdě. Z tohoto hlediska je svoboda hodnotou pouze
pomocnou, leč nezbytnou: Bez svobody není možná ani láska,
ani hledání pravdy. Křesťan tedy bude hájit svobodu slova,
byť ovšem z jiných důvodů než sekulární humanista. Současnost ukazuje, že křesťané hájí svobodu slova důsledněji než
mnozí sekulární humanisté, a tato skutečnost se v brzké budoucnosti projeví ještě mnohem jasněji.
Zmíním ještě jednu důležitou hodnotou, na které se do značné míry shodnou křesťané a (mnozí) sekulární humanisté,
totiž ochranu soukromého vlastnictví. Opět: Soukromé vlastnictví není pro křesťana samoúčel. Pokud křesťan skutečně
miluje Ježíše, nebude pro něj nikdy podstatné, aby byl bohatý. Zná slovo apoštola Pavla o tom, že „zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství“ (1. list Timoteovi
6). Soukromé vlastnictví mu ale umožňuje autonomně vychovávat svou rodinu, nezávisle na státu. Od státu křesťan neočekává, že ho materiálně zajistí, ale že mu umožní vést činorodý život, těšit se z výsledků své práce a nadto dle svých
možností pečovat o potřebné.
Mnozí (ne všichni) sekulární humanisté chrání soukromé
vlastnictví také, zejména po zkušenostech s komunismem,
který soukromé vlastnictví zrušil, či spíše v praxi výrazně
omezil. Bylo totiž zřejmé, že tam, kde chybí ochrana soukromého vlastnictví zcela, se společnost rozpadá. Soukromé
vlastnictví a vláda zákona, tedy právní stát, jsou ve skutečnosti spojité nádoby, byť to nemusí být na první pohled zcela
zřejmé.
Každá krize prověřuje, zda jsou tyto hodnoty pro nás skutečně důležité, a o současné migrační krizi to platí neméně. Snad
lze dokonce říci, že pokud tyto hodnoty zachováme, budeme
moci konstatovat, že jsme krizi zvládli. Již teď je jasné, že
všechny uvedené hodnoty budou vystaveny vážné zkoušce.
Lépe řečeno: Zkoušce jsme vystaveni my. Ukáže se, zda
ochranu těchto hodnot myslíme vážně a zda jsou pro nás skutečně tak důležité, jak říkáme. Důvodů ke znepokojení je již
nyní dost a dost.
Dan Drápal
26. září 2015
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brány pro příchod krále
iv. zeDnická

lžíce a meČ

Jakmile začaly práce na obnově jeruzalémských hradeb, velice to rozzlobilo nám už známé oponenty, samařského knížete Sanbalata a amonitského Tóbijáše. Podle zvyku všech
diktátorů prohlásili judejskou snahu
za povstání, které je třeba potlačit
silou. Svolávají samařské vojsko a
snaží se rozdmýchat nenávist a opovržení nadávkami a nejapným humorem: 3,33–35 – „židovští ubožáci“
– chtějí to zmáknout snad za den –
staví z prachu a rozpadlého kamení
– to jejich dílo klidně zbourá liška,
která si zjedná přístup do jejich kurníků… Nepřipomíná vám to něco
z naší nedávné historie? Všelijaké ty
plakáty s rádoby vtipnými obrázky
zrůdných západních imperialistů,
které drtí kladivo a samopal obhájců socialismu? - Nehemjáš a jeho věrní na to neodpovídají, nevyměňují si
urážky s nepřáteli, ale volají k Hospodinu: 3,36–37. Je to ovšem modlitba, která přivolává trest, pomstu a
dokonce obsahuje prosbu, aby nepřátelům Bůh neodpustil. Podobné
prosby nás zarážejí i v některých starozákonních žalmech. Musíme si
říci, že ve světle učení Ježíše Krista to
nejsou správné prosby. Hospodin
vyslýchá volání o pomoc, ale ne o
pomstu. Posměch a výhrůžky nepřátel mají na stavitele hradeb opačný účinek: 3,38. Zvýší své úsilí, zrychlí dílo, protože jsou srdcem při práci.
Viditelný růst díla – už polovina
hradeb je hotova – rozlítil nepřátele
k nepříčetnosti: 4,1-2. K již jmenovaným skupinám přibývá další – obyvatelé kdysi pelištejského Ašdódu a
okolí. Nepřátelé plánují dokonce
překvapivý zásah vojska, pobití a rozehnání budovatelů hradeb Jeruzaléma. Opět je reakce nehemjášovců
dvojí: duchovní a praktická: 4,3 –
modlitby a strážní služba čtyřiadvacet hodin denně. Přes všecko duchovní povzbuzování a navzdory
výborné organizaci se však mezi staviteli Jeruzaléma šíří strach a skepse.
Je tu dokonce citována jakási říkánka, možná pesimistická písnička: 4,4.
Řada lidí patrně očekávala, že když
pracují na Boží příkaz a na Božím
díle, bude všecko zázračně snadné.

