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Se štítem víry, kterým byste uha-
sili ohnivé střely toho Zlého.
Ohnivé střely toho Zlého. Nevíme
přesně, co to je, ale víme, o co jde.
Připomeňme si boj Ježíše Krista.
Světlo přišlo na svět a tmy ho neob-
sáhly. Neobsáhly, ale útočily. Ten
Zlý pokoušel Ježíše, snažil se ho
odvést od jeho poslání. K tomu od-
mítání a nenávist předních v Izraeli
i nechápavost učedníků. Pokolení
nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě
mám být s vámi, zoufá si Ježíš v jed-
né chvíli. Pak smrtelná úzkost v Get-
semane, zatčení, bití, ponížení. Na-
konec utrpení na kříži. - V různých
obměnách se nám dějí podobné
věci. 
Víme, co nás odvádí od cesty, na
kterou jsme byli povoláni. Víme
dobře, co nás svírá, známe pocity
zoufalství a opuštěnost. Co dělat
proti náporům zlých sil? Apoštol

Pavel píše: Svou sílu hledejte u Pána.
Jakou sílu? Vždyť Ježíš byl tak sla-
bý, že zemřel na kříži.  
Pavel mluví o štítě víry. Měl víru
Ježíš, když ve smrti volal: Bože můj,
proč jsi mne opustil? Mohli mít víru
Židé umírající v plynových komo-
rách? Jistě ano - tu šílenou víru Jo-
bovu, který se hájil slovy: I kdyby mě
zabil, což bych v něho nedoufal? – Je to
síla víry, která i v té rokli šeré smrti
volá: Bože MŮJ!... To že je štít?
Vždyť není vidět a ruka jím prochá-
zí. Ano, je jako by nebyl. Stejně jako
meč Ducha - slovo Boží. Není vidět,
ale porazí silného. A jako Ježíš na
poušti mečem slova zahnal satana,
stejně tak ten slabý štít víry má moc
uhasit ohnivé střely toho Zlého.   
Kdybyste měli víru jako zrno hořčič-
né…

Marian Šusták
farář ČCE Most
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V církvi odedávna existují tři její
definice. Každá odpovídá na otáz-
ku po základu církve: církev je shro-
máždění vyvolených, tělo Kristovo,
obecenství svatých. Tomu, kdo věří
v Krista, tyto definice naznačují, co
si má o církvi myslet. 
Církev má základ ve věčném vy-
volení. To skutečné shromáždění 
s Kristem a společenství věřících,
které máme před očima, má základ
ve věčné Boží lásce, která si nás
vyvolila za svůj lid v Kristu, v němž
nám byl sdělen i Boží plán ohledně
celého vesmíru i lidstva. Čtěte si o
tom v Ef 1,9-11. Bůh chce, aby tu
byli křesťané, neboť stvořil lidi pro

to, aby byli jeden pro druhého jako
bratři, a ne, aby každý žil pro sebe a
ze svých vlastních sil, což se poklá-
dá za pýchu, která se Bohu protiví.
Tak to čtu v Božím dekretu o stvo-
ření. Lidé se však tomu vzepřeli,
roztrhli pouto, jímž byli svázáni se
svým Stvořitelem i mezi sebou. Žijí
bez Boha, bez jeho lásky. Taková je
skutečnost. 
Aby ji změnil a uzdravil, poslal Bůh
vysvoboditele. Dekret o stvoření
změnil v dekret o vykoupení. Do-
vídáme se o něm jako o Boží lásce,
která přichází nikoli ke spravedli-
vým, ale k hříšníkům. Bůh chce být
naším Bohem přes naši nevůli. 

V Kristu nejen poznáváme něco
nového, v něm se také něco nového
děje. Z Krista, z Boží lásky vzchází
nová skutečnost, nová humanita,
nové lidství, církev - a to z lásky 
k zavrženíhodným hříšníkům.
Píšu podle starozákonního způso-
bu, že hříšníci jsou hodni zavržení.
Pod Kristovou vládou mají všichni
hříšníci naději na odpuštění a nový
život, neboť Kristus přišel, aby hříš-
né spasil. Tato věta bude až do kon-
ce světa přinášet životodárné světlo
do všech temnot, které si, my hříš-
níci, dovedeme nastrojit.
Náš sbor jako částka Kristovy círk-

vyvolení

Biblická odpověď na otázku, zda Bůh miluje i zvířata, se zdá být zřejmá.
Nacházíme ji v Knize Moudrosti: „Miluješ všecko, co je, a neošklivíš si
nic z toho, co jsi učinil, vždyť bys ani nemohl připravit něco, co bys měl 
v nenávisti. A jak by mohlo cokoli trvat, kdybys to ty nechtěl, anebo být
zachováno, kdybys to nepovolal k bytí? Šetříš všecko, protože to je tvé,
Panovníku, který miluješ život“ (Mdr 11,24-26). Horší je to už s aplikací
této skutečnosti. Miluje také člověk, stvořený k obrazu Božímu, všechno,
co Bůh stvořil? Našla tato triviální teologická pravda nějakou odezvu 
v etice?
Vztah ke zvířatům je nejstarší ekoetickou otázkou. V dřívějších kulturách
to byli jen osamocení jedinci, kdo si ji kladli. Většina lidí si nemohla
dovolit ten „luxus“ zabývat se jí. Zvířata byla každodenní součástí země-
dělsko-pastevecké, či zemědělsko-dobytkářské společnosti. Byla tady sa-
mozřejmě pro člověka, jako potrava či zdroj jiného užitku. Morální otáz-
ky po limitech zacházení se zvířaty se zdály bezpředmětné. Nicméně už
ve středověku nacházíme např. v osobnosti sv. Františka z Assisi myšlen-
ku o tom, že zvířata jsou také svým způsobem naši bližní. Nejsou sice
lidmi, tedy nemůžeme s nimi plně recipročně komunikovat, jsou však
cítícími živými tvory, v mnohém nám podobnými. A z toho by měly
vyplývat nějaké limity určující zacházení s nimi. 
Teprve doba renesance a zejména osvícenství tuto otázku začíná řešit.
Vegetarián Leonardo da Vinci anebo Francois Voltaire považovali za lid-
skou tupost nevidět ve zvířatech cítící tvory zasluhující úcty, soucitu a
morálních ohledů. Osvícenský filosof Jeremy Bentham vytvořil etiku, uti-
litarismus, založenou na existenci utrpení. Poprvé zahrnul zvířata, která
také mohou trpět, do etických ohledů. Trvalo však ještě dlouho, než se
omezení týkající se zacházení se zvířaty začala objevovat v zákonech.
Zejména v době po 2. světové válce, kdy západní společností hýbal duch
pacifismu a ochrany přírody, vznikla mnohá hnutí a iniciativy snažící se
o všeobecnou změnu chování člověka ke zvířatům i ostatní přírodě.
Přesto, že dnes už máme zákony na ochranu zvířat, a nemůžeme tedy 
s některými z nich zacházet jako s jakýmikoli jinými věcmi, situace se od
dob minulých zas až tak zásadně nezměnila. Dokonce je v mnohém ještě
složitější a paradoxnější. V městech máme doslova vedle sebe jak zvířecí

