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Chci vám připomenout, bratří, evangeli-
um, které jsem vám zvěstoval, které jste
přijali, které je základem, na němž stojí-
te, a skrze něž docházíte spásy…
Každý rok se některé věci opakují:
Svátky, narozeniny, oslavy a udá-
losti církevního roku. Také Veliko-
noce patří mezi takové každoroční

události. Jako mladý kluk z necír-
kevního prostředí jsem s pomláz-
kou proháněl děvčata. To byly moje
Velikonoce. 
Dnes jako kazatel o Velikonocích
přemýšlím jinak, Kristus se stal je-
jich středem i pro mě. Stal se mým
vykupitelem i mým Pánem. Ně-
kým, kdo se obětoval za moje viny.
Velikonoce ale slavíme stále znovu,
má to smysl?
Je-li evangelium základem, na kte-
rém stojíme a skrze který dochází-
me spásy, jde o něco důležitého. Ne-
jde jen o svátek, připomínku, další
bohoslužbu navíc, ale o vztah se
vzkříšeným Kristem. On je základ
všeho. Stojíme ještě na něm? Nebo je
základem našeho života již něco
jiného? A je-li to něco jiného, přináší
to spásu člověka?
Když Pavel píše do Korintu, tak
znovu připomíná, že Ježíš je živý.
Vstal z mrtvých a žije. Jak na to
mohli v Korintu zapomenout? Jak
mohli pochybovat? Pro samý shon,
starosti a radosti zapomínáme na
samotnou podstatu života - na Je-
žíše Krista, který vstal z mrtvých a

žije. On je naší nadějí na život věčný.
Bez něj nic nedává smysl. Je-li Ježíš
živý, máme i my naději pro budouc-
nost. Pokud Ježíš nebyl vzkříšen,
proč by Bůh křísil nás? Pak žádná
naděje není, jen smrt a nic. Ježíš ale
žije!
Jaký jiný základ kromě Božího Sy-
na má rozměr záchrany člověka? Co
je tak pevného, stabilního a neměn-
ného? Co je tak svatého, že to obsto-
jí i před Božím soudem? O ničem
takovém nevím. 
Lidské srdce je zrádné a hledá jiné
“jistoty“, o kterých si namlouvá, že
nám zvýší stabilitu života. Samo-
zřejmě různé věci se nám v životě
hodí. Peníze, vztahy, vzdělání, dob-
rá práce, vysněné bydlení. Nic z to-
ho nás však na věčnost nedostane.
Nic jiného nevyřeší naši vinu před
Bohem. Nic z toho nemá moc nás 
v Božích očích vylepšit. Proto potře-
buji Krista. Proto stojím na něm. Je
základem mého žití. Proto slavím
Velikonoce. Ježíš zemřel i za mě a je
živý i pro mě. Pro tebe už ne?

Libor Trousil, 
kazatel CB, Litvínov
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Podle Bible hřích není jen vina, je to
také smrt. Hřích je rozpad, rozklad.
Člověk opouštějící Boha se odlučuje
od pramene života, a tak podléhá
smrti. Místo, aby měl středem své
existence Boží slovo, učinil sám sebe
svým středem, rozpadá se. Rozloží
svou osobnost, prožívá ztrátu pravé-
ho života: „Byli jste mrtví pro své vi-
ny a hříchy“ (Ef 2,1).  
Z hlediska tohoto světa se podobné
výroky jeví jako hrozně přehnané. Ti
lidé, které církev označuje jako nena-
pravitelné hříšníky, žijí, a žijí silně,
jednají, jsou aktivní a tvůrčí. S vášní
věnují velkou energii na to, aby
ovládli přírodu a uvedli v chod civi-
lizaci. Jaký smysl to má označit tuto
dynamickou realitu jako zbavenou
života, tohoto člověka, bojovníka,
který s odvahou a vítězně vede svůj
boj, aby založil svou existenci v rám-
ci univerza, plného nebezpečí a pře-
kážek, toho člověka, jenž tisíckrát
upadl na zem a vždycky povstal,
který ze všech osudných lavin se
vždy znovu vzchopí, ujistí se a po-
kračuje v cestě, toho člověka, který
jako pravý tvůrce vytváří umělec-
ká, vědecká a technická díla. Tváří 
v tvář těmto zřejmým skutečnostem
musíme si být vědomi, jak strašně
odvážné je biblické zjištění, že tito
lidé jsou mrtví. Na čem se toto zjiště-
ní zakládá? 
Začněme srovnáním, které každý
člověk dobře zná. Před námi chodí
lidé, kteří vypadají, že mají život,
překypují silou, a přece v očích zku-

šeného lékaře nesou v sobě zárodek
smrti. Úplně tajně zlo zničilo kořen
jejich vitální síly. Tak lze konkretizo-
vat slovo „mrtvý“, které v Novém
zákoně předchází před novým naro-
zením. Bůh, Pán života, který nás
zná až do dna, vyslovuje nad námi
všemi verdikt, který vyřkl v mysli
lékař nad tímto kandidátem smrti:
nemocný k smrti.
Co je tato smrtelná nemoc? Zkoumal

ji v jednom ze svých nejhlubších
pojednání S. Kierkegaard: Nemoc 
k smrti. Pomocí nemilosrdné analý-
zy duše odhalil podstatu této smrtel-
né nemoci v jejích mnohých proje-
vech. Avšak tato nemoc je v podsta-
tě vždycky tatáž: beznaděj, zoufal-
ství. Toto zoufalství je nám dobře
známo, ale jen jako výjimečný stav.
Kierkegaard naopak ukazuje, že
zdánlivá výjimečnost je ve skuteč-
nosti dispozicí ducha všech lidí, i
těch, kteří vypadají, že se jich ta ne-
moc netýká. Být hříšník a být zoufa-
lec je jedna a tatáž věc, neboť hříšník
je ten, kdo žije v protikladu se sebou
a s Bohem. Ale ten, kdo žije v pro-
tikladu se sebou, nežije skutečně
jako člověk, jeho bytost je rozpolce-
na, už se rozpadá, člověk je nemocen
k smrti.
Člověk sám se nemůže vysvobodit 
z tohoto protikladu. Všechno, co dě-
lá, je již jím nakaženo. Zvítězit nad
ním může jen jeho stvořitel, a to
aktem smíření v Kristu, když potlačí
protiklad milostí, přijatou ve víře.
Prostřednictvím ospravedlnění ví-
rou člověk se vzchopí jako zdravý.
Odpuštěním hříchů je protiklad  zni-
čen,  člověku je  obnovena jeho origi-
nální bytost, je úplná, harmonická
tím, že člověk je prohlášen Božím
dítětem, Božím synem, a toto pro-
hlášení se stává vnitřní realitou.
„Jsem ukřižován spolu s Kristem,
nežiju už já, ale žije ve mně Kristus“
(Ga 2,20). Tato událost se děje skrze

