
kDyŽ DuCh BoŽí zAvAnE
Skutky APoštolSké 2,1-12

Když zavane Duch Boží, tak se dve-
ře otvírají a učedníci Kristovi vychá-

zejí do ulic. Už to není uzavřený
kroužek, ale otevřené společenství,
které zve ostatní k tomu, co od Kris-
ta přijalo a z čeho žije. Duch svatý je
jako prudký vítr, který vyrazí dveře,
zalomcuje okenicemi a provětrá
všechno, co je zatuchlé. Když Duch
Boží, který z Otce i Syna vychází,
začne ovlivňovat naše životy, sbory,
církev, pak se přestáváme točit ko-
lem sebe a začne nás především trá-
pit otázka, jak předat evangelium
lidem kolem nás. Duch Boží bourá
hranice, které jsme si mezi sebou
nastavěli, prověřuje všechno, na co
jsme si v církvi i ve svých životech
zvykli, nutí nás, abychom se stále
ptali, co je v naší víře i v našich cír-
kevních tradicích nosné a co je nao-
pak třeba změnit. Otvírá nás pro
nové důsledky Kristova evangelia a
otvírá dveře kostelů a modliteben
směrem ven. 
Otevření dveří tu ale začíná pohy-

bem opačným. "Když nastal den let-
nic, byli všichni shromážděni na
jednom místě." Uzavřeni v jeruza-
lémském domě. Ale už to není uza-
vřenost ze strachu,. Ti uvnitř jsou tu
spolu a modlí se. A kdo se modlí,
ten očekává na Boha, na jeho mož-
nosti, na jeho slovo a  na jeho sliby.
Kudy dál? Ukaž nám to, Pane Bože,
ukaž nám to, Kriste. Takové "uza-
vření se" je potřebné nejen pro naši
osobní víru, ale také pro sbor a cír-
kev. Za takovou uzavřenost se sty-
dět nemusíme. Stále jsme odkázáni
na Boží sklonění a dary jeho Ducha.
Nedisponujeme jimi. Přesto berme
vážně Ježíšovo slovo: "Kdo tluče,
tomu bude otevřeno". Prosme o Du-
cha svatého. A ať je pro nás také
každá neděle posilou ze zdroje, kte-
rý je v Bohu, u Krista a v Duchu sva-
tém.
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Poselství ke Svatodušní neděli

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá země je plná jeho slávy.

Iz 6,3 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj,
lidem dobrá vůle. 

L 2,14
Oba biblické texty spojuje to, co je na
Bibli jedinečné a co odlišuje křesťan-
ství od jiných náboženství. Tou
zvláštností je ZJEVENÍ. Je to jednak
skutečnost a potom i slovo často
nechápané, a přesto nenahraditelné.
Co vidí Izaiáš na nebi a co vidí i slyší
pastýři na horách, to jsou pohledy
víry, kterou Pán Bůh probouzí i u
těch posledních slepých u cesty do
Jericha. (L 18,35). Říkává se, že zjeve-
ní nelze fotografovat. Je to jedinečná
milost, o níž někdy mluvíme jako o
lásce, která je projevem tvůrčí moci.
To, co je víře zjevené a potom také

ZJEVNÉ, si připomínáme celý cír-
kevní rok. Na Nový rok zní slovo o
stvoření, o Velikonocích slovo o vy-
koupení a o Svatodušních svátcích
slovo Páně, že „Otec můj posavad
dělá“. Přichází Duch svatý jako Utě-
šitel se svými dary, jak je zná celá
apoštolská církev. Dílo Boží se tak
vine dějinami jako jeho svrchovaná
vůle, která hledá i nachází „to, co
bylo zahynulo“. Protože jako lidé
myslíme dějinně, vnímáme Boží dílo
jako na časové ose. Ve Starém záko-
ně je to Stvořitel i Otec Izraele.
V Novém zákoně přichází jako Slo-
vo, které se stává tělem. Boží Syn
sestupuje s  výsosti do jeslí a jde 
s námi cestou našich životů i smrtí.
V Duchu svatém se stejně nám jako
Pavlovi u Damašku otevírají oči pro
slávu vzkříšeného Pána, který totéž

oslavení nabízí i nám. V  dějinách
vyznání se tomu říká TROJICE eko-
nomická. OIKOS je řecky dům a
NOMOS  pravidlo, řád. Říká-li Ježíš,
že v domě Otce jeho je mnoho pří-
bytků i pro nás, pak se nám Boží svět
na nebi i na zemi jeví jako Dům,
nebo domov, v  němž platí všemu
navzdory jeho dobrá vůle. Podo-
benství o marnotratném synu je toho
příkladem. Tohoto výkladu se už
drželi překladatelé Kralické bible,
kterým byl text Písma pravidlem
víry i života. Potrojné Boží působení
v dějinách, které plynou, ale Hos-
podin je věčný, bylo a zůstává tak
tajemstvím, které je otevřené jenom
víře. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch
svatý. Člověk je ale hloubavý a
někdy i skeptický a ptá stejně jako

trojiční zamyšlení

Může být pro některé překvapivým faktem, že posledních třicet let před
bělohorskými událostmi představuje v dějinách historické Jednoty bratr-
ské období, o němž nevíme zdaleka tolik, jako o dění v mnoha předchá-
zejících desetiletích. Je to především proto, že svazky Akt Jednoty bratr-
ské (Acta Unitatis Fratrum), hlavní sbírky pramenů, které dějiny Jednoty
zachycují, a usnesení bratrských synodů (tzv. dekrety) se z tohoto období
v prvním případě nedochovaly vůbec a ve druhém jen z malé části. Obraz
některých významných událostí, k nimž v Jednotě došlo i po roce 1609,
kdy byla tomuto malému společenství výnosem císaře Rudolfa II. legál-
ně zaručena náboženská svoboda, proto můžeme často skládat jen jako
mozaiku z jednotlivých střípků a konečný výsledek je sotva víc než tor-
zovitý.
Jedním z takových případů je synod, který se na konci dubna 1616 sešel
v Žeravicích u Kyjova. Sjeli se 
k němu bratrští kněží a biskupové
nejen z diecézí českých a morav-
ských, ale i polských, na místě by-
lo také mnoho stoupenců Jednoty
z řad šlechty. Šlo totiž o jeden 
z těch velkých synodů, které byly
nazývány „generální“, na nichž se
projednávaly zásadní záležitosti,
závazné pro celou Jednotu a do
svých úřadů byli uváděni noví
bratrští duchovní všech stupňů.
Základní obrysy celé události zná-
me z deníkového záznamu Marti-
na Graciána Gertycha, prvního
biskupa polských sborů, který se
synodu účastnil spolu s dalšími
dvěma polskými konseniory a vše-
mi tehdejšími českými i morav-
skými biskupy. Synod zasedal od 22. do 29. dubna a v předposlední den
jeho konání bylo slavnostně posvěceno 27 nových kněží, mezi nimi i Jan

Žeravický synod a 
jan Amos komenský

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Tak už projevy lži a nenávisti došplouchly i na církev - a z logiky věci nejdřív na její Diakonii. Díky synodní radě, že to vzala
jménem církve (a tedy i našeho seniorátu) „za své“ a jasně a rychle se vyjádřila a navíc šla manifestačně drbat dveře. Když pře-
mýšlím, jak se nás ty projevy nenávisti dotýkají, napadá mne především, že už není čas mávat nad tím rukou. Ve chvíli, kdy se

cíleně vyhrožuje těm, kdo usilují o smír, toleranci, překonání štvaní proti někomu
jinému a kdo slouží potřebným, si takovým máváním rukou řežeme pod sebou větev
– byť bychom se vyjadřovali z pozice jakýchsi nestranných moudrých, kteří se upro-
střed rozbouřených emocí cítí nad věcí. 
Ti, kdo se v současnosti pasují do role „nestranných moudrých“, označují často ty
ostatní (fašizující i antifašisty) za „radikály“. A tady mne napadá další potřebný pří-
spěvek evangelíků: úklid v pojmech (jak říkával bratr profesor Heller). „Radikál“ je
sice v současnosti obecně užívané  klišé pro lidi, kteří svou nesnášenlivostí a násilnic-
tvím překračují meze obecně přijatelného jednání (a občas i pro ty, kdo jim v tom anga-
žovaně brání), jako evangelíci nicméně připomeňme sobě i druhým: Radikál je člověk,
jehož motivy a jednání koření ve skutečně hlubokém porozumění vlastním kořenům.
Tak patří k radikální reformaci např. Jednota bratrská, k níž se ČCE hlásí. 
Ti, kdo pomalovali a zhanobili místa deklarovaná jako hate-free, tedy „bez nenávisti“,
jsou naopak lidé bez kořenů,  vykořenění a lehce manipulovatelní nenávistnou propa-
gandou. Myslím, že české slovo násilníci či nenávistní vandalové vyjadřuje daleko
lépe a jasně, oč v tomto případě jde. Je to „jen“ slovo, ale způsob, jak takové jevy pojme-
nujeme, připravuje půdu, jak se s nimi vyrovnat.  

