
lítost nAd zmAřenými hodnotAmi
lukáš 19,41-45

Ježíš vjel do Jeruzaléma a dal se do
pláče. Chrám i Jeruzalém budou
zničeny. Nezůstane kámen na ka-
meni. Bude to úplně jinak, než si
kdo dokáže představit. Důvod?

Město – spíše však církev a její před-
stavitelé - nepoznali, co vede ku
pokoji. 
Nejprve lítost. Ježíš pláče. Nad tím,
co má nesmírnou hodnotu. Nad
tím, do čeho bylo mnoho investo-
váno, co mělo všechny předpokla-
dy, aby… A z Ježíšova pohledu - nic
z toho nebylo. 
Jistou podobnost lítosti nad zmaře-
ným známe. To když sledujeme se-
be, nebo druhé, a jsme sevřeni z toho,
že ten kdo měl všechny předpoklady
pro dobrý život, dobře nežije.
Podobně pláče Ježíš nad Jeruza-
lémem. Měl všechny předpoklady,
aby poznal, co Bůh činí. Jaká je jeho
vůle. Podle Ježíše to Jeruzalém ne-
poznal. 
Neodbytně naskakuje myšlenka: a
co my? Kdo čte tento týdeník, tak
většinou patří k nějaké církvi nebo
jednotě. Mnoho přijal, ještě více sly-
šel, bylo do něj mnoho investováno,
lidmi i Bohem. 

Jsme v nebezpečí, jako jednotlivci 
i jako církev, že nepoznáme, co vede
k pokoji? Vzdor vší výbavě, kázá-
ním, biblickým hodinám, vzdělává-
ní, sdílení, letním táborům…
Existují ti, kdo poznali a poznávají,
kdo je Ježíš, a že v něm je pokoj a
naplnění života. Třeba Zacheus  -
také v této devatenácté kapitole,
kam Lukáš jeho příběh umístil. Asi
aby nás to trklo. Protiklady. Vedle
sebe. Kdo měl výbavu, nepoznal.
Kdo výbavu neměl, poznal. Jak to?
Dá se nějak kontrolovat či ověřit,
zda nejsme ve stejném nebezpečí
jako kdysi církev v Jeruzalémě? Po-
kusit se ťuknout tím směrem může-
me. Třeba - jak vnímáme postavení
těch, kdo se nemají tak dobře jako
my. Nebo - zda vzdor úctyhodné-
mu věku umíme zjihnout a dát za
pravdu mladším. 

Daniel Ženatý
synodní senior ČCE
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Poselství k 10. neděli po sv. trojici

Řeknete-li, že Bůh stvořil nebe a
zemi, ani si neuvědomujete, že spo-
jujete svět našeho poznání (nebe a
zemi) s tajemstvím Boha, který není
našemu poznání přístupný. Že Bůh
je stvořitel, to nemůžeme vědět, to
můžeme jen věřit. Však to tak vy-
znáváme: Věřím v Boha Otce, stvoři-
tele nebe i země. Všechno, co vyzná-
váme slovem věřím, patří k pokladu,
který nám byl zjeven a svěřen, aby-
chom z něho čerpali a mohli bez
pochybování říci „věřím“, což je
vědění naší víry, které si je dokonce

„jisto, že ani smrt, ani život nedoká-
že nás odloučit od lásky Boží, kte-
rá je v Kristu Ježíši, našem Pánu“
(Ř 8,38 a 39). Když křesťanské vy-
znání mluví o stvořiteli, má na mysli
Otce Ježíše Krista.
Bůh, Otec Ježíše Krista je jiný než
Bůh Platonův a ovšem jiný než Bůh
filosofů 20. století. Není Bůh jako
bůh. Křesťanský Bůh, jenž se zjevil
mezi námi, ba narodil se, žil s námi a
zemřel, ale jako první vstal z mrt-
vých, tento náš Bůh je originální,
jeden, jedinečný.