bůh miluje i zvířata. 
A co člověk?

Dokončení na str. 2

V Mirovicích na Písecku se 28. září konala první bohoslužba ve sboru Církve československé husitské, který loni na pře-
lomu března a dubna vyhořel. Jeho obnova stála zhruba 20 milionů korun. Sbor byl zasvěcen kostnickým mučedníkům
mistru Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému. Součástí slavnostního programu bylo také poděkování dárcům, kteří přispěli
na opravy.
"Kostel stojí a slouží. Lidé jsou spokojení, děti si tady hrají kolem. Mám velkou radost," řekl Filip Štojdl, plzeňský bis-
kup a mirovický duchovní. Podle něj se podařilo uskutečnit to, na co nejdřív téměř nebyla naděje.
K opravenému sboru vyšli lidé v průvodu z náměstí dvě hodiny před polednem. Následoval obřad, při němž biskup Filip
Štojdl převzal od stavbařů klíč a budovu otevřel. Bohoslužbu pak vedl biskupský sbor Církve československé husitské 
v čele s patriarchou Tomášem Buttou. Zúčastnili se i zástupci dalších církví.

Budova začala loni 31. března hořet. Plameny lik-
vidovali hasiči hlavně kvůli silnému větru více
než 19 hodin a podařilo se zachránit jen obvodové
zdi. Náboženská obec pak přechodně využívala 
k bohoslužbám římskokatolický kostel a faru. Sta-
vební firma převzala spáleniště loni v září. Část
peněz na obnovu dostala církev za škody od pojiš-
ťovny. Od lidí a institucí se podařilo vybrat 2,4
milionu korun, ostatní uhradila plzeňská diecéze
církve.
Věž zdobí kalich z pískovce od sochaře Ondřeje
Doležala, jeho střechu prosvěcují sluneční paprs-
ky a vytvářejí kříž. Ve sboru stojí nová busta Jero-
nýma Pražského z Hořické sochařské školy. Opra-
vená fara začne brzy sloužit zájemcům bez ohledu
na vyznání jako Centrum duchovní obnovy.

podle ČTK

Aktuálně: OprAvený mirOvický sbOr JAnA HusA A JerOnýmA prAžskéHO Opět slOuží věřícím
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itAlští kAtOlíci si vymOHli zvláštní tOAlety
prO imigrAntské děti
Dvě přistěhovalecké děti, které se dostaly do Itálie bez doprovodu, byly
nuceny po určité období používat oddělenou toaletu v soukromé kato-
lické škole na Sardinii. Vymohli si to rodiče ostatních žáků, kteří se hlásí
k Římskokatolické církvi.
Jak napsal italský deník La Stampa, opatření se dotklo devítiletého Egyp-
ťana a 11letého Etiopana, kteří byli zachráněni na moři v průběhu léta.
S příchodem školního roku byli zařazeni do katolické školy v Cagliari
na Sardinii.
Mnozí rodiče protestovali podle listu proti jejich přítomnosti kvůli oba-
vám z případných nakažlivých nemocí, které si uprchlické děti s sebou
mohly přinést. A navzdory předloženým lékařským potvrzením o dob-
rém zdraví obou dětí vyhrožovaly věřící rodiny, že svoje děti ze školy
odvolají, což také ve dvou případech udělaly.
Škola se pak rozhodla zajistit pro mladé uprchlíky samostatnou toaletu.
Podle opatrovníků, kteří byli cizineckým dětem přiděleni, se k oběma bě-
žencům chovali nepřátelsky i ostatní školáci. O přestávkách se od nich
odvraceli od samého začátku, což se "jistě dělo i pod vlivem rodičů".
Škola nakonec ale od segregačního opatření sama ustoupila. "Tyto děti
viděly na vlastní kůži hrůzy války. Musíme jim dát klid, měly by cítit,
že jsou tady vítané," uvedla správa školy.
Sardinští věřící tak příliš nepřáli sluchu samotnému papeži Františkovi,
který naposledy v polovině září řekl, že by Evropané měli přijímat
uprchlíky přátelsky. Nejvyšší představitel Římskokatolické církve to
označil za nejlepší způsob obrany před terorismem. Podle papeže po-
hostinnost pomáhá vzbuzovat lásku a je "naším nejlepším zabezpeče-
ním proti nenávistným teroristickým útokům".
Hlava Římskokatolické církve se už dříve zasazovala o pomoc migran-
tům. V dubnu František navštívil uprchlický tábor na řeckém ostrově
Lesbos, odkud vlastním leteckým speciálem odvezl do Vatikánu něko-
lik běženců.

www.christnet.cz

z církví doma i ve světě
ve jim otevírá dveře do svého spo-
lečenství, které samo sebe vidí jako
Boží lid, jehož počátek se nachází ve
věčné Boží vůli, v jeho vyvolení. 
Tomuto vyvolení, které se těší nej-
vyšší přízni, odpovídá skutečnost,
že od svého začátku až do dnešní-
ho dne jde církev dějinami tohoto
světa bez přerušení, zatímco poli-
tická uskupení, jako jsou císařství,
království, republiky nebo i říše se
změ-nily a také zanikly, takže po-
litický obraz světa je stále skoro
nový. Vyvolení je také jediný způ-
sob, jak si vysvětlit bratrské spole-
čenství křesťanů, jejich existenci a

jejich podstatu, i když dosud ne-
vytvořila nové lidství, jak to svět
rád konstatuje. Svět je přísný soud-
ce, Boží lásce se vysmívá, má ji za
nesmysl a církvi spočítá, že svými
příslušníky dá dohromady jen
malý hlouček. Z úst tak malého
hloučku slyší svět jeho nárok, že je
novým, vykoupeným lidstvím
jako hrozné sebepřecenění. 
Církev by měla mít odvahu klidně
uznat rozdíl mezi svou malostí a
svým nárokem. Ale ono nejde jen 
o tu malost, církev přece nejlépe ví
o své malosti i vlastní nedokonalos-
ti, které usvědčují její nárok být
novým lidstvím z nepatřičnosti. 