Tomáš Trusina 30. 4. 2016 /Zpravodaj pražského seniorátu

Aktuálně: nA okrAj útoků nA kAvárny A DiAkonii ČCE

El Greco: Sestoupení Ducha svatého (r. 1597 - 1600 - muzeum Prado, Madrid
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vyjáDřEní SynoDní rADy ČESkoBrAtrSké CírkvE EvAngEliCké
k útoku vAnDAlů nA DiAkonii ČCE
PRAHA (26. dubna 2016) – Cílem organizovaného útoku vandalů na ně-
kolika místech v Praze se o víkendu stalo i sídlo Diakonie Českobratr-
ské církve evangelické v Belgické ulici. Vandalové se zaměřili na insti-
tuce a podniky zapojené do sítě HateFree Zone, tedy na ta místa, kde se
nesetkáme s nenávistí a násilím.   
Tyto události nás velmi znepokojují. Agresivita a volání po smrti je pro-
ti duchu evangelia. Takové jednání nechceme podceňovat a přecházet
lhostejností. Budeme usilovat o to, aby tyto útoky byly řádně vyšetřeny.
Jsme rádi, že církev byla, je a bude místem otevřeným pro všechny. 
Daniel Ženatý Vladimír Zikmund
synodní senior synodní kurátor 
Pavel Pokorný Jiří Schneider
první náměstek synodního seniora první náměstek synodního kurátora
Ondřej Titěra Eva Zadražilová
druhý náměstek synodního seniora      druhý náměstek synodního kurátora

oSlAvy výroČí jEronýMA PrAŽSkého
Českobratrská církev evangelická pořádá v sobotu 28. května na Střelec-
kém ostrově v Praze oslavy výročí Jeronýma Pražského. Úvodní boho-
služby proběhnou od 14 h, kázat bude Lenka Ridzoňová, zpěv a hudbu
povedou Ladislav Moravetz a Alena Jelínková.

(red)

z církví doma i ve světě
Nikodém způsobem, který neproni-
ká k tajemství. Ovšem tajemství není
věc nepoznaná, ale nepoznatelná.
Musí být zjeveno. Ježíš říká vzděla-
nému Židu, že se musí stát člově-
kem jiného rodu (Jan 3,1nn). A to ně-
kdy lidi dráždí a namítají, že máme
jako křesťané tři bohy. Tomu se brá-
nila už mladá církev vyznáním, že
věří jen Bohu, který s  námi v  ději-
nách jedná jako svrchovaný jediný
Bůh, ale trojím způsobem, který je
nám lidem srozumitelný, jako je sro-
zumitelná láska, kterou prokazuje
v Božím zastoupení sám Ježíš Naza-
retský. Otcům mladé církve bylo
pomocí i řecké divadlo, ve kterém i
více rolí hrál jeden herec. Dodnes to
zní na plakátech divadelních jako
označení: osoby a obsazení. Takže
jeden herec a tři role. Ale ani to není
plné vyjádření tajemství Boží slávy,
která se sklání ke svému stvoření.
Číslo 3 je ovšem v Písmu číslem sva-
tosti. Je proto symbolické a náznak,
že Hospodin s námi jedná svrchova-
ně více způsoby, viděli už otcové
mladé církve i v textu z Izajáše: Sva-
tý, svatý, svatý. To je vrchol křesťan-
ského poznání víry. Bůh není dale-
ko, je s  námi jako Immanuel. Ježíš
není jen altruista nebo reformátor.
Duch svatý není výplodem naší du-

še a mysli, abychom s  ním mohli
manipulovat. Ať se modlitbách
obracíme k Otci, Synu nebo Duchu
svatému, stojíme v  pokoře vždy
před tím, který JEST a zůstává auto-
ritou jedinou a nedělenou. I to mla-
dá církev vyznala v učení o vnitřním
vztahu v Trojici. Říká se tomu Tro-
jice imanentní. Dodnes to neumíme
povědět jinak než oni: Otec od věků
plodí Syna a Otec se Synem od věků
vydechují Ducha. Sluchu moderní-
ho člověka to zní tajuplně. V evan-
gelických věroukách to bývalo zmi-
ňováno jako tajemství především
proto, že člověk stvořený nepostih-
ne, ani slovem plně nevyjádří svého
Stvořitele, člověk hříšný svatého
Boha a člověk tělesný věčného sva-
tého Ducha. Pán Bůh je tak sám tím,
kdo zjevuje - posílá anděly a serafy,
proroky, je sám zjevením milosrden-
ství, které lze spatřit vírou na Ježíši
Kristu, a je to také on sám, kdo pro
toto zjevení otevírá oči. Být křesťa-
nem tak znamená přijmout Boží svr-
chovanou autoritu stejně jako slu-
žebnice Páně – Marie. Odmítnout
znamená odchod do hluboké noci
bez návratu. Jak vidí nebo nevidí
Boží slávu jiní, není v naší moci. Svě-
dek jen svědčí o tom, co „viděla jeho
víra“. Jak jeho svědectví použije Pán
Bůh sám, je jeho svrchovaná výsada.

My k tomu jen v důvěře připojujeme
prosbu i bratrský pozdrav zároveň:
Milost Pána našeho Ježíše Krista,
láska Boží, dar a účastenství Ducha
svatého se všechněmi vámi. 

Pane Bože a Otče náš, 
skláníme se před tebou, protože jsme
poznali tvoji moc a slávu. Uvěřili jsme
tomu, že jsi Stvořitelem nebe i země jako
místa pro zjevení tvé vůle a slávy. Uvě-
řili jsme také tomu, že tvoje moc nalezla
své dovršení v lásce, korunující ukřižo-
vaného Ježíše z Nazaretu novým živo-
tem před tebou. Uvěřili jsme i tomu, že
hřích náš i hřích světa přemáháš stejným
způsobem – milosrdenstvím. Za tento
dar víry, která otevírá čas naděje, ti s po-
korou děkujeme. Prosíme však také, aby
víra tvé církve byla na každý den nesena
mocí Ducha svatého, který přemáhá po-
chybnosti a nedostatek trpělivosti. Své-
mu království nalézej a povolávej nové
svědky s věrností a láskou, abychom
spolu s nimi měli sílu přemáhat v dob-
rém zlé. V bolestech a neduzích času
prosíme o vytrvalost a věrnost až do
chvil, kdy nás ze služby svých svědků
povoláš do slávy svých synů. Prosíme za
svůj sbor i tvoji církev a děkujeme i za ty
nejmenší dary, které každý den zbohacu-
jí naše životy. Pane, tobě samému budiž
čest i sláva. Amen.