Ze smrti do života

Tuším, že části čtenářské obce Kostnických jisker se bude hodit krátký
úvod do pravidel kopané - alespoň k tomu, jak je stanovován čas utkání:
Při některých sportech (např. hokej), trvá zápas 60 minut čistého času. To
znamená, že při každém přerušení hry (kdy rozhodčí zapíská kvůli poru-
šení pravidel, vstřelení branky atd.) se měření času zastaví a spustí se zas,
až rozhodčí hru opět zahájí. Naproti tomu  se např. kopaná hraje 90 minut
- a rozhodčí může podle svého rozhodnutí tento čas o pár minut nastavit
(obvykle 2 - 5 minut), když se mu zdá, že třeba jedno mužstvo zdržovalo,
nebo probíhalo delší ošetřování zraněného hráče a z dalších důvodů.
Při sportu se dějí někdy podivuhodné věci. Však také často fotbaloví
komentátoři a fandové užívají úsloví, že "míč je kulatý", čímž chtějí dát
najevo, že "fotbal nemá logiku", jak také často z jejich úst zaznívá. A o
jednom takovém zápase chci poreferovat, byť to není čerstvá novinka - ale
hodí se mi to k dalšímu výkladu: 10. března 2012 se v naší prvoligové fot-
balové soutěži domácí Liberec utkal s Mladou Boleslaví. Po uplynutí
řádné hrací doby to bylo 0:1 pro hosty, Liberec prohrával - ale v tom nasta-
veném čase během 4 kratičkých minut Liberec vývoj obrátil a vyhrál 2:1.
Dovoluji si vyjít z této "neduchovní" předlohy. Ostatně, některá Ježíšova
podobenství, např. o pochváleném nepoctivé správci, nám také připadají
dost zvláštní. A tak snad přijmete alegorické vyprávění o urputném zápa-
se, který za nás vedl ten Boží pověřenec, který nás zastupuje, reprezentu-
je v nejvážnějším zápase na život i na smrt s tím nejmocnějším Nepří-
telem. Sluší se poznamenat, že stadionem je celý svět! Zápas se netýká jen
těch, kteří jej ze svého vlastního zájmu sledují... Ano, mohli bychom uvá-
dět, kdo měl herní převahu, kdo hrál fair-play, kdo potěšil líbivou hrou
fanouškovo srdce - jenže fotbal se hraje na góly, záleží na tom, kdo jich
vstřelí více, jaký bude nakonec na ukazateli skóre výsledek. A po něja-
kém čase zapadne dojem ze hry, okolnosti, jak bylo vítězství dosaženo,
až zůstane v paměti a statistikách jen strohý poměr vstřelených a obdrže-
ných branek. A ono už se zdálo, že je rozhodnuto: ten Protivník už už sla-

velikonoční zamyšlení
(s fotbalovou nahrávkou)

Dokončení na str. 2 Dokončení na str. 2

Rýmování velikonoční

Utekl ten čas od vánoc. 
Zrození, to je sláva, 

a dárků lépe víc než moc,
tónů roj se rozdává. 

Pak jaro s vlaštovkami
začne, 

půst strne ve velkém pátku.
Jakpak se lidstvo soběstačné

vejde do těchto svátků? 
Po našem svět se nevrtí, 
dny neprotančíš lehce,
a potkávání se smrtí -
do toho se nám nechce. 

Tajemství, žádná idyla, 
Jen víra k němu může.
Co lidská ruka přibila
vrací se, kvítek z růže. 

velikonoční neděle, 
snad i to slunce si zpívá!

Do naší víry nesmělé
vlévá se naděje živá!

eva BUDZáková

Ve Västerås ve Švédsku zhotovili model sochy vzkříšeného Ježíše Krista podle
dánského sochaře Bertela Thorvaldsena z 19. století. Spotřebovali na něj 30000
kostiček lega. Model je vysoký 1,8 m, věřící na něm pracovali rok a půl a dokon-
čili ho na Velikonoce před sedmi lety.
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čCe JeDnala s němeCkým velvYslanCem o UPRChliCké kRiZi
O možnosti spolupráce při práci s uprchlíky diskutovali 1. března zá-
stupci Českobratrské církve evangelické a německý velvyslanec Arndt
Freiherr Freytag von Lorinhoven. Synodní senior Daniel Ženatý nejprve
krátce přiblížil historické pozadí i současnost ČCE. Následoval popis uprch-
lické situace v České republice. Své zkušenosti z uprchlických táborů přiblí-
žil farář ČCE Mikuláš Vymětal a koordinátorka pro práci s uprchlíky Alena
Fendrychová.
Mikuláš Vymětal navštívil loni několikrát detenční tábory v Bělé-Jezové,
kam byly umístěny hlavně rodiny, a v Drahonicích, kam byli později pře-
sunuti muži, kteří přišli do ČR sami. Z jeho zkušeností byla horší situace
samotných mužů. Zpočátku byl v Drahonicích patrný strach zaměstnanců
z uprchlíků – nedokázali se s nimi dorozumět žádnou řečí, měli strach z ne-
známa nebo z toho, že do Česka přišli teroristé. Tyto obavy ale postupně
mizely. Podle Mikuláše Vymětala se v obou táborech změnily od léta pod-
mínky k lepšímu (strava, zdravotnická péče, psychologická pomoc, dosta-
tečná kapacita atd.).
Alena Fendrychová pracuje v Diakonii ČCE s migranty přes deset let. V sou-
časné době je koordinátorkou pro pomoc uprchlíkům. V porovnání s os-
tatními státy je v ČR uprchlíků velmi málo. Letos má přijít několik stovek
lidí v rámci relokace nebo přesunutí (už je zde například několik desítek
křesťanských uprchlíků z Iráku). Alena Fendrychová jezdila mnoho let do
tábora v Bělé-Jezové, kde vedla šicí dílnu. V posledních třech měsících ob-
jíždí sbory ČCE, kde mluví s lidmi o tom, kdo jsou uprchlíci, jakou roli při
jejich přijetí má stát, neziskové organizace a co by mohly dělat sbory. 
V diskusi se účastníci setkání shodli, že velkým tématem je přijetí mus-
limských uprchlíků českým obyvatelstvem, které má strach z neznámé-
ho; s muslimy se dosud mnoho lidí nesetkalo. ČCE by proto mohla čer-
pat z německých zkušeností a vzájemně se inspirovat při tvorbě infor-
mačních materiálů nebo při komunikaci s ministerstvem vnitra.

podle e-cirkev.cz

slovenšTí CíRkevní PřeDsTaviTelé k výsleDkům voleB
Zástupci Římskokatolické církve a židovských obcí na Slovensku se vy-
mezili vůči krajně pravicové straně Lidová strana Naše Slovensko (LSNS),
která uspěla v nedávných parlamentních volbách a bude mít své zá-
stupce ve slovenské sněmovně. "Doufáme v obrácení těch, kteří případ-
ně i usedají do parlamentních lavic a hovoří jedním dechem o Bohu a
národu, ale zároveň neváhají útočit na lidi jen z důvodu jejich jiné barvy
pleti či odlišného náboženského přesvědčení. Naše náboženství jsou ne-
slučitelná s rasismem, antisemitismem a výzvami k násilí," uvedli v pro-
hlášení.

podle ČTK

Z církví doma i ve světě
Ducha svatého, který mluví v nás:
“Tak Boží duch dosvědčuje duchu
našemu, že jsme Boží děti“ (Ř 8,16).
Nyní již se účastníme na skutečném
životě, na věčném životě v Bohu,
základu našeho života, jsme získali

svou integritu. Tak jsme přešli ze
smrti do života (1 J 3,14).
Vírou se člověk stává novým člově-
kem. Avšak tady dávejme pozor,
abychom nepropadli perfekcionis-
mu, který říká, že nový člověk je
skutečně nový, bez hříchu. Tento

perfekcionismus je stejně falešný
jako ten pesimismus, který absolut-
ně popírá přítomnost nového bytí v
člověku. Nový člověk se viditelně
objevuje jen v těžkém boji o posvě-
cení – svatost člověka.