neHemjáŠ 3,33–38

Dějiny křesťanství i každé duchovní
obrody a reformace byly vždy doprovázeny těžkostmi, nebezpečím a
utrpením. Nejzřetelněji je to vidět na
životě a zápasech samotného Božího
Syna – Pána Ježíše. Kristus nesedí
jako Buddha se zavřenýma očima a
s úsměvem na tváři, Ježíš visí na
kříži. Jít za ním a s ním znamená vzít
a nést svůj kříž, i když u nás dnes
jsou to zápasy spíše osobního, často
i rodinného rázu. Ale nějací ti Sanbalatové a Tóbijášové se vždy najdou,
někdy mezi sousedy, ve škole, na
pracovišti – ale i dnes mezi našimi
politiky a v médiích: na TV a v novinách.
Nepřátelé spoléhali na nejvyšší utajení své akce a následný moment
překvapení jeruzalémských. To je
taktika všech teroristů a imperialistů
dodnes. Naštěstí se našli věrní Židé,
kteří byli sousedy Samařanů, Amonitů a Ašdóďanů. Dali zprávu o chystaném útoku do Jeruzaléma a stavitelé se podle toho zařídili (4,5-6). Následují přípravy k obraně, jakási
mobilizace: Jsou postaveny stálé
stráže na dosud nedokončených
úsecích hradeb. Stráže jsou vyčleněny „podle čeledí“. Jsou „po zuby“
ozbrojeny pancíři, meči, kopími a
luky, tedy pro boj na dálku i zblízka
(4,7). Nehemjáš vyzývá obránce, aby
se nebáli nepřátel, ale svého Panovníka Boha. Jen on může doopravdy
odstrašit nepřátele. Obránci však
mají bojovat za své rodiny a domovy: není to náboženská válka, tu Pán
Bůh nepotřebuje a nevyhlašuje – je
to boj o život a svobodnou existenci
(4, 8). Stačilo, že nepřátelé zjistili připravenost Judejců k obraně, a jejich
odvaha a vychloubání jsou pryč –
ukázali se jako zbabělci. A Nehemjáš
se opět nechlubí, jak na ně vyzrál, ale
vděčně dává zaznamenat: Bůh překazil jejich záměr. Židé se mohou vrátit
k práci na hradbách (4,9).
Opatrnost a připravenost k obrannému boji však zůstává. Nehemjáš rozděluje budovatele na dvě směny:
jedna bude vždy pracovat a druhá,
plně ozbrojená, bude v bojové pohotovosti. Vůdcům svěřil organizaci a
dohled nad tímto opatřením (4, 10).

a

4.