František Pavlis

trojiční zamyšlení
Dokončení ze str. 1

Byly doby, kdy se lidé domnívali, že
rozumem jednou vyloží, vysvětlí a
obsáhnou všechno. Takovou nám
nejbližší dobou bylo osvícenství,
především v 18. století. Přineslo ně-
které kladné hodnoty, jako je vzá-
jemná tolerance, osvobození z po-
ručnictví církve a rozvoj vědeckého
bádání. Církve se najednou dostaly
do nové situace. Octly se v sebevě-
domém, náročném prostředí plném
naděje, že se mu podaří vyřešit
všechny otázky. V pozadí zároveň
byla myšlenka, že se víra v Boha sta-
ne zbytečnou, poněvadž byla vlast-
ně jen vycpávkou mezer v dosavad-
ním vědění. Je prý náhražkou vědy
pro nevzdělané lidi. Pokrok překoná
víru a odstraní strach. Tuto dobu
charakterizuje E. Rádl ve svých Ději-
nách filosofie takto: „Vývoj bude
pokračovat, osvěta se bude rozvíjet
do nekonečna, slunce bude svítit jen
na svobodné občany, kteří nebudou

znát jiného vládce než rozum.“ Na
prosté členy církve působily pak
tyto myšlenky a mnozí začali pochy-
bovat o biblické zvěsti a církevním
učení.
Záhy se však ukázala nedostateč-
nost takových postojů. Jednak vyře-
šením jednoho vědeckého problému
vyvstalo hned několik problémů
nových, jednak se teorie poznání
nečekaně měnily a každý nový ob-
jev měl i záporné účinky. Vědci za-
čali být skromnější a vzdali se myš-
lenky vysvětlit všecko. Uznali, že 
v nejlepším případě se mohou snad
geniální jedinci k takovému cíli při-
blížit, filosoficky řečeno, jen „s maxi-
mální aproximací“, s nejvyšším při-
blížením, a to jen v jednom oboru
(např. A. Einstein). To neznamená,
že by se teologové mohli nad ně po-
vyšovat. Od počátku novozákonní
církve, jak čteme v 1. epištole ke Ko-
rintským, byli lidé, kteří se domní-

vali, že se dožili konečného překo-
nání smrti na konci věků (1 K 15,26)
přemoženi všech život ohrožujících
sil, a tak plného království Božího.
Pavel je musí napo-mínat ke skrom-
nosti a vést k poznání toho, co prof.
Souček nazval „zdvojenou eschato-
logií“. Na rozdíl od židovského oče-
kávání, že Mesiáš přijde na konci
věků, je už tady v postavě Ježíše
Krista. Od jeho příchodu v těle a je-
ho nanebevstoupení běží poslední
rozhodující doba a teprve v jeho
druhému příchodu k soudu a omi-
lostnění nastane konečné naplnění
všech nadějí a nastolení plného krá-
lovství Božího. V této poslední době,
jak píše jiný současný teolog: „Jsme
pozváni v Písmu s otevřenýma očima a
srdcem, ale také s plným očekáváním
bádat, a možná se nechat překvapit na
nejméně očekávaných místech osvíce-
ním, povzbuzením nebo napomenutím.“
Co z toho vyplývá? Vědci a teologo-
vé jsou skromnější. Vědí, že jsou na
cestě, běží k cíli, ale posledního cíle
co svět stojí světem nedosáhnou.
Ten přijde z milosti Boží. Přesto a
právě proto mají statečně postupo-
vat kupředu, být znovu překvapeni
na nečekaných a nenápadných mís-
tech a prožít v tomto  úsilí i všelijaké
prohry. Skromnost, vědomí, že se 
k cíli mohou jen přiblížit nejvýše 
„s maximální aproximací“, je spojuje.
To zároveň dává teologii místo mezi
ostatními univerzitními disciplína-
mi. Vždyť tady je v souboru hledačů
a běžců k poslednímu cíli, a možná
by měla být jak za starých dob na
prvním místě, poněvadž má v bib-
lickém poselství a v postavě Ježíše
Krista pevný startovní blok a průvo-
diče během směřování k zaslíbe-
nému Božímu království, jehož před-
obrazy, znamení a pečeti v Duchu
svatém teologa povzbuzují. „A tak,
moji milovaní bratři, buďte pevni, nedej-
te se zviklat, buďte stále horlivější v díle
Páně; vždyť víte, že vaše práce není 
v Pánu marná.“ (1 K 15,58)

Jan Pokorný

Meze vědění

Amos Komenský, který jen krátce předtím, na začátku února, obdržel 
v Praze jáhenskou ordinaci, a také Mikuláš Drabík. Kázání při této příle-
žitosti bylo svěřeno pražskému biskupovi Matějovi Cyrovi st., který jako
senior zastupoval Jednotu také v obnovené konzistoři podobojí. Ještě 29.
dubna, v samotném závěru synodu, bylo zvoleno sedm nových konseni-
orů, kteří doplnili úzkou radu, mezi nimi Václav Elam, známý typograf
kralické tiskárny.
Pravděpodobně tím nejdůležitějším textem, který byl v Žeravicích schvá-
len, byl nový řád Jednoty bratrské. Je to poslední předbělohorská redak-
ce dokumentu, který začíná záznamem povinností všech stupňů bratr-
ských duchovních, ale i laiků zapojených do správy společenství na úrovni
sborů. Druhá část pojednává o řádu, podle nějž mají být konány synody
a ordinace duchovních. Ve třetí je charakterizován průběh jednotlivých
církevních obřadů (kázání, křest, přijímání nových členů do bratrského
společenství, sňatky, pohřby a slavení svátků církevního roku). Čtvrtá
část zachycuje řád v tzv. bratrských domech, kde spolu žili správce sboru
a jeho pomocníci. Pátá formuluje zásady, podle nichž se mají aktivně
účastnit duchovního života řadoví členové sborů. Šestá část je návodem 
k provádění vizitací a sedmá je věnována vykonávání kázně.
Text řádu dnes známe díky mírně upravenému českému vydání, které
připravil v roce 1632 v Lešně již jako biskup-písař Jan Amos Komenský.
Latinsky a německy jej nechal vytisknout o rok později a v těchto jazycích
řád spatřil světlo světa ještě v mnoha dalších vydáních. Jedno z nich je
zvláště důležité. To, které vyšlo v roce 1702 v Halle péčí Johanna Franze
Buddea, luterského teologa ovlivněného pietismem, v červenci 1727 s vel-
kým zájmem přečetl Mikuláš Ludvík z Zinzendorfu. Publikace podnítila
jeho zájem o dějiny historické Jednoty a spisy Jana Amose Komenského.
Samotný text řádu jej zaujal natolik, že Zinzendorf se jím nechal inspiro-
vat při promýšlení a formulování statutu nově vznikajícího společenství
Moravských bratří. I v tomto smyslu dnes můžeme hovořit o souvislosti
historické a obnovené Jednoty. Mnohé části bratrského řádu jsou z hle-
diska církevní praxe bezpochyby inspirativní i dnes.
Co se pak týče oné samotné události, od níž právě uplynulo 400 let, bis-
kup Gertych nám zanechal ještě jedno, téměř kuriózní svědectví. Podle
jeho zprávy se 30. dubna účastníci žeravického synodu vydali na cestu
domů a on sám cestou hned 1. května kázal v Napajedlích, kde byl po-
zván na oběd a „znamenitě“ pohoštěn majitelem panství Janem Jakubem
z Rottalu (jeho syn Jan je naproti tomu nechvalně známý krutým potlače-
ním valašského povstání). Druhého dne si Gertych prohlédl hranickou
propast a 3. května se zase nechal pohostit od pana Skrbenského z Hříště
ve Fulneku, kde se zastavil na večeři. Domů do Ostrorógu pak přijel až 11.
května. Z jeho zápisků můžeme vidět, že ve starých dobách již samotná
cesta na synod nebo zpět mohla být naplněna mimořádnými zážitky.

Jiří Just

Český i latinský text bratrského řádu, o němž je v článku řeč, může čtenář nalézt 
v publikaci: Veškeré spisy Jana Amosa Komenského. Sv. 17. Praha 1912, s. 1‒155.
K vydání jej připravili Joseph Th. Müller a Jan V. Novák.