A přece a přesto, že její malost a
nedokonalost ji nutí o svém nároku
mlčet, ona ví, že je novým lidstvím.
Ví to, protože ji to neučí její zjev, ale
její věčný, neviditelný základ, její
vyvolení. 
Je dobré a prospěšné, je-li si církev
vědoma, že je vyvoleným Božím
lidem. Tatáž vyvolenost mě vede 
k zamyšlení, jak málo můj život mi
dovoluje spoléhat se na ni. Raději se
spolehnu na svého Pána, všechnu
svou naději vkládám do jeho lásky,
která neodsuzuje, ale odpouští.
Jinak nechci odejít.

Josef Veselý

vyvolení
Dokončení ze str. 1

Osudy mistrů Jana Husa a Jero-
nýma Pražského od jejich příchodu
do Kostnice až po krutou smrt na
hranici nám zachoval ve svých dvou
známých zprávách Petr z Mladoňo-
vic. Kostnického koncilu se zúčastnil
jako písař pana Jana z Chlumu, čle-
na poselstva pražské univerzity. Měl
častou příležitost navštěvovat mist-
ra Jana ve vězení a využíval toho 
k ulehčení jeho trýznivé situace. 
V dopise z 27. června 1415 Hus na-
psal: „Doporoučím vám Petra z Mlado-
ňovic, nejvěrnějšího a nejstálejšího svého
těšitele a posilovatele.“ A v jiném dopi-
se mu píše: „Bůh buď odplatou tvou
velikou, poněvadž já nemám, čím bych ti
splatil. Bude-li mi však dopřáno žíti zase
v Praze, tu bych se chtěl s tebou o vše
děliti nejinak než jako s vlastním bra-
trem.“ Během věznění a procesu mu
nebyl nikdo jiný tak oddán jako on. 
Z té druhé zprávy - o mistru Jeroný-
movi Pražském - víme, že pro něho
Petr z Mladoňovic toho tolik vyko-
nat nemohl – Jeroným byl ve vězení
mnohem izolovanější. A také proto,
že Petr nebyl v Kostnici přítomen po
celou dobu ročního Jeronýmova
věznění. Petr ve své zprávě napsal,
že ho strážci odehnali a hrozili bitím
již jen při pokusu s Jeronýmem krát-
ce promluvit přes okno vězení. Jis-
tého Víta, který byl také z družiny
pana Jana Chlumu, za podobný
pokus zajali a předvedli k arcibisku-
povi. Po uplynutí dvou dní, po které

byl mistr Jeroným spoután a špatně
živen, se Petrovi se podařilo doručit
mu zásobu potravin dík dohodě se
strážnými. 
V této zprávě je popsáno Jeronýmo-
vo odřeknutí učení Viklefova a Hu-
sova v září roku 1415. Přičtěme to 
k jeho velkému strádání v krutých
podmínkách věznění. Náš současný
historik František Šmahel k tomu
napsal: „Kdo měl, má nebo vůbec bude
mít právo Jeronýmovo selhání odsuzo-
vat? Považme jen, že jeho odvolání před-
cházelo potupné ukování v těžkém žaláři
spojené s hladověním i strastiplným ži-
vořením ve vlastních výkalech. Když mu
pak svitla naděje na vysvobození z těch-
to muk, mylně se domníval, že své pro-
tivníky znovu oklame. Etické zábrany
přitom mít nemusel, právě tak jako vězni
při soudních výsleších v koncentračních
táborech nacistické a stalinské éry.“ A
navíc víme, že se mu naprosto nedo-
stávalo podpory, jakou mohl mít ve
svých přátelích mistr Jan.
V Mladoňovicově zprávě je pak také
popsáno, jak v květnu 1416 to své
podzimní odřeknutí odvolal. Byl
proto odsouzen a upálen 30. května
1416 na stejném místě jako mistr Jan
Hus. Část zprávy o statečné smrti
Jeronýmově převzal Mladoňovic od
nám neznámého svědka, neboť sám
již v Kostnici nebyl.
Připomeňme si něco málo ze života
Petra z Mladoňovic: 
Narodil se kolem r. 1390 v Mlado-