Josef Veselý

Ze smrti do života
Dokončení ze str. 1

V šestém roce po vzniku Svobodné
církve reformované (nyní Církev
bratrská) byl založen Křesťanský
spolek mladíků (YMCA). Během
První valné hromady Křesťanského
spolku mladíků v Čechách konané
dne 25. března roku 1886 přednesl
předseda A. W. Clark o KSM tato
slova: „Nejsou to žádným způso-
bem církve, nýbrž spíše společnosti
mladíků, obyčejně rozličných vy-
znání, kteří majíce Pána Ježíše za
vzor a Slovo Boží za vůdce, spojují
se, aby pomáhajíce si navzájem v bo-
ji proti pokušením, podávali bratr-
skou ruku, jak dalece mohou, svým
druhům v bídě tělesné i duševní
postaveným. Ve mnohých americ-
kých a evropských městech mají
křesťanské spolky mladíků vlastní
dům, v němž jest čítárna, síň pro
přednášky, tělocvična atd.“ 

KE ZRODU hNUTí YMCA V ČECháCh
1879
V historické monografii Církve bra-
trské „Sto let ve službě evangelia“
(Praha 1981, str. 27) se dovídáme, že
„když na jaře 1879 přišel Alois Adlof
na studie do Prahy, byl uveden do
mládeneckých hodin, které se ko-
naly v neděli odpoledne u Burdů 
v Karlíně. Misionáři (společnosti
American Board z Bostonu, kteří
přišli do Čech v roce 1872) si přinesli
tento způsob práce evangelia s mlá-
denci ze své americké vlasti.“ Mezi-
národní organizace YMCA vznikla 
z iniciativy Georga Williamse v Lon-
dýně 6. června 1844 a prvními
městy, do kterých přišlo toto hnutí
na severoamerickém subkontinentu,
byly Montreal a Boston v roce 1851. 
V první polovině 80. let 19. stol.,
krátce po vzniku Svobodné refor-
mované církve, se začaly i v Čechách
nesměle objevovat náměty na vy-
pracování návrhu stanov k ustavení
zákonitého spolku mladíků. Ve své
10. výroční zprávě Křesťanského
spolku mladíků za rok 1895/96 píše
A. Adlof, že si tehdy myslel, že není
zapotřebí zakládat zrovna spolek.
Ale postupně se myšlenka na usta-
vení spolku těšila stále větší oblibě,
až bylo v roce 1885 přikročeno k prá-
ci na přípravě stanov. 

ZAKLADATEL YMCA GEORGE WiL-
LiAMS V PRAZE 1884
Jak vysvítá z obsáhlých dějin světo-
vé aliance křesťanských spolků mla-
dých mužů YMCA, předcházely
tomu první dva kontakty členů me-
zinárodního ústředí YMCA v Praze.
První orientační cestu do Rakousko-
uherské monarchie uskutečnil bu-
doucí první světový sekretář YMCA
Charles Fermaud na podzim 1883. 
V Praze s jejími 16 tisíci studenty a 
v Brně měl několik soukromých
schůzek se studenty. Pravděpodob-
ně rozhodujícím impulsem k zaháje-
ní prací na přípravě stanov spolku
mladíků byla v roce 1884 společná
návštěva zakladatele YMCA George
Williamse, W. Seagrama a již výše
zmíněného člena mezinárodního
ústředí YMCA Ch. Fermauda v Ně-

mecku a Rakousku. Uskutečnila se
krátce po skončení 10. Mezinárodní
světové konference YMCA v Berlí-
ně v tomto roce. Kromě Drážďan a
Mnichova navštívili Prahu a Vídeň.
V obou těchto posledně jmenova-
ných městech „mladí členové míst-
ních malých skupin velice rádi
naslouchali vždy přesvědčivým
slovům našeho ctihodného přítele,
George Williamse, a tato návštěva
byla pro ně velikým povzbuze-
ním“. 
Krátce po tomto konstatování zmí-
něných dějin světové aliance YMCA,
je do jejich textu vložena věta o tom,
že jeden ze sekretářů ústředního
mezinárodního výboru našel již 
v Praze činný spolek YMCA, založe-
ný v roce 1886.    

A.W. CLARK A A. ADLOf NA Xii. ME-
ZiNáRODNí KONfERENCi YMCA 1891
Když se připravovala dvanáctá Me-
zinárodní světová konference křes-
ťanských spolků mladíků (YMCA) 
v Amsterodamu v roce 1891, byli na
ni přihlášeni i předseda (prezident)
Dr. A. W. Clark a sekretář české
YMCA A. Adlof. Pro tuto mimořád-
nou a lze říci historickou událost
zpracovali tištěnou slavnostní a zá-
roveň informativní zdravici pro
všechny účastníky konference. 
Z nedávné české historie se dozvídá-
me, jak byl tehdy národ ještě stále
pobouřen rozhodnutím Zemského
sněmu zamítnout návrh na umístění
desky mistra Jana Husa na fasádu
Národního muzea a rovněž do
muzejního pantheonu postavit Hu-
sovu sochu. Tomuto aktu předchá-
zela jistě dosti  bouřlivá debata
poslanců, v níž označil kníže Karel
ze Schwarzenberga husity za bandu
lupičů a žhářů. Praha tehdy na tyto
urážky odpověděla skvělým ges-
tem. Když nesmí stát Husova socha
v pantheonu a jeho pamětní deska
nad jedním z oken Národního mu-
zea, postaví Praha mistru Janovi
monumentální pomník na význač-
ném a památném místě.
V těchto měsících přispěl i Křesťan-
ský spolek mladíků v Čechách zho-
tovením Husova životopisného tab-
la k větší informovanosti české 
veřejnosti o základních meznících
života a díla tohoto českého před-
chůdce světové reformace. Ve fi-
nanční části Výroční zprávy Křes-
ťanského spolku mladíků za pátý
správní rok (1890-91) je uvedeno, že
Spolek zakoupil reprodukční práva
k dřevorytině životopisného Huso-
va tabla za 108,73 zlatého.
Clark s Adlofem využili tohoto živo-
topisného Husova tabla a otiskli je
na 1. stránce výše zmíněné zdravice
pro účastníky XII. mezinárodní svě-
tové konference křesťanských spol-
ků mladíků YMCA v Amsterodamu
v srpnu 1891.
Z tohoto tabla nechal KSM vytisk-
nout pohledy a prodával je po 20 ku-
sech, poštou po 25 krejcarech.
Husovo tablo tvoří sedm obrazů se
čtyřjazyčným popisem: 1. Rodný
domek v Husinci, 2. Betlémská kap-

le v Praze, 3. Husovo obydlí v Kost-
nici, 4. Vězení v Gottlieben, 5. Kost-
nický chrám, v němž byl Hus od-
souzen, 6. Upálení mistra Jana, 7.
Husův pomník v Kostnici. Upro-
střed tabla je v oválném rámu Hu-
sova podobizna.
Na dalších třech stranách v angličti-
ně otištěného pozdravu českých
spolků YMCA je stručně vylíčena
jejich historie od založení v roce
1886, jejich duchovní zaměření, sou-
časný počet členů a úsilí získat fi-
nanční prostředky na výstavbu
domu YMCA v Praze. Vize tehdejší-
ho sekretáře A. Adlofa byla: „Hlavní
snahou Křesťanských mladíků je zís-
kat duše pro Mistra. Když On zaklá-
dá Ymku v zemi, kde vládnou pově-
ry, nevíra a netečnost, určuje tomuto
sdružení zvláštní poslání. Naše čin-
nost a odpovědnost jsou obrovské,
my jsme slabí, máme málo zkuše-
ností a stojíme tváří v tvář vážným
potížím. V našich slabostech nám
Bůh požehnal. Dává nám odvahu
obstát, probouzí naději, že uvidíme
ještě větší potvrzení jeho moci.“
Tehdy měl KSM 129 členů. Z nich
osmdesát pět získalo první kontakt s
Biblí skrze úsilí sdružení v Praze.
Během pěti let se mnoho mladých
rozptýlilo do všech částí Čech a zalo-
žili na mnoha dalších místech novou
práci.  
Adlof dodává: „Křesťanský spolek
mladíků v Čechách – YMCA má
oprávnění organizovat další poboč-
ky v kterémkoliv městě Čech, kde je
víc než deset členů. Naše zahajovací
modlitba, aby si Pán Bůh použil spo-
lek k prosazování jeho království,
byla vyslyšena.“
V další části zdravice informovali o
útocích katolických novinářů, kteří
nevítají spolek, protože má na svůj
štít napsána slova „Jenom Ježíš a
Jeho Slovo“. 
Zmiňují se o vydavatelských aktivi-
tách YMCA v Čechách. 
Zatím vzdálenou vizí české YMCA
je získat prostředky a postavit 
v Praze dům, který by byl centrem
skutečného křesťanského vlivu na
okolí.
V roce 1894 měla YMCA devět sdru-
žení v Čechách (tři v Praze, dále
Plzeň, Černilov, Šenov, Bohuslavi-
ce, Proseč, Bukovka) s 301 členy a
čtyři sdružení na Moravě (Nosi-
slav, Vsetín, Brno, Lhota) s 46 členy.
YMCA se dále rozvíjela v souvislos-
ti s uvolňováním poměrů v monar-
chii. Kladně byla práce s mladíky
přijata i v dalších protestantských
církvích.