Na obrázku: Řád církevní jednoty bratří českých, vydání 1632 v Lešně

Dokončení ze str. 1

Žeravický synod a 
jan Amos komenský

„Písně chval Božských – Písně duchovní evangelistské“ byl skutečný titul
tohoto už pátého a nikoli posledního českého zpěvníku Jednoty bratrské,
který v důsledku perzekuce po Šmalkaldské válce mohl vyjít jen v polské
emigraci nedaleko Poznaně. Na 418 foliových listech bylo vytištěno 735
písní, z toho 221 nových. Biskup Jan Blahoslav je pečlivě zrevidoval, usilo-
val o co nejdokonalejší formu a dbal na shodu mezi textem a nápěvem. 
Z pověření vedení Jednoty s ním spolupracovali Jan Černý a Adam Šturm,
korektury provedl Václav Solín. 450 písní má vlastní nápěv, jiné se zpívaly
„obecnou notou“ a bylo použitu i světských melodií. Obsah kancionálu
odpovídá věrouce Jednoty. Jan Blahoslav, autor teoreticko-praktického
spisu „Musica“ r. 1558, sám také básník, napsal i předmluvu o dějinách čes-
kého duchovního zpěvu a kancionálů. Kancionál vytiskl Alexandr z Au-
jezdu (v tiskárně založené vojvodou Luk, Görkou) a je to dílo po grafické
stránce velmi zdařilé – všecky stránky jsou orámovány ornamenty. „Kan-
cionál co klenot drahý a milý v kostelích chován a  při slavnostech jako na
slávu i Boží i vlastní vystavován a upotřebován býval.“ (Ign. Hanuš a J. L.
Zvonař v Riegrově SN.) Řada písní se zpívá dodnes. Rádi se hlásíme k to-
muto odkazu reformačních otců.

Bohuslav Vik

šamotulský kancionál 1561

Svatodušní bohoslužba pražských sborů Církve bratrské 
15. května 2016 od 18.30 h ve Sboru CB Praha 1, Soukenická 15

Bohoslužbu uvádí: Pavel Černý, kázání: robert hart 

naděje v marasmu
(30 let od úmrtí Renata Schillera)

„Lépe než si zasloužím.“ Tak máme odpovídat na otázku, jak se máme,
zdůrazňoval farář Schiller na jakési akci pražského seniorátu. Hlavní
postava Havlovy hry Audience (pocházející zhruba z téže doby) na
tutéž otázku v závěru hry odpovídá: „Stojí to za ...“. Havlova hra je pro-
nikavou diagnózou normalizačního marasmu. Právě do onoho maras-
mu (jehož diagnózu sdílel) vnášel farář Renatus Schiller v kázáních a
přednáškách naději.

František Schilla
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Pokračování z minulého čísla
O to, že kdo vede a učí jiné, nedělá
případné chyby jenom sám a jenom
za sebe, nýbrž způsobuje, že chybují
ti, které ovlivnil. V tomto okamžiku
je sympatické, že si Jakub sám za se-
be uvědomí: Nabádám ostatní, aby
pořád nepoučovali, a přitom sám po
celý tento dopis nedělám nic jiného.
Dokonce přímo v tuhle chvíli, kdy je
poučuji, že nemají poučovat. A tak
zbytek věty řekne v první osobě: My
(kteří poučujeme) si tím koledujeme
o přísnější soud. 
Jk 3,2 Hodně chybujeme všichni. Pokud
někdo nechybuje v tom, co říká, je to do-
konalý muž, který dokáže držet na uzdě
celé tělo. Slovo chybovat (PTAIÓ) po-
užil Jakub už v 2,10. Doslova zna-
mená zakopnout, šlápnout vedle nebo
špatně stoupnout. Mohli bychom tedy
doslovněji přeložit: Všichni často šláp-
neme vedle. Kdo nešlápne vedle v tom,
co říká… Další slovo, které není
úplně obvyklé, ale u Jakuba je také
potkáváme už podruhé, je CHALI-
NAGÓGÓ – držet na uzdě (1,26).
Možná má v češtině ještě restriktiv-
nější nádech než u Jakuba. U něj ne-
znamená držet zkrátka, nýbrž mít
pod kontrolou, ukočírovat. Pomocí
uzdy řídit. Nám se při takových slo-
vech nejspíše může vybavit moderní
politik nebo nějaký tiskový mluvčí –
ten je dnes pod tlakem, aby nešlápl
vedle v tom, co řekne, protože jedi-
ným nevhodným slovem může způ-
sobit obrovské škody (sobě samé-
mu, své další kariéře, společnosti či
straně, kterou zastupuje…). Když
nešlápne vedle v tom, co prezentuje
(a jak se prezentuje), leccos dalšího
už mu projde. Jakub ovšem nemá na
mysli politiku, ale (už od prvního
verše této kapitoly) křesťany, kteří
rádi poučují druhé; kteří chtějí být
autoritou pro ostatní a učit je, jak

mají žít. Jakub jim říká: Chybujeme,
šlapeme vedle všichni a často. I ti, kteří
chtějí poučovat jiné. To samo o sobě
neznamená, že by už neměli co říct
nebo neměli co mluvit. Spíše na-
opak: ten, kdo prošel krizemi a se-
lháními, ten aspoň ví o čem mluví,
když mluví o životě (tak, jak to Ja-
kub rozebíral hned v úvodu). Ale
ten, kdo šlápne vedle v tom, co říká,
kdo chce poučovat jiné a poučí špatně
– ten může napáchat dalekosáhlé
škody. Mnohem závažnější, než
když chybuje sám v tom, co dělá.
Jakub má velký smysl pro sílu jazy-
ka a sílu slova. Opět vidíme, že pro
něj nehraje velkou roli protiklad pou-
hého mluvení a činu. Protože tím pou-
hým mluvením se dá napáchat mno-
hem víc, než co člověk dokáže svý-
mi činy. Své posluchače o tom však
musí ještě přesvědčit, proto uvede
příklady podobenství: 
Jk 3,3-5a Jestliže koňům dáváme uzdy
do huby, aby nás poslouchali, ovládáme
celé jejich tělo. A podívejte se na lodě, jak
jsou velké a silnými větry hnané, a ovlá-
dají se tím nejmenším veslem, kam chce
vůle kormidelníka. Tak i jazyk je malý
úd a velké věci si nárokuje (nebo: tím, co
je velké, se chlubí). V komentářích ob-
čas najdeme námitku, že tyto dva
příklady vlastně tak úplně nesedí:
protože uzdou vnucujeme svou vůli
někomu jinému (jinému zvířeti) než
sobě; a kormidlem ovládáme také
něco jiného než sebe – kdežto před-
tím že Jakub mluvil o tom, jak máme
ovládat svůj jazyk, a kdo ovládne
svůj jazyk, ovládne i své tělo… Ta
námitka je trefná a navede nás
správným směrem: Jakub tu totiž
opravdu nemyslí na ovládání sebe,
nýbrž stále ještě varuje před poučo-
váním a tím i ovládáním a manipu-
lováním jiných. Tyto dva příklady
právě nejsou o tom, jak máme sami
sebe umluvit (?) jazykem. Jsou o tom
„učiteli“, o kterém už byla řeč na