ňovicích u Jemnice. Na Karlově uni-
verzitě byl v květnu 1409 ve věku asi
19 let promován Janem Husem ba-
kalářem svobodných umění. Ze 14
promovaných byl Petr nejnadanější.
Byla to první promoce po vydání
Dekretu kutnohorského. Na podzim
1414 se odebral spolu s panem
Janem z Chlumu jako jeho písař na
koncil do Kostnice. Petrovo působe-
ní v tomto období je vypsáno v obou
zmíněných zprávách a také v něko-
lika listech mistra Jana z vězení. Po
jeho upálení se Petr brzy vrátil do
Prahy. Počátkem roku 1416 se stal
mistrem pražské univerzity. Vypra-
coval se na přední místo mezi husit-
skými mistry – stál vždy na straně
těch umírněných. V roce 1420 byl je-
jich mluvčím při dohadování s tá-
borskými kněžími. Byl kazatelem u
sv. Michala na Starém Městě praž-
ském a v roce 1421 vyslán na krát-
kou dobu do Kutné Hory. V roce
1426 byl po jeden rok děkanem artis-
tické fakulty univerzity. Potom krát-
ce pobýval v Batelově, kde se věno-
val spisovatelské činnosti. Po úmrtí
Křišťana z Prachatic byl jmenován
jeho nástupcem u sv. Michala v Pra-
ze. Brzy poté se stal rektorem Karlo-
vy univerzity, na níž obnovil mist-
rovské zkoušky a jiné z dřívějších
pořádků. V průběhu husitského
hnutí se účastnil mnoha debat (há-
dání o ornátech, polemiky proti
Václavu Korandovi, protesty proti
Zikmundu Korybutovičovi aj.), vždy
vystupoval proti táboritům. Roku
1448 se ještě účastnil jednání o potvr-
zení kompaktát. Zemřel 7. února
roku 1451 ve věku asi 60 let.
Celé zprávy „Zpráva o mistru Janu
Husovi Petra z Mladoňovic“ a „Vypra-
vování o mistru Jeronýmovi Pražském“
jsou obsaženy v knize „Ze zpráv a
kronik doby husitské“ (Nakladatelství
Svoboda v roce 1981). V této krátké
vzpomínce na Petra z Mladoňovic
jsou převzaty údaje převážně z pod-
robné úvodní studie dr. Ivana Hla-
váčka této knihy. Petr z Mladoňovic
je také jmenován v četných Huso-
vých dopisech. Některé informace
jsou převzaty z knihy evangelického
historika F. M. Bartoše „Čechy v do-
bě Husově“ a také z Wikipedie.

Miroslav Litomiský

vzpomínka na petra z mladoňovic

Tradiční Hesla Jednoty bratrské 2017 (Ochranovský seniorát ČCE)
jsou k dostání ve sborech ČCE, CB, CČSH a v křesťanských knih-
kupectvích za 50,- Kč. 
Objednávky u vydavatele: 
HYPERLINK "mailto:hesla@dulos.cz"hesla@dulos.cz. 
Od 10 ks výše se slevou 20 % bez placení poštovného.
V ruční pevné vazbě v kožence se zlaceným potiskem a s celoba-
revnými předsádkami za 90,- Kč (se slevou 70,- Kč). Petr Heřman –
DÚLOS, Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2, mobil/SMS: 607 726 481.

hřbitovy a kadeřnické salony pro psy, tak také jatka,
velkochovy a masný průmysl. V tom prvním případě
se zachází se zvířetem jako s členem rodiny, téměř oso-
bou, v tom druhém případě je jen materiálem určeným
ke spotřebě. Na jednu stranu si vědci studující biodi-
verzitu nemohou v mnoha zemích bez speciálního po-
volení sebrat ani mravenečka, na druhou stranu se ja-
kási úchylná česká modelka prezentuje na internetu 
s trofejemi vzácných a vymírajících velkých zvířat,
které vlastnoručně zastřelila, a nikdo jí v tom není
schopen zabránit. Současná společnost, zmítaná du-
chovním i morálním chaosem, létá od paradoxu k pa-
radoxu. Všechno je „normální“ a o ničem už nelze říci,
že je z principu špatné. Mimochodem, když na jed-
nom z nejrozšířenějších serverů v sekci „životní styl“
můžete číst například článek s nadpisem: „Byla jsem
třikrát těhotná, ale děti nechci. Nikdy.“, pak vás něja-
ká šílená modelka se zastřelenými zvířaty či pop-hvěz-
da oblečená do šatů z kusů masa už přece nemůže
nijak překvapit.
Nemohu si pomoci, ale stále více nabývám dojmu, že
láska ke zvířatům je vyhrazena stejně úzkému okruhu
lidí, jako tomu bylo dříve. I onen ochranářský a paci-
fistický patos druhé poloviny minulého století se jaksi
vytratil. Už tady zase máme vojáky, už zase otevřeně
zbrojíme a obchodujeme se zbraněmi, už zase se vy-

tvářejí antagonistické tábory se svými propagandami.
Jedna strana zastrašuje druhou a všichni se bojí všech.
Mezi všemi těmi teroristy, islamisty, anarchisty, rebe-
ly, separatisty, ale také developery, kmotry, oligarchy
či lobbisty, se nějaká zvířata úplně ztrácejí. Tam, kde
se znovu bojuje o úctu k člověku, je úcta ke zvířeti (a
přírodě) mimo mísu. 
Ani my křesťané na tom povětšinou nejsme o mnoho
lépe. Vezeme se na vlně současné mentality a zrazuje-
me tak své poslání být světlem světa a solí země. Ně-
kdy dokonce aktivisty, bojující za ochranu přírody,
zesměšňujeme, jako by se snažili o něco špatného.
Jeden italský autor pojednávaje o těch, kteří obhajují
práva zvířat, vyjadřuje krásnou myšlenku. Říká, že
tyto aktivity, ať už jsou jejich argumentace jakkoli dis-
kutabilní, jsou ve své podstatě hymnem na lidskou
osobu, na její schopnost vcítit se i do tvorů odlišných
od sebe, pečovat o ně a ctít jejich potřeby. Láska ke zví-
řatům není jen výsadou Boží, je také jedním z vrcholů
lidskosti. Je velkým úkolem nás křesťanů, aby náš ži-
vot se vším všudy, tedy i se vztahem ke zvířatům a pří-
rodě vůbec, byl takovým hymnem na lidskou osobu,
hymnem těch, kteří oslavují Stvořitele i celé jeho stvo-
ření. 