kaPitola

Navíc musí být nyní každý pracující
na hradbách nějak ozbrojen – zapsáno s určitou nadsázkou: …pracovali
jednou rukou na díle a v druhé drželi
zbraň. Vrchní velitel Nehemjáš má
stále po boku trubače s polnicí. Jakmile zazní poplašné troubení, mají
se ozbrojené skupiny přesunout na
místo napadení – stará vojenská
poučka: BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ! (4,11-14). A opět vyjádření víry:
„Náš Bůh bude bojovat za nás.“ Můžeme tu objevit jakýsi rozpor: Když
bude bojovat Bůh, proč tolik zbraní,
organizace, pohotovosti? Neznamená to, že Nehemjáš a jeho druhové neměli dost velkou víru? Nejednali podle skeptické zásady: POMOZ SI SÁM A BŮH TI POMŮŽE?
Avšak představa, že víra znamená
složit ruce v klín a čekat na zázrak, je
falešná. Nehemjášova víra nespočívala v tom, že obnovitelé Jeruzaléma
mají jen pracovat a čekat na to, že
Pán Bůh zázračně pokoří Sanbalaty
a Tóbijáše.
Možná neočekávali, že k tomu bude
třeba chopit se nejen zednických
lžic, ale i mečů. Ale když na to došlo,
s vírou se jich chopili a vytrvali v díle. Šli dokonce tak daleko, že všichni
– vzpomeňte, kolik mezi nimi bylo
„přespolních“ – přenocovali v Jeruzalémě, určitě hodně primitivně.
Přitom se ani nepřevlékali ke spánku (4, 15-17). Zajímavá je poznámka
o Nehemjášových bratrech – bylo
jich tam tedy více než jen nám už
známý Chananí, který přinesl do
Persie smutné zprávy o bídě Jeruzaléma. A ti všichni, zřejmě spolu
s věrnými mezi šlechtou a s prostými Judejci, táhli za jeden provaz odhodlání a víry.
Nebezpečí a těžkosti při díle obnovy
tedy zřejmě nebyly Židům na škodu.
Naopak utužovaly jejich důvěru
v Boží pomoc. I na dějinách křesťanské církve – i v posledních několika
desetiletích našich dějin – vidíme, že
Pán Bůh dopouští ohrožení, někdy
i pronásledování a násilí na svých
věrných, ne aby nás zlomil, ale aby
upevnil naši víru a odhodlání následovat Krista i v nesení kříže.
Pavel Javornický

Pěkný den ve vraclavi

Skutečně 22.červenec letošního roku byl pro mne opravdu požehnaný. Na
přání redaktora Bohumila Kejře, abych napsala také něco víc než to, co se
událo 21. června 1621 v Praze na Staroměstském náměstí. Pokusím se tedy
napsat několik krátkých článečků o svých významných předcích. Doufám,
že touto cestou se objeví přes redakci i další potomci. Věřím, že žijí u nás
moc vzdálení potomci Vršovců a Janoviců. Myslím, že by nás mohlo být i
několik tisíc. Rozhodla jsem se tedy jet do Vraclavi u Vysokého Mýta. Celý
den jsem byla pod Boží ochranou.Všichni lidé, které jsem ten den potkala
,byli na mne hodní a snažili se mi pomoci. Dojela jsem do Vraclavi, sehnala
jsem starostu obce, pana Oldřicha Koblížka. Byl rád, že jsem tam za potomky zavražděných přijela. Má zájem na spolupráci se mnou. Šel se mnou na
hradisko, které bych asi těžko našla. Tam bylo poslední vyvražďování
Vršovců v roce 1108. Vyvraždili je jejich příbuzní Přemyslovci. Toto pamětní místo obec Vraclav moc dobře udržuje. Je tam oáza klidu a dobré pohody. Byla jsem moc šťastná,že jsem mohla toto místo navštívit a na mohylu
pověsit věneček na památku předků
Naděžda Zdeňka Dvořáková

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 (připomínka 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.

mistr jan Hus - skladatel duchovních písní?