začátku. O tom, co všechno zvládne
takový náboženský guru nebo v hor-
ším případě náboženský podomní
agent nebo prostě křesťan, který
všem do všeho mluví a usměrňuje je
a prezentuje to jako víru. Ty příkla-
dy upozorňují, jak takový člověk –
pokud je úspěšný – dokáže ovládat
a uvádět do pohybu jiné pouhým
nějakým slovem. Koně kočírujeme
uzdou, lidi jazykem. Plachetnice je
hnaná (a často i zmítaná) mnohem
mohutnějšími silami, než jakou má
nějaké mrňavé kormidlo. A přesto
tím malinkým, směšným veslem ji
šikovný kormidelník dokáže mani-
pulovat klidně napříč všem těm mo-
hutným přírodním (nebo společen-
ským) silám a tlakům tam, kam on
chce. Nejsou to tedy příklady, jak
máme držet na uzdě jazyk, nýbrž
proč. Proč Jakub varuje před horli-
vostí poučovat a manipulovat lidi
kolem sebe. 
Jk 3,5b-6a Podívejte, jaký oheň zapálí
jaké lesy. I jazyk je oheň. Nebo volněji:
Jak malý plamének stačí na to, aby
nakonec shořel celý les! Tento třetí
příklad už přináší gradaci: zatímco
první dva mluvily o manipulaci,
tento už rovnou ukazuje ničivé dů-
sledky, kterých je zdánlivě malý
jazýček ohně schopen. Slovo může
zfanatizovat davy a zapálit požár.
Nebo může vyvolat hádku, spor, na-
konec válku nebo pogrom. Na začát-
ku je slovo jako rozbuška. 
Jk 3,6b Jazyk se prokazuje jako svět
nepravosti v našem těle, poskvrňující
celé tělo. Teprve teď obrací Jakub po-
zornost k tomu, v jakém vztahu je to,
čím manipulujeme druhé, k nám sa-
mým. Do jaké míry ovlivňuje jazyk a
řeč i nás samé, naše myšlení, a tedy i
chování. Zdá se, že Jakub tady pojí-
má sféru jazyka a řeči jako takovou
zvláštní autonomní oblast – v naší
hlavě. V naší osobní integritě. 

Pokračování příště

Bláznovství víry podle jakuba

Poslední třetina září l989 (necelé dva měsíce do velké změny u nás). První smutnou
část své zahraniční cesty jsem už měl za sebou: Mojmírův pohřeb. Ryze český člověk
uložen do hrobu v kamenité švýcarské stráni. - Teď naplnit ještě část druhou: účast-
nit se čtyřdenní teologické konference v Bonnu, což znamenalo přejet vzdálenost
nějakých 400 kilometrů. Věci dojednány tak, že tam pojedu sám a po skončení svoji
manželku přiberu na smluvené německé železniční stanici. A pojedu v noci za mini-
málního provozu na dálnici. - Dobré dvě hodiny jízdy jsem si pochvaloval, jak dobře
jsem cestu naplánoval a že než vlastní program začne, podaří se mi ještě po příjez-
du na místo někde se maličko prospat. Ale pak jsem zavadil pohledem o měřič teplo-
ty chladicí kapaliny a klid byl ten tam: ručička místo normálních osmdesáti byla už
na devadesáti a blížila se stovce. Něco se děje, což se vzápětí potvrdilo i akusticky –
škodovky spolehlivě prozradí zvuk vařící vody. Bylo jasné, že v jízdě nemohu pokra-
čovat. Jako na zavolanou dálniční značení ohlašovalo možné odbočení; nešlo o vyba-
vené parkoviště, bylo to jen neosvětlené odpočívadlo. Zastavil jsem v blízkosti obrov-
ského kamionu, zhasnul světla a začal přemýšlet, co  podniknout dál. Je půl druhé 
v noci, tma jako v pytli. Čas i místo jako stvořené pro aktivity nekalých živlů. Asi
budu muset počkat do rána a snad se naskytne někdo, kdo mi pomůže či poradí.
Zastávka v jakémkoli servisu by byla nemilou a nejspíše neúnosnou komplikací. - Asi
po čtvrt hodině moje úvahy přerušeny klapnutím kamionových dveří; spíše hluk
naznačoval, že se někdo souká ven. Tu a tam projíždějící vozidla v kratičkých inter-
valech odkrývala postavu, která se blížila k mému autu. Pomyslel jsem si: Budu hrát
mrtvého nebo aspoň spícího brouka. Stínový zjev se však šinul cílevědomě a lehce
zaklepal na moje boční sklo. Bylo teď na mně, abych se projevil. Stáhl jsem kličkou
tu pětimilimetrovou překážku mezi námi a ocitl se tváří v tvář řidiči náklaďáku. A
ten mě oslovil zřejmě  mezinárodní větou: Ima probléma? Bez dlouhého rozvažo-
vání jsem hlesl: Ima. A zase on: Kaki probléma ima? (Napadlo mě: Asi Balkánec
– bude lepší přejít na němčinu.) Odpovím: Mit Kühlwasser (S chladící vodou). Also
da ist kein Problem! (Tak to tu není problém). Otočil se a  vrátil ke kabině kamio-
nu a už vlekl dvacetilitrový kanystr s vodou a zavelel: Öffnen Sie die Kapotte!
(Otevřete kapotu!). Ujal jsem se příslušných asistenčních úkonů a můj žíznivý chla-
dicí systém přijímal ničím nenahraditelný nápoj a konečným „žbluňk“ ohlásil, že
zatím má dost. Und nun fahren Sie schnell (A teď rychle jeďte), pokynul mi ten
neznámý. Ale ještě než jsem stotřicítku nastartoval, stačil jsem se zeptat: Sie sind
vielleicht der Jugoslawe? Nein, ich bin der Türke. Moslem aus Türkei (Jste snad
Jugoslávec? - Ne, jsem Turek. Muslim z Turecka). Nezadržel jsem nevhodnou otáz-
ku: Und wieviel Frauen haben Sie (A kolik máte žen?) Zasmál se a řekl: Nur eine.
Weitere Frauen bei uns sind nicht billige Sache. (Jenom jednu. Další ženy u nás
nejsou levná záležitost.)  Poděkoval jsem tomu ochotnému muslimovi a vyrazil. Na
jeho vodu jsem dorazil v šest hodin ráno do Bonnu.

Kaleb
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Čeští a moravští biskupové v tiskovém prohlášení o dvou
krátkých větách komentovali vyjádření Tomáše Halíka pro
ČT24. Rozhovor trval půl hodiny. „Dnešní prohlášení Mons.
Tomáše Halíka, která zazněla v podvečerním vysílání ČT24,
jsou jeho soukromými názory, nikoliv oficiálním stanoviskem
ČBK,” stojí doslova na webu cirkev.cz. V krátkém sdělení na
webu ČBK se jednalo o rozlišení mezi oficiálním hlasem české
církve a soukromými názory, uvedl na dotaz Magazínu
Christnet.cz pracovník tiskového střediska ČBK Ondřej
Mléčka.

Dialog nebo spor o pohled na migrační krizi?
Sdělení se podle Mléčky týkalo tématu migrace. „Chtělo se
jím pouze upozornit na to, že oficiálním hlasem české církve
je stanovisko, které k tématu vydali čeští a moravští biskupo-
vé v tomto týdnu. Názorová pluralita je samozřejmě legitim-
ní, zde šlo jen o rozlišení oficiálního hlasu české církve a sou-
kromých postojů,“ dodal Mléčka.
Na facebooku se objevilo i širší vyjádření vedoucího tiskové-
ho střediska Františka Jemelky, který odpovídal na dotaz Pet-
ra Pavlíčka. „Chápu, že naše stanovisko může vyvolat vlnu
nevole v obou názorových táborech (zastánci a odpůrci, kteří
bez pochyb v církvi jsou). V krátkém sdělení iniciovaném
předsedou ČBK jsme se pokusili o rozlišení mezi oficiálním
hlasem české církve a soukromými názory. Mons. Tomáš
Halík je významná a velmi mediálně citovaná osobnost, tak
mi to ,vyjasnění pravidel' nepřijde úplně bezpředmětné,“
uvedl Jemelka.
Mezi textem prohlášení ČBK a názory Tomáše Halíka z cito-
vaného pořadu lze nalézt shodné, ale i odlišné nebo doplňují-
cí pohledy na problematiku migrace. Halík se zejména velmi
kriticky vyjadřoval k současnému stavu české společnosti,
mimo jiné mluvil o provincialismu, protievropských náladách
a krátkozrakém myšlení. Použil příměr o rakovinném bujení
extremismu v Česku, které proniklo do samotného centra.