UžíVáNí ZNAKU YMCA V KSM
BOhEMiA
Na deváté Mezinárodní světové
konferenci křesťanských spolků
mladíků YMCA v Londýně 1881 by-
lo přijato usnesení zavést jednotný
spolkový znak. Jím by bylo vyznače-
no bratrství a stejný účel všech křes-
ťanských spolků mladíků na celém
světě.
Česká YMCA – Křesťanský spolek

k výročí 130 let YmCa v českých zemích

Dokončení na str. 3

vil vítězství. A jak to bývá, zklamaní příznivci prohrávajícího týmu ani
nečekají na konec. Už se jim zdálo, že je hotovo. Ten jejich Reprezentant je
na tom špatně, došly mu síly, už by si na něj snad nikdo nevsadil. Vypadá
vysílen, je zraněný, šance na obrat se nezdají reálné - a tak někteří opouště-
jí svá místa, z Jeruzaléma si to namíří do Emaus, už to mít za sebou, pryč
odtud! Odvrací se od něj. Měli jsme naději - ale už pominula.
Jenže do hry vstupuje Rozhodčí, ten, který je Pánem času i věčnosti. Pro-
dlužuje se! A boj pokračuje dál, až do velikonočního jitra, do prázdného
hrobu. Ne, ten Nepřítel to nepodcenil, tuší, že by se na poslední chvíli něco
mohlo stát - a tak si to chce ohlídat.  Ale ani zvláště povolaná ochranka neza-
bránila, aby se v tom nejdůležitějším, nejvlivnějším a neopakovatelném
zápase neprojevilo, kdo je Vítězem. Totiž ten, který o sobě a svém přínosu
pro své příznivce mohl bez vychloubání prohlásit: „Já jsem vzkříšení a
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít" (J 11,25).
Při sledování tohoto zápasu však opravdu nejsme jen diváky, které sym-
patie mohou přivést na tu či onu stranu, a vlastně je zčásti nevysvětlitel-
né, proč se člověk přiklání k určitému klubu (v naší rodině otec a my dva
synové jsme fandili každý jinému pražskému teamu). Ale v tom nejdůle-
žitějším zápase o život (i věčný) či o smrt musíme bytostně stát na té či oné
straně se vším, co jsme a co máme. Nelze jen tak říci, že mě se to netýká;
každý máme svého zástupce, svého reprezentanta. Pro kterého se roz-
hodneme? Ten, který zároveň představuje a uskutečňuje dobré Boží
záměry, se už pro nás rozhodl. Bez nějakých marketingových triků a líbi-
vé reklamy nám oznamuje: Je dobojováno! Jsem tu pro vás! Ne, ani tento
match neměl logiku, kterou bychom mohli svým rozumem pochopit.
Můžeme jen přijmout, nebo odmítnout, ovšem se všemi důsledky.
A tak nám všem přeji - byť je asi v nás zakódovaný pocit menšinového
společenství, které přivyklo, že je spíše odstrkováno, které prohrává,
které se neumí (a možná někdy ani nechce) prosazovat -, abychom si
nejen o těchto Velikonocích, ale i vždycky po právu užívali radost a
povznesení nad tím, co nás trápí, co nás bolí, co se nám nedaří, totiž že
jsme na té vítězné straně a máme podíl na Kristově vzkříšení i životě! Buď
Bohu a našemu Zachránci čest a sláva!

Bohumil Kejř
* * *

A zároveň vám v tomto svátečním a pro nás tak jedinečném čase vyřizuji
srdečný pozdrav jménem předsednictva KJ, redakce i administrace naše-
ho týdeníku. Přejeme vám především vše dobré od Dárce všech dobrých
darů, jeho ochranu a vedení. A také radost z toho, co prožíváte, i z toho, co
je před námi. Ježíš Kristus nás ve Zj 2,10 vybízí i povzbuzuje: "Buď věrný
až na smrt, a dám ti vítězný věnec života."

Dokončení ze str. 1

velikonoční zamyšlení
(s fotbalovou nahrávkou)
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DRUhá kaPiTola
Jk 2,1 Bratři moji, nepleťte si víru
našeho Pána Ježíše Krista slávy s roz-
lišováním lidí. Nebo, volněji pře-
loženo: Nepleťte si víru v Krista 
s předcházením si lidí. Nepleťte si
to, co vám nabízí víra, co se dá če-
kat od Boha – s tím, co se dá vytě-
žit z lidí. Nebo také: Nepleťte si víru
v Ježíše Krista s předsudky vůči li-
dem! Slovo PROSÓPOLÉMPSIA
znamená, že se dá člověk ovlivnit
tím, koho vidí před sebou, s kým
má tu čest: někomu nadbíhá, a vů-
či někomu jinému má už rovnou
na první pohled předsudky. My
tento verš většinou vnímáme pro-
stě jako výzvu: Nebuďte takoví,
nemějte předsudky vůči lidem! A pak
je tam pro nás spíš takový doda-
tek: Jako křesťané tohle nedělejte.
Dobrý křesťan by tohle neměl. Jen-
že ten „dodatek“ je v tomto přípa-
dě jednak sám o sobě zajímavý a
jednak stejně důležitý jako samot-
ná výzva. Závěr verše tvoří totiž
nezvykle dlouhá řada genitivů:
víra (koho čeho) Pána (koho čeho)
nás (koho čeho) Ježíše Krista
(koho čeho) slávy. Kdybychom
takovou komplikovanou kon-
strukci našli třeba ve Zjevení Jano-
vě, mohli bychom ji rovnou při-
soudit stylistické neobratnosti au-
tora, který si tak úplně neporadil 
s řeckým jazykem. Ale Jakub má
řečtinu hodně dobrou a těžko si
představit, že se najednou zapo-
mněl. Měli bychom zde tedy hle-
dat spíše naopak hodně dobrou,
„načechranou“ řeckou vazbu. 
V tom případě bych nečetl víru
našeho Pána Ježíše Krista slávy (a
nevylepšoval na Pána Ježíše Krista,
Pána slávy), nýbrž: Mějte víru ve
slávu našeho Pána Ježíše Krista. Víru
v jeho oslavení; v to, že skutečná
sláva patří opravdu jemu. Nebo
dokonce: že slavné je skutečně to,
co Ježíš Kristus považoval za slav-
né – a ne to, co oslavuje svět. Něco
v tomto smyslu. Tyto dvě výpově-
di – začátek a konec verše – stojí
proti sobě jako alternativa. Jako
protiklad. Zde není žádné: Jako
křesťané byste měli nebo neměli,
nýbrž vyostřeně: Buď vaše víra spo-
čívá v tom, čemu věřil Ježíš, co on po-
važoval za slavné, popřípadě v čem
byla ta jeho sláva – anebo v tom, že
nadbíháte některým lidem. Buď
spoléháte na stejné hodnoty jako
Ježíš – anebo to není ježíšovská
víra. A vzápětí Jakub připojí pří-
klad, aby bylo jasné, co míní: 