O Husově tvorbě duchovních písní bylo už
mnoho napsáno a stejně mnoho bylo přineseno
argumentů ve prospěch či naopak v neprospěch
jeho skladatelského působení. Podobně jako ve
většině oblastí historického bádání i zde se spíše
než s definitivními odpověďmi setkáváme s otázkami, které nikdy zcela nezodpovíme. Přesto
však mohou naše vnímání mistra Jana Husa i
jeho díla posunout o krok dál.
Nejznámější zmínkou, spojující zpěv duchovních
písní s Husovým působením v kapli Betlémské,
je úryvek z kázání na Květnou neděli, který je
zahrnut v souboru zvaném Česká nedělní postila. Kritici zpěvu v Betlémské kapli jsou tu přirovnáni k zákoníkům vystupujícím proti davu volajícímu „Hosanna“ při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Vzhledem k tomu, že smyslem kázání bylo
připodobnit zpívající shromáždění k lidu oslavujícímu přicházejícího Krista, nikoli popisovat
přesné liturgické dění, musíme tomuto úryvku
rozumět spíše v teologické než v historické rovině. Stejně tak musíme přistupovat ke třem konkrétně jmenovaným písním: Vstalť jest Bóh z mrtvých, Jezu Kriste, štědrý kněže a Navštěv nás, Kriste
žádúcí.
Konkrétnější doklad o tom, jak vypadala shromáždění v Betlémské kapli, poskytuje jiný dochovaný postilní spis zvaný Betlémská kázání.
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Zde jsou zaznamenány písně, které zpívalo shromáždění jako odpověď na přednesenou modlitbu. Dokladem toho, že mistr Jan Hus nebyl reformátorem liturgických pořádků, je skutečnost, že
trojice naznačených zpěvů patří do skupiny čtyř
tradičních českých písní, které v letech 1408 a
1409 oficiálně povolily kněžské synody, aby tak
omezily nezvyklý nárůst česky zpívaných písňových textů. Betlémská kázání z nich zaznamenávají Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave a Buoh
všemohúcí.
Mistr Jan Hus mluví však o písních také v několika svých dopisech. V roce 1408 přiložil k dopisu
z Prahy zbožným pannám na venkov jakousi
píseň, zpívanou údajně „na nešpoře pannen svatých“, kterou ovšem blíže neznáme. Podobně pak
z Kostnice poslal roku 1415 dopis panu Jindřichu
Škopkovi z Dubé, kde zmiňuje, že mu na památku složil zpěv, který zřejmě připojil k odeslanému listu. Ani zde však nevíme, o jakou píseň
přesně jde. Na základě poznámek, které k dopisu
připojili doboví opisovači, se můžeme domnívat,
že šlo buď o báseň To po smrti my shledáme, jež se
skutečně v jednom z dopisů Jindřichu Škopkovi
do-chovala, nebo o píseň Králi slavný, Kriste dobrý,
která je konkrétně jedním z pozdějších písařů
zmíněna. Posledním dopisem, kde se Hus vyjadřuje o duchovní písni, je list přátelům v Kostnici

rovněž z roku 1415, kde sděluje, co se o něm
hanlivě povídá, totiž že na melodii písně Buoh
všemohúcí složil dva verše o vězení. Ani v tomto
případě není písňový text dochován, navíc jeho
existenci sám Hus v dopise nijak nepotvrzuje.
Stejně nejasné, jako je ve výsledném pohledu na
Husovu písňovou tvorbu svědectví jeho vlastních dopisů, zůstává tvrzení anonymního autora Výkladu na Zjevení sv. Jana z roku 1420. Tento text, dochovaný ovšem až v opise z roku
1528, mluví o dvou Husových, blíže bohužel nespecifikovaných písních, které měl údajně složit
ve vězení.
Naopak s dost silnou dávkou jistoty můžeme hovořit o Husově spojení s celým dobovým chorálním repertoárem. Kromě toho, že se dochovalo
svědectví o Husově zpěvu latinských žalmů a
responsorií cestou na popraviště i přímo na hranici, jsme schopni poměrně exaktně vyjádřit
počet citovaných latinských chorálních zpěvů, na
které se Hus odvolává ve svých kázáních. Je jich
v souhrnu více než sto a jsou mezi nimi zpěvy
mše i oficia. Ukazují tak přirozený dobový základ, z něhož vyrůstalo liturgické myšlení středověkého kněze a intelektuála.
Obrátíme-li však nyní pozornost zpět k písním
připisovaným Husovi, je zapotřebí se zastavit u
několika problémů, které při zkoumání jeho