Kriticky se také vyjádřil k výrokům a postojům prezidenta
Zemana. Jednalo se o veřejný rozhovor a osobní názory zná-
mé osobnosti, nikoliv o prezentaci ucelených dokumentů. 
V rozhovoru také uvedl, že byl nucen se ve svých názorech 
v poslední době výrazně vyhranit, a tak například nepředpo-
kládá, že by mohl být v budoucnu zvolen prezidentem, i
když, pokud by to situace vyžadovala, tak by možnost kandi-
dovat zcela nevyloučil. 

Reakce ČBK na papežskou návštěvu na Lesbu
Biskupové své prohlášení k migraci postavili především na
dokumentu, který společně prezentovali papež František 
s ekumenickým patriarchou Bartolomějem a arcibiskupem
Athén a celého Řecka Heiornymosem při nedávné návštěvě
na ostrově Lesbos. Biskupové v prvé řadě konstatovali, že jde
o tragickou situaci uprchlíků, migrantů a žadatelů o azyl, kte-
ří unikají z míst konfliktů, jsou oběťmi vysídlování a proná-
sledování. Zdůrazňují, že jde o to řešit příčiny i následky.
Připomněli, že papež dlouhodobě kritizuje politické a vládní
představitele za pomalost, s jakou se snaží řešit migrační krizi,
které bylo možno předcházet a zmírnit ji - v souvislosti s tím
hovoří o podkopávání základů humanistického smýšlení
Evropy, která si nemůže dovolit ztrátu hodnot, principů lid-
skosti, respektu k důstojnosti člověka, subsidiarity a solidari-
ty. V prohlášení se také připomíná povinnost uprchlíků re-
spektovat zákony a tradice zemí, které je přijímají.
Biskupové dále citují slova kardinála Taurana o minimálních
pokrocích v dialogu s islámem, ve kterém je však třeba i tak
pokračovat. Tauran tvrdí, že Blízký východ v minulém slova
smyslu přestal existovat, protože býval mostem mezi křesťan-
ským Západem a muslimským Východem. Tam, kde před
100 lety bylo 20 % obyvatel křesťanů, dnes zůstala sotva 4 %.
Prohlášení ve svém závěru upozorňuje, že demografický po-
kles obyvatelstva, často spoluzapříčiněný kulturou sobectví a
potratů, není možné řešit rychlou inkulturací migrantů.  

Husité na Plzeňsku se také bojí extremismu ve společnosti
Pro srovnání je možné upozornit i na prohlášení k aktuální
společenské situaci, které vydalo shromáždění Plzeňské die-
céze Církve československé husitské jen o několik dní pozdě-
ji po textu katolických biskupů. 
„Třebaže uprchlická krize dosud naši zemi přímo nezasáhla,
pozorujeme, jaké vášně tato krize vyvolává, jak jí zneužívají
extremistická uskupení k rozsévání strachu a nenávisti mezi
lidmi, jak nejrůznější populisté chtějí na této krizi získat poli-
tické body a dosáhnout společenského vlivu,” píše se v textu
plzeňských husitů.
Zástupci CČSH z Plzně také vnímají absenci rozumné a věcné
diskuse o příčinách, průběhu a možných řešeních uprchlické
krize, která musí vycházet z ověřitelných faktů, nikoli z pře-
dem daných ideologických stanovisek, či dokonce z iracionál-
ních domněnek a pocitů. Dále také prosí odpovědné ústavní
činitele, aby takovou veřejnou diskusi podporovali a sami do
ní vstupovali s apelem na solidaritu s lidmi, kteří sice pochá-
zejí z jiných kultur a národů, ale prchají před válkou a hleda-
jí u nás pomoc.
„Nepodceňujeme rizika vyplývající z masové migrace a neza-
víráme oči před hrozbou radikálního islamismu. Naši občan-
skou společnost však bezprostředněji ohrožuje radikalizace
nás samotných,” stojí dále v prohlášení, ve kterém husité, po-
dobně jako Tomáš Halík, vyjadřují svoji obavu nad znovuoží-
váním temných myšlenkových proudů z dob nacistické a ko-
munistické totality. „Nesmíme podlehnout nacionalistickým
a fašizujícím proudům, které volají po vládě pevné ruky a sli-
bují rychlá a konečná řešení,” varují.
Závěrem svého textu pak vybízejí rodinu církve i širokou laic-
kou veřejnost k poctivému rozboru otázky, jaké reálné hod-
noty vlastně vyznáváme a do jaké kulturní a civilizované spo-
lečnosti chceme uprchlíky integrovat, aniž bychom odsouvali
stranou všechny ty potřebné, kteří již jsou mezi námi.

Jan Kirschner (z www.christnet.cz)

halík a ČBk se u tématu migrace neshodnou? Prohlášení vydali i husité

z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, 
v modlitbách vytrvalí. 

ř 12,12

Ať tě tvá naděje rozradostní. Buď trpělivý v těž-
kých časech a nikdy se nepřestávej modlit.