Jk 2,2 Do vašeho shromáždění přijde
člověk obalený zlatými prsteny
(navlečený do zlatých prstenů), v osl-
nivém oblečení – a přijde tam i chudák
ve špinavých šatech. Už v tomto ná-
črtu situace je znát určitá ironie a
smysl pro humor. CHRYSODAK-
TYLIOS je Jakubův novotvar. Do-
slova znamená zlatoprstenný. To
není prostě muž s prstýnkem na
ruce, ale něco jako navlečený do zla-
tého prstenu. Nejde prostě jen o to,
že je někdo bohatý, ale že to musí
být vidět. Že je to pan někdo. S tím
pak souvisí ještě další okolnost:
zlatý prstýnek v tomto případě ne-
znamená např. že je ženatý, nýbrž
celkem jednoznačně je to pečetní
prsten. A to zase v jiném ohledu
znamená také být pan někdo, být
někým, kdo má právo rozhodovat
a jeho jméno (a pečeť) něco zname-
nají. Některé komentáře dokonce
dovozují, že prsten tady znamená
příslušnost k římským jezdcům –
tedy té vrstvě, do které patřili na-
příklad římští prokurátoři v Jud-
sku (včetně Piláta). A zase: když
tam přijde chudák, Jakub jeho šaty
charakterizuje jako špinavé. Před
chvílí jsme se točili kolem nábožen-
ství a špíny – jak se zbožnost štítí
špíny tohoto světa. Jenže co je špí-
na, která pošpiňuje naši víru, a co
je ta, se kterou se kontaminovat
má? Dál se příklad rozvine celkem
podle očekávání, protože Jakub
zná své zbožné. 
Jk 2,3 Začnete si hledět (začnete ucti-
vě obskakovat) toho, co nese skvělý
oděv, a řeknete: Ty se krásně posaď
tady; a tomu chudému řeknete: Ty se
postav támhle nebo si sedni tady ke
mně pod mou podnožku. Slova krásně
se posaď dokonce někteří vykládají
jako uctivé štěbetání: Ty se ráčíš
posadit tady. Až potud je to příklad.
Nevíme, do jakého konkrétního
sboru Jakub píše, ale nejspíše oslo-
vuje diasporu jako takovou. Není
tedy proč se domnívat, že by tím
komentoval jednotlivý, konkrétní
případ, který se stal tam a tam. Je
to takový příklad: co se stane (ne-
bo co by se stalo, kdyby…). Ale
odpověď vyznívá natolik jedno-
značně, že by se jim (nám?) těžko
odpovídalo něco jiného, než jak si
odpověděl Jakub sám. Těžko by se
jim tvrdilo, že toho páchnoucího
bezdomovce posadí uctivě do prv-
ní lavice (ne-li hned do farářské) a
tomu důležitému hostu řeknou:
„Zalez si někam do kouta.“ Cho-
vání, které Jakub předpokládá a

které nám vyčítá, může mít různá
postranní nebo dodatečná zdů-
vodnění. Můžeme mít pocit, že ten
vlivný bohatý je přece počestný
muž, protože si ho všichni váží.
Nebo že by nám mohl být užiteč-
ný. Anebo by aspoň mohl být naší
chloubou (jsme jenom malá cír-
kev, ale jaké to osobnosti tady me-
zi námi seděly!). Anebo to nemusí
mít zdůvodnění vůbec žádné.
Prostě jsme takhle navyklí: chovat
se uctivě k těm, kdo se tváří, že
bychom se k nim chovat uctivě
měli. A ten špinavý bezdomovec
je prostě podezřelý – protože je to
přece špinavý bezdomovec. V dal-
ším pokračování si ten příklad
vyhodnotí sám Jakub. 
Jk 2,4 Copak to neznamená, že soudí-
te sami sebe? Stali se z vás soudci, kte-
rým to (ještě ke všemu) špatně myslí.
To znamená: Hrajete si na znalce
lidí, soudíte (tím, že si lidi škatul-
kujete). Soudíte – už to byste ne-
měli (v předchozím verši padlo, že
by se nemělo nadržovat jedněm
ani druhým, v církvi by měli mít
šanci všichni stejnou). Ale když už
to děláte, tak ještě ke všemu podle
úplně opačných měřítek. Vyhod-
nocujete úplně špatně. Když už
nedáváte všem stejnou šanci, po-
tom by bylo logičtější (třeba podle
kázání na hoře), abyste obskako-
vali ty chudé. Protože ti budou
vlivní a důležití v království Bo-
žím. Anebo tomu nevěříte a je to
jenom o postavení církve tady a
teď? Tady souzní hned několik
textů. Jeden je z Pentateuchu, 
z knihy Leviticus: Nedopustíte se
bezpráví při soudu. Nebudeš nadržo-
vat nemajetnému ani brát ohled na
mocného; budeš soudit svého bližního
spravedlivě (Lv 19,15). Nebudeš na-
držovat chudému, protože je chu-
dý, a nenecháš se fascinovat boha-
tým nebo mocným. Tam je soudce
v podezření, že bude stranit chu-
dému. Vy, když už straníte (říká
Jakub), tak ještě ke všemu opačně.
Ale už samo o sobě to znamená, že
jste se pasovali do role soudců
(nad lidmi, nad příchozími). A ta-
dy zas (a řekl bych, že ještě mno-
hem víc) rezonuje kázání na hoře:
Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Mt
7,1). Když soudíte, koledujete si o
stejný soud. Jste-li milosrdní, nao-
pak si koledujete o milosrdenství. 
(S laskavým svolením vydavatele

– Nakladatelství Mlýn, 
Vrchlického 1, 586 01 Jihlava)

Pokračování příště

Bláznovství víry podle Jakuba
„Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: „Budu
bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.“ Po svém vzkříšení však vás předejdu do
Galileje." Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!"

Matouš 26,31-33
Učedníci jsou si nyní v čele s Petrem jistí svou věrností možná pro množ-
ství zkušeností s Boží zachraňující a žehnající mocí, která skrze Ježíše 
k učedníkům pronikala. Jsou si jistí věrností svému učiteli, mistru, jeho
učení a zvěsti o Božím království, které dává šanci všem. „Nikdy neod-
padnu, nikdy tě neopustím, vždy ti zůstanu věrný“. Ta slova dobře zná-
me, slýcháváme je, někdy je sami říkáme. Třeba i v duchu sami sobě. Proč
je vlastně říkáme, když známe své omezené možnosti a slabosti? Nějak to
tak cítíme, rádi bychom setrvali, chceme vyznat svou věrnost. Ve větší či
menší míře však zpravidla selháváme. Dříve nebo později. Rádi bychom
při všech dobrých slibech a předsevzetích vytrvali, ale…
I tak může chutnat život, jako hořké byliny při velikonočním „hodu berán-
ka“. Porušený slib může život na nějakou chvíli zastavit, zaseknout. Jako
když se na cestu svalí balvan. Normálně by jej člověk překonal. Ale co
když chybí síly? Co když balvany člověk překonává opakovaně? Jednou
to odhodlání může skončit. Chuť života může zhořknout. Ovšem, kdo se
bude bát jej ochutnat, kdo se bude bát cesty, nikdy nevyjde a neokusí jeho
krásu. Jak ale jít dál?
Odhodlání Petra a učedníků vyjádřené „nikdy a vždy“ se odehrává na
pozadí dramatu ukřižování jejich učitele, Ježíše. Ježíš sám ještě za svého ži-
vota svůj kříž vnímal jako oběť pro druhé, nebo za viny druhých. Oběť, kte-
rou nepřinášejí lidé Bohu pro odpuštění, ale oběť, kterou přináší Bůh člově-
ku. Aby člověk odpuštění s pokorou přijal, stal se svobodným, nesvázaný
vinami. Aby život nezůstal hořkým a cesta nezůstala zavalena. Odpuštění –
to je snad jediná možná odpověď na lidské „nikdy a vždy“. I když se každé
porušené sliby stávají dalšími hřeby vraženými do Ježíšova kříže.
Jen s odpuštěním lze jít dál. Bůh nás učí odpouštět. Učí nás to jeho kříž.
Ale také ne nějak naivně. Cesta k odpuštění je také cestou poznání a
moudrosti. Kdo po ní jde, či byl na ni postaven, zpětně viděno, by svou
cestu neměnil. Hořkost k životu patří, ale s odpuštěním ztrácí na své inten-
zitě. Pak mohou proniknout i další krásné chutě a vůně, které by člověk
možná předtím neokusil, nebo si jich nevšimnul. Jen to chce čas. Tak jako
Petr a ostatní učedníci potřebovali čas, aby k nim došla zpráva o Ježíšově
prázdném hrobu (jako pečeť odpuštění). Potřebovali čas, aby se opět vrá-
tili do života, ke svému poslání. Asi pak mnohem více vážili slova „nikdy
a vždy“. Věrnost Ježíšově cestě si již dokazovat nemuseli.
„Pane Bože, i když tě někdy opouštíme a zrazujeme všechno to, co je pro tebe důle-
žité a nám je to k dobrému životu, děkujeme, že ty neopustíš nás. Snad se na naší
slabosti projevuje právě tvá síla. Děkujeme i letos za velikonoční svátky. Smíme si
opět přisvojit odpuštění, novou šanci, nový začátek. Ať nás provází tvá síla a kéž z
tvého učení smíme přijímat moudrost do života, abychom jej dobře žili a mohli se s
vděčností obracet za sebe. Abychom bez úzkosti též mohli hledět kupředu. Amen.“