Matúš Kocian

Autor je římskokatolický kněz a entomolog

bůh miluje i zvířata. A co člověk?
Dokončení ze str. 1

Pamětní deska byla odhalena loni v Ba-
telovicích, kde Petr působil jako farář

Černé skládky hyzdí jinak čarokrásný ostrov Korfu. Na nejzelenějším z řeckých ost-
rovů nás při putování autem neodbytně bijí do očí ... 
Před pár lety na Krétě jsme žádné černé skládky nezaznamenali. Čímpak to? Jsou
snad „kretenští“ (vyjádřeno kraličtinou) pořádnější? Rozdíl bude nejspíš v tom, že
„kretenským“ po nadvládě Benátčanů zůstal trvalý výdobytek v podobě katastru
nemovitostí. Benátčané vládli i v jiných částech dnešního Řecka, leč katastr nemovi-
tostí zřídili pouze na Krétě. Snad jej tam zřídili přednostně pro snadnější orientaci 
v sousedských sporech s ohledem na Tit 1,12  („Kretenští jsou vždycky lháři …“) a
jinde už to nestihli. Kdo ví? Katastr nemovitostí každopádně dodnes neexistuje ani
na Korfu. U některých černých skládek prostě není jasné, komu dané území patří, a
kdo by tudíž měl zajistit úklid …
Řecko nyní prochází přelomovým obdobím. Rozsáhlá území jsou privatizována –
prodávána nebo dlouhodobě pronajímána. I známou pláž na Korfu má obdržet do
dlouhodobého nájmu nadnárodní investiční fond. Noví vlastníci a nájemci jistě
dohlédnou, popř. „došlápnou“ na to, aby byl katastr nemovitostí postupně zaveden
v celém Řecku. Už porůznu sílí pokřik, že stát bez katastru nemovitostí je státem
nefunkčním, selhavším (anglicky: a failed state) …  
A přece: „Hospodinova jest země, a plnost její …“ (Ž 24,1) Co když řecké pravosla-
ví nese tento původní biblický důraz a v Řecku se do plošného zřizování katastru
dvakrát nehrnou právě z ohledu na něj?

František Schilla

Hospodinova je země
(řecký ostrov korfu, léto 2015)
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Pokračování z minulého čísla
Jk 5,6 Odsoudili a zavraždili jste Spra-
vedlivého a on se proti vám nestaví. To-
hle je najednou velmi zvláštní verš, a
to hned v několika ohledech: (a) Až
podezřele připomíná princip kolek-
tivní viny. I kdybychom připustili,
že jsou v jakubovských sborech i ta-
koví, kteří nemají v pořádku vyplá-
cení mezd, přece jenom nepředpo-
kládám, že by tam byli vrahové.
Ona to ve skutečnosti není kolektiv-
ní vina úplně přímočaře. Domnívám
se, že Jakub má stále před očima
důležité a vlivné, kteří jsou na svou
vlivnost pyšní, a těmto vlivným ří-
ká: Být vámi se nechlubím vlivností,
vlivní zabili spravedlivého. b) Pak 
je tu otázka, jakého spravedlivého. O
kom je řeč? Teoreticky by bylo mož-
né tyto verše vztáhnout na všechny
nevinné, kterým se stalo bezpráví,
nebo kterým dokonce hrozí smrt; ale
celková dikce i použití gramatických
časů mluví pro christologickou
interpretaci: tím spravedlivým je
Ježíš. Odsoudili a zabili připomíná to-
tiž svou dikcí předpovědi utrpe-
ní (Mk 8,31; 9,30; 10,33 a paralely 
v ostatních evangeliích) i první refle-
xe Ježíšovy smrti, kde právě odsouze-
ní či zavržení hraje stejně důležitou
roli jako vlastní zabití. Pokud jde o
časy: odsoudili a zabili jsou minulé
časy (aoristy), zatímco on se proti vám
nestaví je řečeno časem přítomným.
To by o komkoliv jiném bylo zbyteč-
né říkat: Zabili jste ho a on už proti
vám nebojuje. Ale v případě Vzkří-
šeného to smysl dává: Vy jste ho
odsoudili, a on vás ani dnes neodsu-
zuje. Odpovídá to opět i Jakubovu
stylu, kdy všechny narážky na Ježíše
i na jeho slova jsou spíše jemné a ne-
přímé, aby čtenář měl radost, že je 
v tom poznal. Pokud je tedy zabitým
Spravedlivým míněn Ježíš, pak je
ona kolektivní vina, kterou zde mů-
žeme zaslechnout, neobvykle na-

směrována. Už třeba evangelista Jan
takto dokáže mluvit o Judských: Ži-
dé zabili Ježíše. V kázáních, která na-
bízejí Skutky apoštolské, najdeme
výpovědi o tom, že vaši velekněží a
synedrium odsoudili a zabili Ježíše.
Jakub je blízko této možnosti: kolek-
tivní kategorii „zabijáků“ vidí ve
vlivných. Tedy bohatých a vlivných.
Ti odsoudili Ježíše. Přesto: Ježíš ne-
odsuzuje je. 
Jk 5,7a Buďte vytrvalí, bratří, až do pří-
chodu Páně. Pro tyto uši byla zřejmě
určena předchozí kritika. Jako ujiště-
ní, že Pán zjedná pořádek. A ti, jimž
je to ujištění napsáno, mají trpělivě a
vytrvale čekat. To znamená: na jed-
nu stranu se neunáhlovat – Pán zjed-
ná pořádek a my nejsme soudci
svých bližních. Na druhou stranu to
znamená: být vytrvalí, nepropadat
malomyslnosti, nezoufat, prostě vy-
držet. 
Jk 5,7b Hle, rolník očekává (nebo volně-
ji: Podívejte se na rolníka, jak očekává)
vzácné plody země. Trpělivě čekající na
to, až přijme jarní i podzimní déšť. To je
příklad ze života, který hodně při-
pomíná Ježíšova podobenství – ze-
jména Poučení od fíkovníku (Mk
13,28 a paralely) nebo Podobenství o
zasetém zrnu (Mk 4,26-29). Z Ježí-
šova fíkovníku je vynecháno jen to,
jak podle listí poznáme, kdy už to
bude. Jakubův rolník prostě ví, že to
bude. A v klidu na úrodu čeká. Na
rozdíl od Mk 13,28 tady není důraz
na rozeznání času, kdy parusie nasta-
ne; na rozdíl od podobenství v Mk 4
není důraz na velikosti úrody ani na
recepci zvěsti; ale společná s těmito
podobenstvími je jistota, že to přijde.
Rolník také ví, že se dočká, a součas-
ně ví, že nic jiného než dočkat nemů-
že. Že to nezáleží na něm. Pokud jde
o reálie (a z části vlastně i textovou
kritiku): Reálie jsou nejspíše ze vše-
ho palestinské. Na jarní a podzimní
deště čeká palestinský rolník, nikoli
řecký nebo italský. S tím souvisí i
textová záležitost: nejstarší a nejspo-