autorství vynikají. Jedním z nich je věrohodnost
zpráv, které Jana Husa jako původce zmiňují.
Kromě atribucí pocházejících z nejbližších desetiletí po Husově smrti máme totiž další zprávy o
Husově autorství až z 16. století. Pozice Husa
jako mučedníka a utrakvisty uctívaného světce
činí z každé zmínky o jeho díle akt symbolického
přihlášení se k jeho autoritě a více než stoletá tradice odkazování se k jeho jménu tuto symbolickou rovinu ještě posiluje. Proto jsou údaje Jana
Blahoslava a jeho současníků, připisující Husovi
píseň Živý chlebe, kterýž z sebe, její latinský vzor
Vivus panis angelorum a píseň Jesu Salvator optime,
brány většinou jako historicky nepodložené.
Paradoxem pak zůstává, že při kritickém odmítání tradičních atribucí se naopak moderní výzkum snažil obohatit počet písní připisovaných
Husovi ještě o další, které spojuje se spisy prokazatelně náležejícími k Husovi zahrnutí do společného rukopisného konvolutu. Některými badateli jsou tak za Husovy písně považovány rovněž
texty Věřím v Boha Otce, Nebudeš míti bohóv jiných
a Otče náš, jenž jsi na nebesích. Názory na počet
písní, které mohl Jan Hus napsat, se však v souhrnu velice liší. Různá míra skepse panuje jak
v pohledu na nově přisouzené písně, tak na tradiční autorské atribuce. Většina badatelů si je
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Listy M. Jana Husa
55. Panu janu

z

cHlumu

Milostivý pane, opatři mi Bibli a pošlete ji po tomto dobrém muži. A má-li
váš písař Petr2) inkoust, ať mi ho dá, i několik per a nějaký kalamář. O svém
sluhovi3) Polákovi nic nevím, ani o kardinálovi,4) pouze jsem zaslechl, že
Vaše Urozenost je zde a že je u krále. Proto Vás zapřísahám, proste Královskou Milost kvůli mně i kvůli všemohoucímu Bohu, který jej tak nádherně
obdařil svými dary, a také proto, aby se ukázala spravedlnost a pravda
k Boží cti a ku prospěchu církve: kéž mne vysvobodí ze zajetí, abych se mohl
dát do pořádku a přijít k veřejnému slyšení. Vězte, že jsem byl velmi chorý
a měl bolesti břicha, ale již jsem se uzdravil. Prosím, pozdravujte ty české
pány, kteří jsou u dvora pana krále.5) Psáno mou rukou, kterou váš písař
Petr zná.2) Dáno ve vězení. Pamatujte na husu, přátelé moji.
55. 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.

55. P. Janu z Chlumu.1)
R. 1415. (1414, pros. 25. - 1415, ledna 3.)
Jan z Chlumu na Chrudimsku, příjmím Kepka, jeden z tří Zikmundem Husovi daných
průvodčí, učinil velice mnoho pro svého svěřence, chráně a bráně ho. Hned po svém příchodu do Kostnice šel 4. listopadu spolu s Jindřichem Lacembokem k papeži, jenž slíbil,
že Husovi ublížiti nedá, třebas by prý jemu i vlastního bratra byl zabil. Dne 28. listopadu
rozhodně se tomu opíral, aby Hus doveden byl před kardinály, poněvadž Zikmund ještě
nebyl přítomen, a na večer téhož dne v domě papežově dozvěděv se, že Hus má vězněn
býti, spěchal rozhorlen k papeži, vytýkal mu věrolomnost, přítomným pak kardinálům
řekl, že popudí celý svět proti nim, kteří ruší majestátu císařského. Veřejně a hlasitě žaloval na papeže a kardinály, ukazoval každému ochranný list, oznámil vše králi ještě nepřítomnému, přibil písemné latinské a německé protestace vlastní rukou na dveře hlavního
chrámu (dne 15. a 24. pros.); a i později ve veřejném jednání s Husem, jakož i soukromě, s
neohrožeností ohnivou osvědčil se býti věrným přítelem Husovým.
V přítomném listě žádá Hus za biblí a některé psací potřeby, a zároveň, aby od krále byl
vysvobozen z vězení a aby mu zjednáno bylo „veřejné slyšení".
1 Tom. 566, Pel. t86-rq4. 2) Petr z Mladeňovic, tajemník Jana z Chlumu. 3) Před uvězněním.
4) Mistru Janu z Reinšteina, kterýž pro své častější styky s dvorem papežským měl příjmí
„kardinál"; byl r. 1408 královským poslem do Říma (viz list č. 36, pozn. 2), na sněmě Kostnickém byl spolu s Janem z Chlumu jmenován poslem vysokého učení Pražského ke koncilu; později 1416 byl rektorem university v Praze. 5) Čeští a moravští: Mimo Václ. z Dubé
na Leštně, Jana z Chlumu (Kepku) a Jindř. z Chlumu (Lacemboka) ještě: Kuneš z Chlumu,
Půta z Illburka, Václ. Myška z Hrádku, Bohuslav z Doupova, Skála Libecký, Šrank, otec a
syn, Běškovec, Vilém Zajíc z Hasenburka na Libochovicích a Jindřich z Plumlova.