David Šorm

Tři ženy se vydávají prvního dne po sobotě k Ježíšovu hrobu. Vyšly brzy
ráno, sotva vyšlo slunce. Chtěly pomazat Ježíšovo tělo vonnými mastmi. 
V pátek to nestihly. Západem slunce totiž začínal židovský sabat a tělo
muselo být do té doby uloženo v hrobě. Cestou ty tři řešily technický pro-
blém. Lámaly si hlavu tím, kdo jim odvalí kámen od vchodu do hrobu.
Když se však před nimi hrob objevil, tak s překvapením zjišťují, že kámen
už je odvalen. Vstoupí dovnitř, ale Ježíšovo tělo v něm nenaleznou.
Překvapí je tu ovšem mládenec v bílém rouchu, který jim sděluje: „Neděste
se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen,
není zde.“
Skutečnosti, které si nedokážeme vysvětlit, nás zneklidňují. Dokonce i ty,
které nás neohrožují a jsou zjevně v náš prospěch. Mládenec dopoví své
evangelium, ale ženy, místo aby se z něho radovaly, berou nohy na ramena.
Pryč z místa, kde se dějí nepochopitelné věci, kde hrůza smrti není přemá-
hána pouze symbolicky – vonnými mastmi - ale doopravdy. Kde se toto
děje, tam musí působit nějaká nadpozemská síla. Moc, která se vymyká lid-
skému rozumu a která jedná zcela svrchovaně. Pro nás lidi je příznačné, že
jsme klidnější s mocnostmi temnosti, které máme přečtené a jejichž kroky
si dovedeme vysvětlit, než s posly světla, jejichž způsoby nás stále znovu
uvádějí v úžas.
Křesťanské Velikonoce jsou svědectvím o tom, že Ježíš z Nazareta, podříze-
ný zákonu smrti, kletbu tohoto zákona prolomil. Jeho tělo bylo lámáno,
jeho krev se vylévala, prošel peklem, byl uložen do hrobu - a přesto nebyl
jeho život vynulován. Smrt ho neudržela ve své moci. Tři dny se jí to daři-
lo. Pak jí však došly síly a kámen uzavírající vchod do hrobu se dal do
pohybu. Křesťanská víra je přitakáním k onomu šokujícímu sdělení veli-
konoční neděle, že „Ježíš, ten Nazaretský, který byl ukřižován, byl 
vzkříšen“. Bůh v jeho osobě zvítězil nad diktaturou smrti. Toto je evange-
lium, které se o Velikonocích rozeznělo do světa. Nevíme, jak se to stalo, ale
věříme, že tomu tak je. 
Ježíšovo vzkříšení je Božím tajemstvím. Bible se mu nepokouší přijít na
kloub. Ta pouze předkládá svědectví osob, které Ježíše nenalezly v hrobě.
Ony tři ženy k nim patří na prvém místě. Mládenec v bílém rouchu jim dává
poselství pro Ježíšovy učedníky: mají se vypravit do Galileje, tam svého
vzkříšeného Mistra spatří! Mají se vrátit do míst, kde jim bude každý
kámen připomínat, co říkal a dělal. Vzkříšený dokáže zastavit člověka kde-
koli. Jdeme-li mu však vstříc, tak pravděpodobnost setkání roste. Naší
Galileou je nejspíš náš kostel. Tady k nám Ježíš promlouvá a tady nás sytí.
Kdo zde hledá „Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován“, ten se tu
s ním - Vzkříšeným setká. 

Emanuel Vejnar
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nikdy tě neopustím!

mladíků se k používání tohoto znaku
dostal poměrně pozdě. Teprve v roce
1906 je v měsíčníku Mladý křesťan
(roč. 14/7 : 83 – 84) stručně vysvětle-
no, jak je ve znaku graficky vyjádřen
tento základní záměr a jeho pojetí.
Kruh je rozdělen na 5 dílů, nesoucích
jména všech kontinentů. Ty jsou spo-
jeny v jednom rámci, na němž jsou 
v několika řečech začáteční písmena
jména YMCA. V prostředním kruhu
je Kristův monogram, jak jej malova-
li již první křesťané ve starořímských
katakombách. Toto znamení má
všem spolkům stále připomínat, že
Kristus musí být jejich středem, nej-
vyšším cílem, jejich silou a základem
jejich života. 

Láska Kristova má pak všechny členy
vázat. Na otevřené Bibli je možno číst
citát z evangelia Janova 17, 21: „Aby
všichni jedno byli“.
V letech 1906 až 1913 (v ročníku 
14. až 21.) každé číslo měsíčníku
Mladý křesťan mělo v záhlaví první
stránky umístěn tento nepatrně
upravený znak.

Jan Štěpán a 
Radislav Novotný

k výročí 130 let YmCa v českých zemích
Dokončení ze str. 2

Jděte do Galileje (marek 16,1-8)

(Bůh) nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše
skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti. 

2 Tm 1,9 

Pane, pomoz mi, abych řekl "ano".
michel Quoist



Letošní rok je spojen s významným
jubileem, uplynulo 450 let od vydání
tzv. Moravské konfese, která se měla
stát sjednocujícím věroučným tex-
tem moravských nekatolíků. Na roz-
díl od České konfese téměř upadla 
v zapomnění, přestože vznikla ještě
o devět let dříve, než se na českém
zemském sněmu dohodli nekatoličtí
stavové a duchovní na společném
vyznání, které je tomuto velmi po-
dobné. Její text známe z jediného
rukopisu, kterým jsou příznačně
Akta jednoty bratrské.
Důvodem vzniku konfese, alespoň
jak její signatáři v úvodním textu
oznamují, byla přílišná náboženská
rozrůzněnost na Moravě, nad čímž
se prý pozastavovali i obyvatelé
okolních zemí. Konfese měla uká-
zat, že ti, kdo se k ní přiznávají, 
v ničem neodporují „církvi svaté
obecné“ a usilují o její jednotu. Té-
měř neomezené šíření reformace ve
všech jejích podobách podporovala
na Moravě náboženská snášenli-
vost, která se zde prosadila v širší
míře než v Čechách. Habsburský
panovník zde byl téměř bezmocný
vůči zemské šlechtě, která považo-
vala svobodu vyznání za své zá-
kladní právo. Když se Ferdinand I.
pokusil po potlačení české stavov-
ské rezistence v roce 1547 prosadit
své představy o uspořádání nábo-
ženských poměrů i na Moravě, mu-
sel si vyslechnout tvrdá slova zem-
ského hejtmana Václava z Ludanic:
„Dříve Morava v ohni a popeli za-
hyne, než aby utrpěla nějakého ve
víře nucení!“
Nekatolíci tvořili na Moravě velmi
pestrou společnost. Šířilo se zde bez
zábran luterství, ale i švýcarský typ