lehlivější rukopisy čtou jenom famili-
árně, že rolník čeká na jarní a pod-
zimní – ani se neobtěžují říct, že deš-
tě, protože je to přece jasné! Potom
jsou rukopisy, které slovo deště dopl-
ňují. Protože ten, kdo to opisoval,
věděl, že řeč je o dešti, věděl, co dopl-
nit, ale zároveň také věděl, že jeho
čtenář už by se orientovat nemusel. A
pak je třetí okruh textů, které doplňu-
jí jarní a podzimní plody. Což dává
smysl, ale je jasné, že jarní a podzim-
ní déšť už jim mnoho neříkal.
Jk 5,8 Tak buďte vytrvalí i vy, posilněte
svá srdce, protože příchod Páně je blízko.
Zajímavý je zde i Jakubův slovník.
Mluví-li Nový zákon o trpělivosti a
vytrvalosti, je mnohem obvyklejší
slovo HYPOMONEIN: podstoupit
něco, vydržet HYPO- pod něčím, pod
nějakým tlakem. Jakub toto slovo
používá také – použil je hned v 1,12
a znovu se k němu vrátí za chvíli, od
5,11, kde stejně jako v první kapitole
mluví spíše o podstoupených zkou-
škách nebo trápeních. Tady však, ve
verších 7-8, používá sloveso MAK-
ROTHYMEIN, které má sice podob-
ný význam, ale přece jen trochu jiný
odstín. Zatímco HYPOMONEIN se
užívá spíše o podstoupených situa-
cích a těžkostech, MAKROTHYME-
IN mluví spíše o trpělivosti s lidmi.
A používá se často o Bohu: napří-
klad o tom, že ještě shovívá a dává
šanci. Jakub to slovo nabízí bratřím.
O těch, kteří upírají mzdu a podob-
ně, je tady řečeno: Mějte s nimi sho-
vívavost, vždyť to nebudou dělat
věčně. Ale možná, že to sloveso
vztahuje i na parusii samu. Jako by
říkal: Mějte s ní shovívavost, když
ještě nepřichází. Ještě jí počkejte. (Po-
cit, že parusie nepřichází tak brzy,
jak by měla, najdeme už v nejstarším
novozákonním listě, v 1. Tesalonic-
kým.) Posilnění srdcí je jasně v opo-
zici k vykrmeným srdcím v pátém
verši (to byli ti boháči, kteří si vykr-
mují srdce na porážku). 

Pokračování příště

bláznovství víry podle Jakuba
Jiří zeJfArt

V uhříněveském sboru jsem velice často potkával tři mušketýry, které slav-
ný Alexander Dumas neznal, a nemohl tedy o nich napsat známý román,
ten, který jsme jako konfirmandi s napětím četli a trochu i prožívali. Nebyl
náhodou čtvrtý mušketýr D´Artagnan pastýř evangelického sboru? Nevím,
ale možné to bylo.

Nejstarší mušketýr se jmenoval Ladislav Zejfart, druhý byl pokřtěný jako
Jiří, a třetí ještě žije,  má biblické jméno Petr a to přeloženo do češtiny
znamená skála. Nositel tohoto jména nepotřeboval ke své práci žádnou
velikou sílu, ale naopak musel mít šikovné ruce chirurga a cit pro oživo-
vání zraněných mlčících houslí, viol, kontrabasů, kytar a dalších kouzel-
ných instrumentů.
Ten nejstarší mušketýr Ladislav byl teolog a také psal básně. A jedno jeho
veršování v symbióze s Vltavou Bedřicha Smetany se stalo zdařilým
melodramatem a posluchači v uhříněveské kapli byli překvapeni krásou
nádherné symfonické básně a upřímným autorovým vyznáním lásky k
vlasti.
Uslyším to ještě někdy?
Ten druhý mušketýr nenosil kolem pasu ostrý kord a nepotřeboval proti
politickým Goliášům prak s velkým kamenem, ale vedle běžného vybave-
ní kazatele evangelia byl vyzbrojen obyčejnou tužkou, paletou s barvami
a někdy i malířskou štětkou a štaflemi, protože psát na zdi evangelických
modliteben a kreslit biblické příběhy na stropech kostelů „tichých v zemi“
nebyla lehká práce, ale vpravdě dřina, připomínající nesmrtelná díla rene-
sančních mistrů a vynikajících řemeslníků. S obdivem jsem se díval v Mi-
roslavi na Rozsévače a ve sboru v Telecím na nápisy Kréda a Desatera 
a na realizované návrhy kostelního mobiliáře v kazatelských stanicích
Moravský Krumlov, Bohutice a Litobratřice. 
Jen pokorná a mimořádně vnímavá duše Jiřího Zejfarta byla vždy připra-
vena posloužit církvi a konkrétním sborům ozdobit kresbou nebo textem
prázdné až nudné interiéry evangelických modliteben a osvěžit barvou a
příběhem často nehybnou a neradostnou atmosféru tzv. svátostného pros-
toru. 
Každý rok jsem k Vánocům a k narozeninám dostával kresbičku uhříně-
veského okolí a každá čára, každý kvítek a keř svědčily o malířově las-
kavém vztahu k vonící krajině a k životu vůbec (a když ty čáry jednou
vykouzlily můj kdysi mladý obličej, tak jsem se poprvé v životě díval na
vlastní portrét – žel, žádná Mona Lisa, ale přiznám se, že jsem se sám sobě
líbil). 
Je to tak. Teologie se snoubila s krásou stvořeného světa. Někteří umělci
jsou nesmrtelní a radujeme se z jejich díla. Škoda, že mušketýři ducha
umírají.
Jeden nesmrtelný mušketýr napsal toto věnování rytířům ducha: 
Stůjte tedy zpříma, přepásáni buďte pravdou, obrněni krunýřem spravedl-
nosti, obuti horlivostí v šíření evangelia pokoje; neustále držte v ruce štít
víry, díky němuž budete moci uhasit Zlovolníkovy ohnivé šípy; nakonec
přijměte přilbici spásy a meč Ducha, to znamená Boží slovo.