Tuto jeho originalitu zatemnili teolo-
gové, kteří biblické sdělení, že tento
Bůh je stvořitel všeho stvoření, četli a
vykládali tak, jak je napsáno na za-
čátku Bible, v 1. kapitole knihy Ge-
nesis. Tímto způsobem bylo oslabe-
no novozákonní sdělení, že Bůh činil
všechno skrze vtělené slovo, tedy
skrze Ježíše Krista, jenž je pak zákla-
dem všeho křesťanského vyznávání,
To první, k čemu se máme vztaho-
vat a odvolávat ve věci stvoření, není
k nalezení v Genesi 1, nýbrž v J 1 a 

Jak mluvit o stvoření

Dokončení na str. 2

Obec Ratiboř leží asi 8 km západ-
ním směrem od okresního města
Vse-tína v Hostýnských vrších. Je
více než 700 let stará. První písemná
zmínka pochází z roku 1306. To byl
rok, kdy českému království vládl
král Václav III. Tento král se na
svém tažení do Polska zastavil v Ratiboři, aby zde podepsal zakládající
listinu cisterciáckého kláštera, který měl být postaven při soutoku Rati-
bořky a Bečvy. Václav III. však byl brzy nato v Olomouci úkladně
zavražděn  a ke stavbě kláštera už nedošlo. Králův pobyt v Ratiboři nám
připomíná královská koruna, která se stala součástí erbu Ratiboře.
V Ratiboři žije více než 1800 obyvatel. Vesnicí protéká potok Ratibořka,
který je přítokem Vsetínské Bečvy. V centru obce se nachází Obecní
úřad, zdravotní středisko, lékárna a pošta. Občanům slouží několik ob-
chodů a pohostinství, soukromá pekárna a řada soukromých firem,
které se zabývají zpracováním dřeva (pila, stolařské firmy), kovovýro-
bou a kožedělnou výrobou. Je zde také několik kadeřnictví, autoservisů
a stavebních firem. V Ratiboři je rovněž středisko zemědělského druž-
stva, které sdružuje pět okolních vesnic. V obci je základní škola pro 
1.- 5. ročník, mateřská škola a veřejná knihovna. Nezapomíná se ani na
kulturu a volnočasové aktivity. V obci působí dva folklorní pěvecké
sbory, jeden sdružuje školní děti a druhý tvoří skupina mladých mužů,
kteří si říkají Kosáci. Kromě toho je zde velmi aktivní hasičský sbor,
pracují i zahrádkáři a chovatelé. Řada chlapců a mladých mužů je činná
ve fotbalovém klubu. Dvakrát ročně se organizují turistické pochody
okolo Ratiboře, na jaře probíhá soutěž „O gulášového krále“ s násled-
nou degustací. Na podzim se těší velké popularitě hodový jarmark.
Různých akcí je samozřejmě mnohem více, zmínila jsem se jen o těch
nejdůležitějších. 
Dominantou obce je evangelický kostel, který slouží nejen k bohoslu-
žebným účelům, ale konají se zde také koncerty vážné hudby, zejména
varhanní, zvonkové, pěvecké apod. Několikrát jsme propůjčili prostory
kostela výstavám květin.

Dokončení na str. 2

Českobratrská církev evangelická
oslaví výročí reformace 

v Ratiboři

Bohoslužeb ve skalách na Vyhlídkách u Romanova se
počátkem července zúčastnilo téměř 60 lidí všech věko-
vých vrstev - od malých dětí až po dámu, kterou její děti
dovezly na vozíku. Přijelo i několik lidí z Německa.
Téma bohoslužby bylo věnováno 500. výročí světové reforma-
ce a osobnosti Martina Luthera.Ten svým činem, když zveřej-
nil svých 95 tezí zaměřených proti odpustkům v říjnu 1517,
rozpoutal zápas o podobu křesťanské církve.
Letošních bohoslužeb se jako kazatel zúčastnil farář evangelic-
kého luterského sboru Gruna – Seidnitz z Drážďan – Michael
Führer. Připomněl, že letos probíhá v Německu, v souvislosti 
s tímto výročím, řada akcí. Se svou manželkou se nedávno
zúčastnil Kirchentagu (sejití evangelíků z celého Německa) v
saském Wittenbergu, kde Luther přednášel na universitě. Sešlo
se tam 120 tisíc lidí. Zdůraznil, že zde u Mšena se nás tolik
nesešlo, ale vytvořili jsme dobrou společnost.
Ve svém kázání připomněl, že kdo mluví o reformaci a
Lutherovi, musí v té souvislosti zmínit jméno velkého Čecha
Jana Husa. Zdůraznil, že nejde nyní o popisování dějin, ale 
o přemýšlení, proč je reformace dodnes důležitá. Uvedl, že 
v průběhu dějin církev udělala i mnoho zlého a křesťanské víry
bylo zneužíváno ke zvětšení moci a bohatství. A také církev
vytvářela tradici, která neodpovídá biblické zvěsti. „Být evan-
gelický a reformační znamená tedy: mám svobodu a dokonce
povinnost prověřovat všechno z církevní tradice a také církev-