reformace. Na jižní Moravě působi-
ly četné křtěnecké skupiny, jednota
bratrská zde měla více sborů než 
v Čechách, byť to většinou byly jen
malé obce. Z hlavní země soustátí
Svatováclavské koruny sem navíc
neustále odcházeli duchovní, kte-
ří v Čechách se svými sympatiemi 
k evropským reformačním prou-
dům naráželi. Autorita pražské
konzistoře podobojí zasahovala na
Moravě jen několik oblastí a poté,
co panovník výrazně omezil její
moc, pozbyla vliv úplně. Postupu-
jící reformace byla zcela v režii
vrchností jednotlivých panství, o
čemž svědčí i řada dochovaných
řádů, které vrchnosti k organizaci
náboženských poměrů až do bělo-
horských událostí vydávaly.
Moravští nekatolíci přesto nerezig-
novali na pokusy o náboženské
sjednocení. Podnětem k tomu jim
bylo i zavádění reforem, které kato-
lická církev přijala na Tridentském
koncilu. Když se olomoucký biskup
Vilém Prusinovský pokusil prosa-
dit právo vizitace v moravských
farnostech, narazil na odpor šlech-
ty. Nekatoličtí kněží z Prostějovska,
okolí Hranic a Uherského Brodu 
se poté spojili v úsilí o sjednocení
celé moravské církve. O celém dění
nás, žel, informují jen stručně a ten-
denčně bratrské prameny. Z nich a
z pozdějšího líčení uherskobrod-
ského děkana Pavla Kyrmezera
vyplývá, že definitivní text Morav-
ské konfese vznikl někdy v průbě-
hu jara roku 1566 právě v Uher-
ském Brodě. Hlavními aktéry měli
být někdejší prostějovský učitel a
kyjovský farář Pavel Aquilin Vor-
ličný, farář v Uherském Ostrohu

Benedikt Mičinský a tehdejší uher-
skobrodský děkan Ondřej. Konfese
byla následně přijata na synodu
kněží v Prostějově a předložena
olomouckému biskupovi. Ten ji z po-
chopitelných důvodů odmítl.
Proti konfesi a zamýšlenému nové-
mu uspořádání moravských neka-
tolíků se však postavila i jednota
bratrská, která chtěla jít ze zásady
vlastní cestou, a některá panství 
s luterskou církevní správou, kde se
již dříve prosadila Augustana. Dal-
ší odstředivé tendence pak měly za
následek, že do konce 16. století
zůstala Moravská konfese v plat-
nosti jen v obvodu uherskobrod-
ského děkanství, přičemž na zápa-
dě Moravy se současně prosadila
Česká konfese. Oba texty si jsou
ostatně svým charakterem blízké.
Moravská konfese zřetelně formu-
luje hlavní křesťanské pravdy, za-
stává umírněný reformační postoj a
podobně jako Česká konfese neob-
sahuje ani anathemata, výroky
proti jinověrcům. Je na ní patrný
vliv Augustany, ale i smířlivého fi-
lipismu se specificky českým důra-
zem na řádný život křesťana. Mo-
derní badatelé po právu oceňovali
její ekumenický potenciál a považo-
vali ji za typický projev českého
reformačního myšlení.
Zdroj a další informace: 
Petr Zemek: Konfese moravských
(novo)utrakvistů z roku 1566. In:
Studia Comeniana et Historica 33,
2003, č. 69–70, s. 109–149 (zde na s.
133–142 je rozbor jejího textu vzhle-
dem k Augustaně a České konfesi a
na s. 142–148 její úplná edice).

Jiří Just

Listy M. Jana Husa

82. PřáTelům v kosTniCi

Velevzácní páni a nejvěrnější milovníci pravdy a moji posilovatelé, vpravdě
mně od Boha seslaní jako andělé! Nemohu důkladně psát, jsem však vděč-
ný za vaši stálost a za laskavá dobrodiní, která jste prokázali mně hříšníku,
v naději však sluhovi Pána Jezu Krista; avšak přeji si, aby sám Ježíš Kristus,
náš nejsvětější stvořitel, vykupitel a spasitel, odplatil vám v přítomnosti,
když vám dává sama sebe za odměnu nejlepší v budoucnosti. Proto napo-
mínám vás pro jeho milosrdenství, abyste dbali na jeho zákon a zvláště na
jeho nejsvětější přikázání. Urozený pane Václave!2), ožeň se a svatě buďte
živi v manželství, zavrhni marnosti světa. A vy, pane Jene,2) zanechte již
službu králům smrtelným, s manželkou svou a chlapci doma vytrvejte ve
službě Boží; vidíte zajisté, jak se točí kolo marnosti světa, brzo jednoho
pozvedá, druhého snižuje; dává však velmi nakrátko povznesenému potě-
šení, po kterém následuje věčný trest v ohni a temnotách. Již pozorujete
slova těch duchovních, kteří říkají, že jsou pravými a zřejmými zástupci
Krista a jeho apoštolů, nazývají se svatou církví a nejsvětějším sněmem, kte-
rýž nemůže pobloudit; ačkoliv přece pobloudil, když se dříve kořil Janu
XXIII. s koleny ohnutými, líbal jeho nohy a nazýval jej nejsvětějším, i když
věděl, že je ohavný vrah,3) homosexuál,4) svatokupec5) a kacíř, jak se potom
při jeho odsouzení6) vyslovili. Již hlavu církve sťali, srdce církve vytrhli, pra-
men církve nevysýchající vyčerpali, útočiště církve, které ji duchovně živí, je
pramen nevysychající, plný vážnosti, studnice, ze které prýští všechna moc
k nižším, a útočiště bez nedostatku, které zcela dostačuje každému křesťa-
nu; k čemu jinému by se musel každý křesťan obracet o pomoc? Již stojí věr-
né křesťanstvo bez papeže, pouhého člověka, a má Krista Ježíše za hlavu,
která jej nejlépe řídí; za srdce, které jim dává milost, a tak je duchovně živí;
za pramen, který je svlažuje sedmi dary8) Ducha svatého; za studnici, z které
prýští všechny potoky milosti; za útočiště velice bohaté a bez nedostatku, ke
kterému se já ubohý utíkám a pevně doufám, že mně ve vedení, oživování
a pomáhání nedá nedostatku, nýbrž že mne odmění neskonalou radostí,
osvobodí mne od hříchů a od vezdejšího bídného života. Sněm také třikrát
nebo vícekráte pobloudil, když z mých knih špatně články vytahoval, někte-
ré s porušením a zmatením zavrhl, a ještě v posledním9) počtu článků někte-
ré v jedno smísil, jak bude zjevné těm, kdo se podívají do knih a na ten člá-
nek. Z toho jsem  spolu s vámi plně poučen, že ne každý čin, výrok neb nález
sněmu je pochválen od Ježíše Krista, nejspravedlivějšího soudce. Blaženi
tedy ti, kdo zachovávají zákon, poznávají, vyhýbají se nádheře a odmítají ji,
stejně jako lakotu, pokrytectví a lest Antikrista a jeho služebníků, trpělivě
očekávají příchod nejspravedlivějšího soudce. Zapřísahám vás pro myšlení
Ježíše Krista, abyste se vyhýbali špatným kněžím, dobré však podle jejich
skutků milovali a pokud na vás jest, zároveň s jinými věrnými zemany a
pány nedopouštěli, aby byli násilím utiskováni; protože proto vás Bůh
postavil před jiné.  Já si myslím, že v království Českém bude veliké proná-
sledování těch, kteří věrně slouží Bohu, jestliže Bůh nepřiloží svých rukou
skrze ty světské pány, které ve svém zákoně osvítil více než duchovní. Ó,
jaká pošetilost! Evangelium Kristovo,10) list Pavlův,11) který - jak praví -
nikoliv od člověka, nýbrž od Krista obdržel, a čin Kristův s činy jeho apoš-
tolů a jiných svatých jako blud zatracovat! Totiž o ustanoveném přijímání
svátosti kalicha Páně pro všechny věrné dospělé. Hle, bludem nazývají, že
věrným nekněžím dovoleno je pít z kalicha Páně; a jestliže by některý kněz
tak pít dal, aby byl považován za bludného, a kdyby nepřestal, aby byl
odsouzen jako kacíř. Ó, svatý Pavle! Ty říkáš všem věrným: „Kolikráte byste
koli jedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Páně zvěstujte, dokudž nepři-
jde"; to jest až ke dni soudu, ve kterém přijde; a hle, již se říká, že tomu odpo-
ruje zvyk Římské církve.