Ef 6,14-17 (Jeruzalémská bible)
(zš)
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tři mušketýři

Chorvatský umělec žijící v letech
1883 - 1962. V mládí žil v oblasti
Srbské krajiny. Proslul jako největ-
ší chorvatský sochař s historickým
a náboženským obsahem. Jeho dílo
patří mezi secesi a art-deko. Sochař,
malíř, architekt a  spisovatel.
Narodil se 15. srpna 1883 v malém
městečku Vrpolje v Dalmácii tehdy
v Rakousku-Uhersku. Později se ro-
diče přestěhovali do Otavice u Dr-
niše v Dalmácii. Otec byl truhlář.
Meštrović v mládí pásl ovce. Od vě-
ku 15 let projevoval talent k opraco-
vání kamene a pro svoji vytrvalost
a píli byl přijat na uměleckou aka-
demii ve Vídni. Dále studoval před
světovou válkou archaické řecké
sochařství v Římě .
V mládí při pasení ovcí četl srbskou
epickou poezii, která se zabývala
bitvou na Kosově poli. Toto jej nato-
lik uchvátilo, že jedním z prvních
jeho vystavených děl byl památník
této bitvy vystavený v Paříži. Na
mezinárodním poli se poprvé obje-
vil roku 1911 na mezinárodní vý-
stavě v Římě – v srbském pavilonu.
Pobýval také v Londýně, v Cannes, 
v Ženevě a v Záhřebu , kde měl též
ateliér .
Na začátku 2. světové války byl

krátce internován Ustašovci. Důvo-
dem bylo odmítnutí spolupráce 
s italskými okupanty ve Splitu. Ve
vězení si koncipoval sochu biblické
postavy Joba. Z vězení mu pomo-
hla přímluva papeže Pia XII. Byl
pak v Římě papežem internován 
v domácím vězení a zde z vděčnos-
ti za vysvobození vytvořil jedno ze
svých největších děl – Snímání z kří-
že – tzv. Římskou pietu. Později emi-
groval s rodinou do Švýcarska a
potom do Spojených států. Po 2.
světové válce se odmítl vrátit do Ti-
tovy komunistické Jugoslávie a 

v roce 1954 přijal americké státní
občanství. Tomuto aktu slavnostně
předsedal tehdejší prezident USA
D. Eisenhower.
Byl profesorem výtvarného umění
na Syrakuské univerzitě a na uni-
verzitě Notter Dame. Dva roky
před svou smrtí navštívil rodnou
Dalmácii a setkal se i s prezidentem
Titem, který ho zval srdečně domů.
On však odmítl.
Na sklonku života odkázal většinu
svého díla Jugoslávii a projevil
přání být převezen a pochován 
v rodinném mausoleu v Otovici,
které si sám vybudoval a vyzdobil.
Za poslední války zde byla Srby vy-
budována pozorovatelna, jeho hrob
byl zhanoben a nádherně zdobená
bronzová vrata byla odvezena ne-
známo kam. I tak se někdy od-
vděčí národ svým slavným obča-
nům.
Meštrovičova díla  lze dnes nalézt 
v nejznámějších světových galeri-
ích. Jeho umělecká díla jsou dnes
srovnávána s díly Michelangela a
Rodena.

Ladislav Bulíček

Vybráno a přeloženo z chorvatské pub-
likace o Ivanu Meštrovićovi.

ivan meštrović 

Dřevořezba “Snímání z kříže”



Listy M. Jana Husa

97. svým přátelům v ČecHácH
Bůh s vámi, a ať vám dá věčnou odplatu, že jste mi mnoho dobrého čini-
li a ještě pro mě činíte, ač snad již tělesně mrtvého. Pana Jana2), věrné-
ho a statečného rytíře a mého dobrého dobrodince, nenechte být škod-
ným, prosím pro Pána Boha, milý pane Petře3) mincmistře a paní Anno!
Také prosím, abyste byli dobře živi a Boha poslouchali, jak jste slýchali.
Královně4), mé milostivé paní, poděkujte za mne za vše dobré, co mi
činila. Pozdravte svou čeleď i další věrné přátele5), které nelze vypsat.
Prosím také všechny, aby prosili za mne Pána Boha, u jehož svaté milos-
ti se brzy shledáme s jeho svatou pomocí. Dopis je psán při čekání
odsouzení na smrt v žaláři v okovech, které, jak doufám, trpím pro Boží
zákon. Pro Pána Boha, nenechte hubit dobré kněze.

Mistr Hus, v naději sluha Boží. 

Petře, příteli nejmilejší, kožich si nech na mou památku6). Pane Henriku
Lefle7), buď dobře živ se svou manželkou a děkuji ti za dobrodiní; Bůh
buď tvá odplata!
Věrný příteli, pane Lideři8) s paní Margaretou8), s panem Skuočkem8), 
s Mikeškou9) i s jinými: dej vám Pán Bůh věčnou odplatu za práci i za
jiné dobrodiní, které jste se mnou měli!
Věrný a milý mistře Křišťane10), Pán Bůh buď s tebou. 
Mistře Martínku11), učedníku, měj v paměti, co jsem tě věrně učil!
Mistře Mikuláši12), Petře, knězi královny, i jiní mistři i kněží, dbejte na
slovo Boží!
Knězi Havlíku13), kaž slovo Boží! A všechny prosím, abyste byli v Boží
pravdě vytrvalí.

97. 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.

97. Přátelům svým v Čechách1)
R. 1415, 29. června (1415, 29. června).

V posledním ze zachovaných dopisů soukromých, poslaném do Čech,
Hus díky činí za přijatá dobrodiní a naposledy se loučí.

1) Tom. 583. 2) Z Chlumu viz list 55. a j. 3) Viz list 67. pozn. 8. 4) Viz list
95. pozn 9. 5) Viz list 79. 6) Ta věta jest latinsky. Viz list 67. pozn. 13., tý-
ká-li se to Petra z Mladenovic, jehož prostřednictvím snad tento list po-
slán byl. 7) Viz list 79. pozn 17. 8) O těchto není ničeho známo. 9) Viz list
79. pozn. 9. 10) Viz list 86. 11) Viz list 79. 12) Viz list 79. pozn. 14. 13) Viz
list 84.