Moje setkání s muslimem



Listy M. Jana Husa

87. PřátElůM v koStniCi

Nejmilejší příteli! Vězte, že mi Páleč2) radil a řekl, že prý bych neměl dbát na
zahanbení, kdybych popřel svou přísahu, nýbrž abych uvážil dobro, které z
toho vzejde. Já jsem mu řekl: „Je větší zahanbení být odsouzen a upálen,
nežli přísahou popřít, co jsem zastával; jakého se tedy já obávám  zahanbe-
ní? Avšak řekněte mi svůj úmysl, co vy byste chtěli učinit, když byste na jisto
věděli, že jste nezastávali bludy, které vám připisují? Chtěl byste to odpři-
sáhnout?" A on odpověděl „to je těžké" a začal plakat. O mnohém jiném
jsme mluvili, co jsem mu vytýkal. Michal,3) chudák člověk, byl před žalářem
několikrát s posly,4) a když jsem byl já s posly, on řekl  strážcům, že „s Boží
milostí brzo toho kacíře upálíme, kvůli kterému jsem já vydal mnoho zla-
tých". Vězte, že pro to psaní5) si pro něho nepřeji pomstu, kterou jsem pře-
nechal Bohu, a horlivě za něho prosím Boha.
Ještě vás napomínám, abyste byli opatrní s dopisy. Michal také způsobil, že
nikoho již nevpouští před žalář; ani manželky strážců se nevpouštějí. Ach,
svatý Bože, jak široko moc a krutost Antikristus rozprostřel! Avšak doufám,
že jeho moc bude omezena a jeho nespravedlivost bude jasněji odhalena 
v Božím věrném lidu. Ať všemohoucí Bůh posílí srdce svých věrných, které
vyvolil před ustanovením světa, aby přijali nevadnoucí korunu slávy. A ať
Antikristus zuří jak chce, proti Kristu nebude mocnější, on jej zničí dechem
svých úst, jak říká apoštol. A tehdy bude stvoření vysvobozeno od služby
porušení a uvedeno do slávy svobody Božích synů, říká apoštol6) a zdů-
vodňuje to: „My sami v sobě lkáme po vyvolení synů Božích, očekáváme
vykoupení svého těla." 
Velice mne potěšuje to slovo našeho spasitele: „Blahoslaveni budete, když
vás lidé budou nenávidět" a „když vás vyobcují a budou pomlouvat, a vaše
jméno vyvrhnou jako zlé, radujte se a veselte se pro syna člověka; nebo hle!
vaše odplata v nebesích je mnohá" (Luk. VI.). Je to dobrý, ano nejlepší po-
zdrav, avšak těžký, ne k pochopení, ale k plnému snášení, totiž radovat se 
z oněch trápení. Onoho pravidla se držel s jinými apoštoly Jakub, který říká:
„Za největší radost mějte, moji bratři, když upadáte v rozličná pokušení,
víte, že zkoušení vaší víry působí trpělivost, trpělivost pak má dokonalý
skutek." Je jistě těžké se radovat bez zármutku a mít v rozličných pokuše-
ních všechnu radost; je snadné to říkat a vykládat, avšak je těžké to naplnit,
když i ten nejtrpělivější a nejstatečnější bojovník, který věděl, že třetího dne
zase vstane, svou smrtí přemáhal nepřátele a vykupoval vyvolené ze zatra-
cení, po poslední večeři byl na duchu skleslý a řekl:7) "Smutná je duše má až
k smrti." O němž říká evangelium,8) že se počal chvět, tesknit a být smutný;
ano, když se ocitl v smrtelných úzkostech, byl posilněn  andělem, a jeho pot
byl jako krůpěje krve, kanoucí na zem. On však přece, i když byl takto trá-
pen, pravil svým věrným: „Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj; nermutiž
se kvůli mé krátké nepřítomnosti, aniž se strachuj jasných ukrutností, pro-
tože i mne míti budete a přemůžete ukrutnost zuřících." Proto ti, kteří jako
jeho bojovníci vzhlíželi k onomu vůdci a králi slávy, vedli veliké zápasy,
přešli přes oheň a vodu, a byli uzdraveni a přijali od Pána Boha korunu, 
o které Jakub říká v obecném listu: „Blahoslavený muž, který snáší pokuše-
ní; nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterou Pán zaslíbil těm,
kdo jej milují." Podílníkem té koruny, doufám pevně, učiní mne Pán spolu 
s vámi, nejvřelejší milovníci pravdy, se všemi, kteří pevně a vytrvale milují
Pána Ježíše Krista, který za nás trpěl a zanechal nám příklad, abychom jeho
šlépěje následovali. On sám musel trpět, jak sám praví, a my musíme trpět,
aby údy trpěly společně s hlavou, jak říká:9) „Chce-li kdo za mnou přijíti,
zapři sám sebe, a vezmi svůj kříž a následuj mne." Ó, nejmilostivější Kriste,
táhni nás slabé za sebou, neboť jestli ty nás nepotáhneš, nemůžeme tebe
následovat; dej pevnou mysl, aby byla připravena a bude-li tělo slabé, tvá
milost předcházej, provázej i následuj, poněvadž bez tebe nic nemůžeme
učinit, a zvláště jít na krutou smrt kvůli tobě. Dej ducha hotového, srdce neo-
hrožené, víru přímou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom pro tebe
veletrpělivě a s radostí nasadili svůj život. Amen. Psáno v žaláři v okovech,
v předvečer svatého Jana Křtitele, který v žaláři a v okovech pro kárání špat-
nosti byl sťat, ten ať za nás prosí10) Pána Ježíše Krista. Amen.

87. 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.

87. Přátelům svým v Kostnici. 1)
R. 1415, 23. června. (1415, 23. června.)

Po třetím slyšení učiněno více pokusů, soukromě i úředně, aby Hus odvolal
(viz list 72).
V přítomném listě, jenž svědčí dle Novotného Janu z Chlumu, Hus vykládá o
návštěvě Pálčově (viz č. 90), v té příčině bezvýsledně konané, a o Michalově
zuřivosti, a jaké potěšení má ve slovu Božím a v příkladu Kristovu a končí
prosbou ku Kristu o vytrvalost.

1) Tom. 581. Pal. 225. 2) čís. 38, 36 B. 3) Viz čís. 51, 54. 4) Sněmovními, kteří s Hu-
sem jménem sněmu vyjednávali a zejména ho k odvolání přiměti se snažili.
5)Husem Jakoubkovi psané a Michalem de Causis zachycené, viz list 57. 6) Ep.
k Řím. 8., verš 21. 7) Evang. Mat. 26. 8) Luk 22. 9) Evang. Mat. 16. 10) Viz č. 95,
pozn. 8.

Shromáždění v Blahoslavově domě
Lidická 79, Brno 16. dubna 2016

Čtení: 1 Pt 1,3-9
Základ kázání: Zmužile sobě čiňte, (a
posilní Bůh srdce vašeho.) všickni, kteříž
naději máte v Hospodinu. Ž 31,25
Písně: 161 Tebe, Bože, 383 Mne zajmi,
182 Pán Bůh je síla má, 200 V tvé síle,
346 Buď tobě sláva 

Milá Mileno Šimsová, Martine a Jano,
Anno Hrudková, Jirko, milá vnoučata,
milá Jano a Ladislave Pokorných, milé
neteře, milí příbuzní, bratři a sestry,
přátelé.
Přečtený verš ze žalmu je konfirmační
heslo Jana Šimsy, které pro něho vybral
pozorný pastýř sboru v Praze Nuslích
farář Václav Urban a ten verš provázel
Jana Šimsu po celý život. Jeho konfirma-
ce byla v roce l944 uprostřed druhé svě-
tové války. Janův tatínek Jaroslav byl
vězněn v koncentračním táboře Dachau
u Mnichova, maminka Marie zápasila
na úřadech Gestapa o propuštění man-
žela na svobodu, synové Pavel a Jan a
dcera Jana prožívali úzkosti a naděje té
doby, která tak tvrdě zasáhla do života
rodiny. Jan sám říkal, že v roce 1940,
kdy byl tatínek zatčen za odbojovou čin-
nost, skončilo jeho dětství. Konfirmační
slova pak naznačila směřování do zítřka.
Jaroslav Šimsa zemřel v koncentračním
táboře nedlouho před koncem války.
Naděje v Hospodinu je vztah k Bohu,
který bdí nad člověkem, vyučuje, těší a
posiluje, ale v situacích se rozhoduje člo-
věk sám v částce víry a v riziku víry, a
přece v touze, aby před Boží tváří ve
svém svědomí obstál. O Bohu jsme pře-
mýšleli a debatovali celý život. Jan
Šimsa jako farář svých sborů v Pardu-
bicích, v Praze na Vinohradech, v Klá-
šteře nad Dědinou a v Prosetíně o Bohu
mluvil každou neděli i jindy, a to v poku-
sech o civilní interpretaci, to jest v setká-
ní evangelia s obyčejným životem a 
s problémy současných lidí. O Bohu
jsme mluvili v hnutí Nové orientace při
debatách, jak se vymaňovat z předmět-
ného myšlení, které tvrzeními předsta-
vuje Boha jako dané jsoucno a jak svěd-
čit o něm jako o živém Bohu, který soli-
dárně sestupuje do lidské bídy. O Bohu a
jeho díle jsme vedli zajímavý dialog 
s atheisty. Theologická témata přicháze-
la ke slovu také v setkáních s lidmi z lite-
rárního a politického světa s jejich vidě-
ním člověka a společnosti.
Tázali jsme se po Bohu uprostřed nemo-
cí a úmrtí svých příbuzných, přátel a
kolegů, ale také zejména v otázce nad
tím, proč tak obrovské množství Židů
bylo utraceno za války ve jménu vražed-
ného nacismu. V Boha jsme nepřestali
věřit, protože on byl a je „studně nepře-
vážená všech božských milostí“, jak na-
psal Komenský. Bůh v Kristu je zdrojem
duchovního bohatství, které apoštol
Pavel vyjmenovává v 1. listu Korint-
ským slovy moudrost, spravedlnost,
posvěcení a vykoupení. Duchovní myš-
lení je předpokladem myšlení sociálního
a politického. Jan Šimsa rád připomínal
Masarykova slova, že „veřejný život je
skrovnější částí života duchovního“.A
právě opomíjené svědectví o Duchu sva-
tém je mohutným zdrojem duchovní
výbavy a výstroje pro situace osobní,
rodinné, církevní i veřejné. Člověk však
musí o ni stát v modlitbách, chtít ji a při-
jímat ji v očekávání království Božího,
které podle Pavla má v sobě spravedl-
nost, pokoj a radost v Duchu svatém, te-
dy protiklad křivdy, války a smutku.
V Bohu je pravda, která vítězí, a je to
přece pravda Páně. Pravda odtud živená
se stala tématem Jana Šimsy a nás všech