19. července 1914

List budící české svědomí

Kus českých dějin

č. 12

Znázornil právě Alfons Mucha v řadě obrazů „Slovanské Epopeje“. Malíř sáhl také do
doby českobratrské, jež národu našemu dala Bibli Kralickou, perlu českého písemnictví. Veliký obraz, věnovaný městu Praze, představuje Bratrskou školu v Ivančicích na
Moravě a tisk Bible Kralické. – Pod hradbami malebného města moravského, v němž
dodnes zachovány jsou mnohé památky z doby husitské a na české i moravské bratry,
viděti je zahradu šlechtického gymnasia v době ovocné sklizně. Vlaštovice v hejnech
sletují se, připraveny na zimní svou pouť. V zahradním stanu, na pravé straně obrazu,
sedí hrabě Karel ze Žerotína starší, ušlechtilý obhájce a ochránce českých bratří a prohlíží první výtisky Bible Kralické, podávané mu právě z lisu tiskařského, kolem něho
seskupeni jsou žáci gymnasia a churavící jeho choť s dceruškou; v levém popředí alegorická postava mladíka a starce, jenž mu vykládá Bibli, symbolisuje hnutí česko-bratrské, bez něhož – jako vůbec bez hnutí husitského – byly by dějiny české velice chudé.
Námět obrazu může českého člověka vésti k přemýšlení, jaké stanovisko k té době
sám zaujímá. – Nás pak zajímá, že pro „Slovanskou Epopeji“ musel právě tento obraz
býti vybrán. Z doby panství Říma nenašlo se nic.

betlém, První nestátní zařízení svéHo DruHu u nás, oslaví PětaDvacetiny

Dokončení ze str. 1
z tuzemska i ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla vila rekonstruována a v prosince roku 1990 v ní slavnostně otevřeli Domov Betlém pro lidi s těžkým
tělesným postižením, a to jako vůbec první nestátní zařízení tohoto typu v naší
republice. Cílem bylo a je co nejméně se podobat ústavům vytvořeným za časů
komunismu. Domov Betlém se tak stal základem střediska BETLÉM, které tvoří
součást Diakonie Českobratrské církve. Za čtvrt století existence se středisko BETLÉM utěšeně rozrostlo. Dnes ho tvoří tři domovy a jedno chráněné bydlení v Kloboukách, v Morkůvkách a v Brumovicích. Pro 45 klientů jsou nejen místem poskytované sociální pomoci a péče, ale skutečným domovem, kde se cítí opravdu dobře.
Ve všech třech domovech i chráněném bydlení panuje pohoda podobně jako v kterékoliv funkční rodině či domácnosti. Lidé se za pomoci personálu co nejvíce zapojují
do praktického života zařízení a společenského života v obci, v rámci svých možností pracují v dílnách. Výrobky prodávají v obchůdcích v blízkém okolí, na jarmarcích
a v neposlední řadě jsou ty nejpodařenější z nich draženy na tradiční podzimní
aukci. Její výtěžek pak slouží k realizaci předem stanovených cílů. Poslední dražba
vynesla úžasných 515.900 korun, které posloužily na financování výstavby Chráněného bydlení Mirandie. Ta letošní dražba se už připravuje, konat se bude v sobotu 28. listopadu v hotelu Centro v Hustopečích a výtěžek půjde na dofinancování
výstavby Mirandie. Víte, že…
• Chráněné bydlení Mirandie je nejmodernějším přírůstkem v rodině betlémských
zařízení?
• Ve volnočasových dílnách v Morkůvkách klienti vyrábějí parafínové svíčky, přírodní glycerinová mýdla s kozím mlékem, bambuckým máslem, skořicí a bylinkami,
koberce, šály, ptačí budky, krmítka, hotely pro hmyz a příležitostné dekorace...
• S odbornou pomocí dokáží v Betlémě i lidé s ochrnutýma rukama malovat obrazy
či vytvářet překrásné šperky z různých materiálů?
• Domovy stále hledají dobrovolníky, kteří jsou pro ně velkou posilou?
• Průměrné roční náklady na jednoho obyvatele domova či chráněného bydlení činí
450-650 tisíc korun?
• Pomoci Betlémským můžete coby dárci finančně i hmotně, uspořádáním benefiční
akce či sponzorováním jejich projektů?
Jana Lexová, lexova@betlem.org