Byli to evangeličtí duchovní, pochá-
zející z Maďarska. Po vydání Tole-
rančního patentu 13. 10. 1781 neby-
lo již zde žádné evangelické ducho-
venstvo. Všichni byli dávno vyhná-

ni do exilu, někteří dokonce zabiti,
z generací po Bílé Hoře nepovstá-
vali noví kazatelé. A nyní, po vydá-
ní patentu, citelně chyběli, a proto
byli povoláváni z Uher: první dva

utekli z Ratiboře velmi brzy, ne-
mohli snášet velkou bídu. Jako třetí
v pořadí nastoupil farář Jan Lány
st., který působil v Ratiboři od r.
1785 až do své smrti v r. 1824. Ve
stáří oslepl, a proto si povolal na
výpomoc svého synovce, bohoslov-
ce Jana Lányho mladšího, který
jako farář působil v Ratiboři od r.
1824 do r. 1878, až do své smrti, cel-
kem tedy 54 let. Měl 12 dětí, dospě-
losti se dožilo 10, všichni měli vzdě-
lání a většinou všichni zastávali
významné funkce v zaměstnání do-
ma i ve světě. Jan Lány ml. byl nej-
větší ratibořskou osobností vůbec.

A jak šly generace dál, dohodli se
potomci, že se budou pravidelně
každých 5 let scházet. Letos to bylo
v Ratiboři, která je vlastně takovou
kolébkou Lányovců. Konání sjezdu
bylo 21. a 22. května. Sešli se tam
členové rodu z České republiky,
Velké Británie a Slovenska - celkem
79 dospělých osob a také děti. Nej-
staršímu účastníku je kolem 90 let,
nejmladšímu 9 měsíců. Potomci
Lányů také vydávají svůj časopis -
Občasník Lány 

Naděžda Zdeňka Dvořáková

Texty k obrázkům:
1 - Setkání potomků
2 - Hrob faráře Jana Lányho
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kdo byli lányové?

UMěLECKá MALBA KOSTELů, OBNO-
VA FASáD A RESTAUROVáNí
Nabízíme slevu z ceny a stopro-
centní kvalitu. 
E-mail: reart007@gmail.com, 
tel.: 00421 905 389 162

č.11

Hlas pro tel Aviv
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pléduje pro to, aby byl
v připravovaném školním atlase označen hlavním městem státu Izrael
Jeruzalém (ET-KJ č.26, 2016). Já zastávám názor, že postoj našeho minis-
terstva školství je správný a že školní atlasy mají zobrazovat realitu, niko-
li přání. Realitou je, že z hlediska mezinárodního práva je hlavním městem
Izraele Tel Aviv. Aniž bych chtěl význam Jeruzaléma snižovat, tak shrnu
základní fakta.
Dne 29. 11. 1947 schválilo VS OSN rezoluci obsahující ustanovení, podle
kterého má být budoucí statut Jeruzaléma určen mezinárodním jednáním.
Mírové dohody z Oslo zopakovaly v roce 1993 podmínku, že statut
Jeruzaléma má být dohodnut mezi představiteli Izraele a palestinské sa-
mosprávy. K této dohodě k dnešnímu dni nedošlo.
Izrael se rozhodl pro jednostranné řešení a v roce 1980 přijal zákon pro-
hlašující Jeruzalém za hlavní město Izraele. V reakci na toto rozhodnutí
přesunuly prakticky všechny státy svoje zastupitelské úřady z Jeruzaléma
do Tel Avivu. Od té doby jsou požadavky na uznání Jeruzaléma za hlav-
ní město navzdory mezinárodnímu konsenzu vnímány jako natolik
extrémní, že i když příslušný požadavek před lety podpořil americký kon-
gres, žádná americká administrativa se tohoto kroku neodvážila a americ-
ké velvyslanectví se nachází dodnes v Tel Avivu – i přesto, že USA Izrael
prakticky bezpodmínečně podporují.
Izrael argumentuje stávající realitou, která se podle jeho představy stane
obsahem každé budoucí dohody. To ovšem neopravňuje nikoho chovat se
tak, jakoby tato dohoda již existovala. Dnes zaujímá Izrael postavení
vojenské a ekonomické velmoci. Jeho převaha nad všemi okolními státy
Blízkého východu je propastná a ochrana, kterou USA po všech stránkách
poskytují Izraeli, je neotřesitelná. Toto vědomí převahy snadno sklouzává
v pohrdání úsudkem mezinárodního společenství a v přezírání práv těch,
kteří zůstali v soutěži s Izraelem o mnoho koňských délek pozadu. I proto
by mi bylo milejší, kdyby hlavním městem Izraele zůstal označen v atlase
skromný Tel Aviv – dokud nebude dohodnuto a mezinárodně uznáno
jinak.

Miloš Hübner

z dopisů čtenářů

inzerce

Studoval jako stipendista bohosloví ve Vídni a v Basileji, jistý čas pra-
coval jako vychovatel a pak působil jako reformovaný farář ve Velké
Lhotě u Dačic (1872-83) a v Semtěši (1883-1916), kde zastával také úřad
seniora. 1907 ochrnul a pohyboval se jen na invalidním vozíčku. Byl po-
vahou skromný, ale proslul jako  výmluvný řečník a jako slavnostní
kazatel. Samuel Verner (sám básník) ho řadí k nejpřednějším z evange-
lických básníků.
Z jeho literární tvorby jmenujme:
Stesky a tužby, Z bible a života, V husitských stopách, Církev samospasitelná,
(drama), Jan Amos Komenský (část byla 1892 inscenována v pražském
Národním divadle), (spolu s F. Kozákem) Domovní kazatel, Materialismus
a křesťanství a překlad K. Geroka Palmové listy.
Redigoval (s F. Císařem a F. Kozákem) časopis HUS. Přispíval rovněž
do časopisu Hlasy ze Siona.
Do evangelických zpěvníků se dostaly jeho vlastní texty a překlady 
z němčiny.

Já věřím v svého Mistra moc
a smrt mne neleká;

já vím, že svítí v bouř a noc
mi přístav zdaleka.

B. Vik

evangelický farář a spisovatel
Jan pelíšek

(18.1.1850 Olešnice nA mOrAvě – 16.6.1916 semtěš u ČáslAvi)