82. 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.

82. Přátelům svým v Kostnici 1)
R. 1415, po 18. červnu. (1415, mezi 18-21. červnem.)

Kdežto Hus každým dnem již očekával rozsudek a smrt upálení, pokračoval sněm ve
svých pracech; i odsoudil ve 13. sezení, dne 15. června, podávání kalicha nekněžím,
Jakoubkem v Čechách opět zavedené (viz č. 57), odůvodňuje to zvyklostí, že ač 
z prvopočátku večeře Páně pod obojí způsobou se rozdávala, přece později prý 
z rozumných příčin od toho upuštěno, kterážto zvyklost nyní za zákon pokládána
býti má, takže každý odpírající jako kacíř budiž stíhán. Bulla o tom byla ihned poslá-
na do Čech, ale tam jen více ještě rozdmýchala boj mezi oběma stranami, mezi mist-
rem Jakoubkem ze Stříbra a Ondřejem z Brodu.
Dále byly dne 18. června ve sněmu čteny poslední články, naproti učení a osobě
Husově sestavené, a sice 29 článků ze spisů Husových vytažených a 17 článků z vý-
povědí svědků proti jeho osobě; tyto poslední články, z nichž k 25 Hus ještě připsal
kratičce buď vysvětlující neb obmezující poznámky, měly tvořiti konečný základ
odsouzení Husova. Těmito články byl naplněn slib, předsedou a Zikmundem Husovi
při konečném slyšení daný (viz listy 70, pozn. 11 a 71, pozn. 2). Po tom napsal Hus
přítomný list; v něm činí díky pánům za jejich vytrvalost a dobrodiní; pány Václava
a Jana napomíná, aby odložili marnosti světa; dokazuje, jak hanebně sněm bloudil 
v poměru svém k papeži Janu XXIII. a při vytahování článků proti Husovi ze spisů
jeho; konečně předvídaje pronásledování v Čechách následkem odsouzení kalicha,
napomíná, aby dobré kněze obhajovali.

1) Pal. 223, Tom. 380. 2) Ani Václav z Dubé, ani Jan z Chlumu neopustili službu
Zikmundovu, ač to Husovi slíbili (viz č. 95, pozn. 3), ba první z nich dokonce r. 1419
přestoupil k straně Husových protivníků. 3) Jan XXIII. (Viz úvod listu 65.) čili Baltazar
Cossa, muž veskrz znemravnělý a beze všeho svědomí, týž, který vyřkl nad Husem
velikou klatbu, byl mimo jiné zločiny také v podezření, že svého předchůdce Ale-
xandra V. se světa sprovodil. 4) (poznámka redaktora: v Husově dopise v originále
označován jako "němý hříšník") = sodomita, který nepřirozeně ukojoval pud pohlav-
ní, jak kdys v Sodomě se dálo dle I. Mojž. kap. 19. 5) Duchovní věci (dary, úřady) za
peníze prodávající. Viz doklady č. 88. 6) Dne 29. května 1415. 7) Viz č. 88 ve spise, který
jako zvláštní ještě dobrozdání Stanislav Znojímský jménem „doktorů" katolických
synodu dne 6. února 1415 byl podal, viz B. a listy 36-38. 8) Dar moudrosti, rozumu,
rady, síly, umění, pobožnosti a bázně Boží. 9) Dne 18. června. 10) Ev. Mat. kap. 26.-26.-
28. 11) I. Kor. kap. 11. - 23. - 30. viz list 84.

moravská konfese z roku 1566

Největším městem Dalmácie je Split. 
V roce 78 n. l. obsadili tuto oblast Říma-
né. Jejím centrem byla Salona, dnešní
Solin. V době největšího rozkvětu měla
asi 10 tisíc obyvatel. Akvadukt sem při-
váděli pitnou vodu z pohoří Mosor.
V roce 295 až 305 nechal císař Diokle-
cián vybudovat na místě dnešního Spli-
tu obrovský palác - Asphalatos; tento
římský název byl odvozen od řeckého ná-
zvu žlutě kvetoucího keře nazývajícího
se chorvatsky brnistra (česky vítečník sí-
tinový- příbuzný našeho janovce).
Kolem roku 615 se tu objevili Avaři spo-
lu se Slovany. Salona byla tehdy vyple-
něna a její obyvatelé se přestěhovali pod
ochranu zdí paláce a již zde zůstali. Poz-
ději postupně splynuli s Chorvaty,  kteří
osídlili okolí města. Původní římský ná-
zev se časem změnil na Split. 
Později se Split stává sídlem arcibiskupa
a Diokleciánovo mausoleum uprostřed
paláce je přeměněno na křesťanskou
katedrálu. Kolem roku 1000 zde biskup

Grigur Ninský obhajuje používání chor-
vatštiny v církevním životě. Autorem
jeho monumentální sochy, která dnes
stojí za hradbami paláce, je největší chor-
vatský umělec Ivan Meštrovič. Roku
812 je Split obsazen Byzantinci. Po roce
1420 město na 300 let ovládnou Benát-
čané. Později, kolem roku 1800 jej ovlá-
dají Francouzi a oblast dostala nový
název Ilyrská provincie Dalmatica. Ge-
nerál Marmont zde dává budovat pří-
mořskou silnici a zavádí školství. Po
porážce Napoleona zde vládnou až do
konce 1. svět. války Rakušané. Na něja-
ký čas je svobodným městem a po roce
1929 se stává spolu s celou Dalmácií
součástí království SHS.
Split je dnes správním centrem Dalmá-
cie a má kolem 250 000 obyvatel. Je též
významnou dopravní křižovatkou lodní,
,silniční a železniční dopravy. Z přísta-
vu vyplouvají trajekty na většinu stře-
dodalmatských ostrovů a připlouvají
sem i mnohé mezinárodní lodní linky.

Dnes je Split zapsán do světového kul-
turního dědictví UNESCO .
Poznávacího zájezdu „Za počátky křes-
ťanství v Dalmácii”, který pořádá CK
Split tour Trutnov, se můžete zúčastnit
9. 9. - 18. 9. 2016.
Cena zájezdu je 7500 Kč za osobu (do-
prava, ubytování a pojištění).
Podrobnosti najdete detailně na 

www.tsplittour.cz
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fARNí SBOR ČCE V ChOMUTOVě
nabízí k pronájmu byt 2+1 v ulici
28. října. Jde o čerstvě rekonstruo-
vaný byt ve 2. poschodí. Rozloha:
70 m2. Nájemné: 5000 Kč měsíčně
(lze mírně upravit dle dohody).
Kontakt: chomutov@evangnet.cz,
736 171 631.  

č. 7

inzerce

k poznávacímu zájezdu do Dalmácie

Z velikonočníCh BohoslUžeB CíRkve BRaTRské

PRaha 1 - soUkeniCká
Zelený čtvrtek v 18 h - Sederová večeře (nutno se přihlásit)
Velký pátek v 10 h - společné shromáždění s kázáním předsedy 

Rady CB a Ekumenické rady církví Daniele fajfra a 
s písněmi skupiny Shirim Ashirim.

Velký pátek v 18.30 h – velikonoční evangelium a sv. večeře Páně 
(Černý a Novotný)

Velikonoční neděle v 10 h – velikonoční evangelium vzkříšení 
(Černý a Novotný)

* * *
PRaha 5 - smíChov
Velký pátek v 18.30 h - večerní bohoslužba s tématem 

Opuštěný Ježíš podle Marka 15,22-41
Velikonoční neděle v 9.30 h - slavnostní bohoslužba s tématem 

Kristus vzkříšený podle Marka 16,1-8.