Pamětní deska na žilkově vile
Prof. ThDr. František Žilka (18711944) - geniální vědec v oborech novozákonní teologie, historie, religionistiky, farář. Profesor novozákonní
teologie na tehdejší, poválečné Husově československé evangelické
fakultě bohoslovecké v Praze. V pěti
funkčních obdobích byl jejím děkanem. Jedna osoba, přitom jako by
slučovala v sobě hned několik profesur. Připomeňme z jeho díla knihy O
Husovi, Kalvínovi, Palackém. Určitě
unikátní překlad Nového zákona,
třísvazkové dílo Ježíš Kristus, Dějiny
novozákonní doby, Výklad kázání
na Hoře, Dějiny světových náboženství, Člověk a Bůh – výběr z posvátných knih světových náboženství.
Jen soupis jeho prací včetně rukopisných a příležitostných přináší 186
položek. Dále materiály pro mezinárodní organizace, konference, obsáhlý souhrn kázání atd.
Dodejme, že studoval ve Vídni, Halle, Edinburghu a v Lausanne. V letech 1896-1898 se stal vikářem v Čáslavi, poté byl diasporním kazatelem
v Táboře (1899–1901) a farářem
v Mělníku (1901 1919). V době svého
mělnického působení vykonával
funkci náměstka superintendenta
české reformované církve. Od 28. října 1919 až do svého penzionování
v listopadu 1939 působil na Husově

československé evangelické fakultě
bohoslovecké v Praze oceněn udělením čestných doktorátů univerzit
v Montpellier, Edinburghu a v Rize.
K připomenutí života a díla Františka Žilky došlo v Mělníku 2. července 2015 před Žilkovou vilou,
v níž nejednou profesor přivítal prezidenta T. G. Masaryka, Milana Rastislava Štefánika i další osobnosti
první republiky. Při odhalení pamětní desky mělnický starosta MVDr.
Ctirad Mikeš informoval o Žilkově
životě a díle. Poté příbuzný pana
profesora teolog a filolog Mgr. PhDr.
Ladislav Žilka oživil památku profesorovu několika vzpomínkami, jež
se o něm v rodině tradují. Navzdory

mistr jan Hus skladatel duchovních
písní?