v diskusích Nové orientace v promýšlení
odkazu Tomáše Garrigue Masaryka a
Emanuela Rádla. Navazovali jsme na
naše theologické učitele jako byl Josef
Lukl Hromádka a Josef Bohumil Souček
a jiní, a filosofické učitele jako byli Jan
Patočka a Božena Komárková a jiní, kteří
měli na mysli odpovědnost před Boží
pravdou, když prodělávali druhou světo-
vou válku, vězení anebo exil a poválečná
desetiletí nazvaná socialistická a hledali
cestu pro církev a společnost ve svých
koncepcích a výhledech.
Bůh v Kristu dokonal ospravedlnění po-
ničeného člověka, aby jej vyzbrojil spra-
vedlností a odpovědností za spravedl-
nost a také mu dodal důstojnost ve
smyslu slov žalmu: Rozmnožíš důstoj-
nost mou a zase utěšíš mne. Odtud pra-
menil také naléhavý zájem na lidských
právech, kvůli kterým Šimsa a další po-
depsali Chartu 77. Spravedlnost učí člo-
věka ohleduplně a v lásce dbát na lidi
trpící, nemocné, odstrčené a uvězněné.
Na ně Jan Šimsa myslel vždycky a byl
připraven se jich zastávat. Ježíš blahosla-
ví ty, kteří protivenství trpí pro sprave-
dlnost. Zřetelem na spravedlnost se člo-
věk zbavuje bezohlednosti, k níž může
vést samolibost, strach a sobectví. 
Živý Bůh nad člověkem bdí, vyzbrojuje
jej charismaty, ale v situacích si člověk
musí poradit v míře své víry sám a nalé-
zat cestu právě v rozporech a dilematech,
a to zmužile a statečně. Že přitom nadě-
ji máte v Hospodinu, jak říká Šimsův
konfirmační verš, znamená podle dopisu
Kolossenským, že máte naději složenou
vám v nebesích. Tam je zakotvena, ale
jako pružina nás táhne dopředu k odva-
ze a k činům a třeba uprostřed trosek. Na
to upozorňoval mistr Jan Hus, který
před smrtí se modlil „Ó nejsladší Kriste,
táhni nás slabé za sebou, poněvadž když
ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě násle-
dovati.“ Hus a s ním česká reformace
svou snahou po věrnosti pravdě zůstali
evangelíkům našich časů odkazem, který
mají tlumočit současnému člověku a
společnosti. Českou reformaci a s ní také
českou otázku Jan Šimsa měl trvale na
mysli.
Ten verš v Kralickém překladu to říká
přesně: Zmužile sobě čiňte a posilní Bůh
srdce vašeho. Nejprve se musíš třeba i 
s rizikem zmužile rozhodnout a jednat a
zrovna tehdy Bůh posilní tvé srdce, abys
neustupoval a nevzdával svou při. Posil-
nění je právě z Ducha svatého, který
není dogmatickým pojmem, ale mocí,
která vstoupí do srdce. Člověk žije před
Božím obličejem. To by mohl nalézat
současný člověk, když hledá svou totož-
nost a seberealizaci. Jde přece o vnitřní
život člověka s jeho motivacemi pro jed-
nání a ne o to, jak se člověk navenek
předvádí. Má být upřímným a otevře-
ným člověkem, nikoli člověkem umělým
a studeným, který má potíž oslovit bliž-
ního a mluvit s ním a dokonce jej trvale
mít rád a trvale zůstat přítelem. Jan
Šimsa byl mužem citlivého srdce a věděl,
co je to lidský vztah, a proto si také vážil
poezie. Na konci roku 1950, před 65 lety
jsem byl na zimní a to poslední konfe-
renci Akademické Ymky ve Starém Měs-
tě nedaleko Kralického Sněžníku. Jan
Šimsa tam přijel a z batohu vytáhl jako
první věc sbírku básní Sestry v kráse,
kterou uspořádal Jan Blahoslav Čapek.
Chtěl mít ty básně u sebe a zřejmě je
potřeboval.
Zmužile sobě čiňte. To měl Jan Šimsa na
paměti, když se pouštěl do jednání 
s úřady, při psaní dopisů a článků, když
na schůzi Svazu duchovenstva žádal,
aby Státní bezpečnost nedorážela na
faráře s úmyslem získat je ke spolupráci,
když mu byl odňat státní souhlas k služ-

bě faráře, při potyčce s úřední osobou
kvůli dopisu filosofa Patočky, když byl
vyslýchán, když seděl ve vězení. Dovedl
být polemický uvnitř církve, v níž do-
cházelo k rozrůznění stanovisek, k roz-
dílným přístupům a odlišným posto-
jům. Říkal věci laskavě, ale také vyostře-
ně, když došlo ke konfliktu. Hledal však
zase cestu k lidskému sblížení, k přátel-
ství a k odpuštění.
A ta zmužilost a odvaha se týká jistě
mužů a žen, ale ať to slyší hlavně muži
současné Evropy, kteří ve svých funk-
cích vzali na sebe odpovědnost za své
národy, ale také za zubožené lidi, kteří se
na útěku ocitli v bídě, pod stany a v blá-
tě. Šimsův konfirmační verš ovšem říká:
Zmužile sobě čiňte všickni, a to se týká
každého z nás, abychom si dali pozor na
svůj sklon k pohodlí a pasivitě. 
Jan Šimsa měl svou rodinu, památka
jeho otce ho provázela, maminka s ním
vedla hovory na farách sborů, kde půso-
bil, vážil si svého bratra Pavla a sestry
Jany. Jeho manželka Milena, svědomitá
historička, byla a je žena statečná, měl 
na mysli děti, Martina, Aninku a Jirku,
vnoučata a další příbuzné bližší a vzdá-
lenější. Záleželo mu na upřímném spole-
čenství evangelického sboru mezi bratří-
mi a sestrami, na přátelství mezi lidmi 
a mnohá přátelství trvala celá desetiletí 
a nikdy nevymizela.
Janu Šimsovi v posledních časech ubý-
valo sil, ležel doma, naslouchal a v jeho
tváři se objevoval plachý úsměv. Odchá-
zel provázen lékaři a všemi pečujícími,
kterým platí naše vděčnost, a odcházel 
v kruhu rodiny v péči a lásce, a to do po-
slední chvíle. Vám všem zde přítom-
ným patří dík za účast při tomto roz-
loučení.
Dostavila se smrt. Dostaví se také k nám
všem. My však vyznáváme: Věřím v těla
z mrtvých vzkříšení a život věčný. A 
s apoštolem Pavlem víme, že ten, kdo
vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem
vzkřísí a postaví před svou tvář spolu 
s vámi. Ve vděčnosti za vzkříšení Ježíše
Krista věříme, že Jan Šimsa nás předešel
do věčného života. Pokoj Boží budiž se
všechněmi námi. Amen. 

Jan Čapek

EVANGELICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKRy
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2,
Ječná 19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotli-
vé číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktor: Bohumil Kejř
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka České pošty 
800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: A.L.L.Production
s.r.o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

kázání při pohřebním rozloučení 
s janem šimsou

inzerce
FS ČCE V HUMPOLCI A OPATOVě
hledají společně faráře na 1/2
úvazku s možností bydlení na faře
v Humpolci v bytě 4+1 se zahra-
dou. Nástup možný od září 2016.
Po stránce provozní a hospodářské
jsou nezávislé. 
Kontakt:
Pavel Šindler, farář 777 065 911.

č. 10

jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré
dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho
prosí! 

Mt 7, 11

usiluj učinit svůj domov místem láskyplného přátelství a
radosti, kde by všichni, kteří zde žijí nebo jsou jen na ná-
vštěvě, mohli najít klid a občerstvení z Boží přítomnosti.