Dokončení ze str. 3

vědoma, že umělecká tvorba neplodí ve středověku originální dílo, ale zpracování starší předlohy. Druhým hlavním problémem dnešního pohledu na
Husovu písňovou tvorbu je tedy dobově odlišný přístup k pojímání autorství.
Kritickým sítem vědeckého zkoumání prochází bez větších problémů jen píseň
Jezu Kriste, štědrý kněže. Její melodie i text sice existují ve starších variantách,
v Jistebnickém kancionálu z 20. let 15. století je ovšem po textové i melodické
stránce tak výrazně přepracována, že je třeba hledat impuls, který tyto změny
podnítil. Vzhledem k tomu, že ve stejném kancionálu je píseň opatřena zmínkou
o Husově autorství, mohl právě on být původcem významných změn. Ve stejném rukopisu nalezneme i píseň Navštěv nás, Kriste žádúcí, ke které již badatelé
přistupují v souvislosti s Husem mnohem kritičtěji. Sice i v tomto případě je Hus
jako autor nadepsán, píseň se však v takřka nezměněné podobě vyskytuje již ve
starších pramenech. Podobně je na tom i píseň Králi slavný, Kriste dobrý. Jeden
z opisovačů Husových dopisů ji připomíná v souvislosti s vězením v Kostnici,
další písemné zmínky o možném Husově autorství pocházejí ale až z 2. poloviny 16. století od písaře liturgických rukopisů Jana Kantora Starého. Latinská
paralela Rex glorie, Christe pie doložená v polovině 15. století naznačuje možnou
existenci písně již v předhusitské době, o rozšíření českého textu Králi slavný,
Kriste dobrý před rokem 1420 svědčí pak incipit vyrytý na hliněném koflíku ze
Sezimova Ústí. Tato zajímavá směs dochování, obsahující jak náznaky nejužšího spojení s Husem, tak prvky pozdější tradice a husovské úcty, tvoří z písně
Králi slavný, Kriste dobrý snad nejzajímavější případ mezi všemi zkoumanými
zpěvy.
Další písní, která bývá na základě zmínky v České nedělní postile i pro své
dochování spolu s Husovými spisy brána v této souvislosti v úvahu, je velikonoční zpěv Vstalť jest Buoh z mrtvých. Jeho český text i melodie jsou dochovány
poprvé roku 1410 a naznačují tak starší tradování této písně. Proto bývá
Husovo autorství spíše popíráno, přestože o jistém spojení s činností betlémského kazatele zřejmě nelze pochybovat. Dokazuje jej i to, že se nápěv Vstalť
jest Buoh z mrtvých stal základem pro hudební stránku písně V naději Boží mistr
Hus Jan vyprávějící o Husově mučednictví. Vzhledem k rozšířené praxi, kdy
použití převzaté melodie přináší novému útvaru další symbolický mimohudební význam, je pravděpodobné, že tento nápěv Husovo působení sám o
sobě připomínal.
Posledním zdrojem informací o možném Husově autorství je oblast německé
luterské hymnografie. Německé kancionály připisují Husovi předlohu
Lutherovy písně Jesus Christus unser Heiland. V českém prostředí se píseň dochovala mezi lety 1410 a 1430 se třemi texty, a to s latinským Jesus Christus, nostra
salus a s českými Jesus Christus, našě spása a Otče, Bože všemohúcí. Pravděpodobným autorem latinského originálu je podle historického výzkumu Jan z Jenštejna, dochování doslovného překladu spolu s Husovými spisy však přece naznačuje jistou souvislost s betlémským kazatelem. Ve spojení jmen Jana Husa a
Martina Luthera se tak pro nás příznačně završuje otázka písňové tvorby, jejíž
tradičně uváděný autor se stal symbolem, který dnes již nelze od samotné historické skutečnosti odtrhnout.
Eliška Baťová

tropickému dni potěšila hojná účast
přítomných, včetně úředníků města
a zástupců mělnického Farního sboru ČCE. Přítomní poté přešli do
evangelického kostela, kde pokračoval podvečer přednáškou a besedou
o Husově odkazu. Připomeňme jeho
aktuální slova: „Jsme ještě křesťané? Je
věcí tvého svědomí, jak si položíš a jak si
zodpovíš osudovou otázku, otázku života a smrti. Nejen tvého života, nýbrž
veškerého lidstva. Je jasno, že bez tohoto
náboženství je život prázdný. Prosté věci
bývají nejnesnadnější. Zvláště pro člověka domýšlivého. Zde je největší balvan
v cestě křesťanství.”
Jan Kašper

Pozvánky

POZVáNKa KLuBu SaMaří
21. října 2015 - Terezie z Lisieux:
Iluze nebo genialita?
Přednáška Pavla Poly z Řádu bosých karmelitánů v Praze.
Klub Samaří,
Soukenická 15, Praha 1
Vždy středa od 19.30 h, vstupné
dobrovolné.
Pořadatel: CB Praha 1
Podpořeno grantem Prahy 1 a příspěvkem Nadace život umělce
***
CíRKEV BRaTRSKá PRaHa 1, SOuKENICKá 15 zve na fórum pořádané
ČEA a ETS ve spolupráci s dalšími
partnery. Fórum se koná od 3. do
5. listopadu 2015.
Můžete vybrat ze šesti networků,
které letos nabízejí specializovaná
témata.
•
Vedení a řízení sboru
•
Poradenství a pastorace
•
Vedoucí křesťanských
organizací
•
Evangelikální teologie
•
Politika a společnost
•
Akademický network
Hlavní řečník - Stefan Paas
Téma: Nové podoby církve
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