ní učení. A odložit to, co není biblické“, řekl. Rovněž zdůraz-
nil, že náš vztah k Bohu nepotřebuje církev jako prostředníka.
Evangeličtí křesťané vycházejí z toho, že máme „přímou
linku“ k Bohu. „Protestantská církev vede ke svobodě Božích
dětí. – Ano, Boží děti jsou závislé na Bohu. Ale to je tisíckrát
lepší, než být závislý na politicích nebo církevních hodnostá-
řích“, zdůraznil. 
Mšenský evangelický farář Michal Šimek přítomným připo-
mněl vztah Martina Luthera k českým zemím. Duchovní i laici
považovali Luthera za pokračovatele úsilí Jana Husa o reformu
církve. Při disputaci v Lipsku, v červenci 1519, označil
Luthera za českého kacíře jeho odpůrce Johann Mayr Eck.

AktuAlitA: BohoslužBy ve skAlách
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v některých dalších pasážích No-
vého zákona, stručně řečeno: pokud
jde o stvoření, není ukazatelem
cesty Starý zákon, ale Nový zákon.
A tam stojí psáno: Na počátku bylo
Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo
byl Bůh. To Slovo bylo na počátku u
Boha. Všechno povstalo skrze ně a
bez něho nepovstalo nic, co jest 
(J 1,1-3). A v Ko 1,15-16 píše apoštol
Pavel o Kristu: On je obraz Boha
neviditelného, prvorozený všeho
stvoření, neboť v něm bylo stvořeno
všechno na nebi i na zemi – svět
viditelný i neviditelný, jak nebeské
trůny, tak i panstva, vlády a moc-
nosti – a všechno je stvořeno skrze
něho a pro něho.

List Židům 1,2 nám sděluje o Bohu:
V tomto posledním čase k nám pro-
mluvil ve svém Synu, jehož ustano-
vil dědicem všeho a skrze něho
stvořil i věky. Ten první citát, ozna-
čený v Ekumenickém překladu jako
Prolog, se nachází jen v Bibli a nikde
jinde. Vykládá o stvoření ne proto,
aby vysvětlil, proč je tu vesmír a
všechno ostatní, ale aby vtáhl člově-
ka do toho děje a ukázal mu, jaký
smysl má jeho vlastní existence a
dále pak jaký je smysl existence
všeho.
Bible nemá zájem vysvětlovat, její
slova mají většinou formu otázky
nebo výzvy, která nutí k rozhodnu-
tí. Místo aby vykládala jaký Bůh je,
učí mne, abych ho oslovil: „Ty jsi

Bůh můj a stvořitel“. Tento osobní
vztah k Bohu je neodmyslitelnou
částí našeho mluvení o Bohu, které
se pojednou stává vyznáním: Můj
Bůh je stvořitel, jenž stvořil mne a
všechno ostatní. Nebo: jako absolut-
ní pán je Bůh také stvořitel. Poznání
Boha jako Pána předchází poznání
stvořitele. Izrael dříve než mohl
poznat svého Boha jako stvořitele,
poznával jej jako mocného Pána.
Jako křesťané mluvíme o stvoření,
které je dílem Božího Slova, jímž 
je Ježíš Kristus náš Pán a Spasitel.
Stvoření, jehož je autorem, je částí
naší spásy, nikoli výklad toho jak
vznikl svět.

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
Petice PRoti oBnovení mARiánského slouPu
nA stARoměstském náměstí
Petici proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
v Praze iniciovali potomci mučedníků popravených na Staroměstském
náměstí 21. 6. 1621, představitelé i členové řady protestantských církví
a další občané, kteří nesouhlasí se záměrem některých členů ǐ před-
stavitelů Římskokatolické církve rozdělovat společnost na základě
vztahu k historii staré více než 300 let i na zpochybňování oprávněnos-
ti vzniku samostatného státu v roce 1918.
S jejím textem se lze seznámit, popř. připojit svůj podpis a vyjádření na:
https://www.petice24.com/petice_proti_obnoveni_marianskeho_slou
pu_na_staromstskem_namsti
Podrobnosti ke snahám o postavení repliky sousoší odstraněného 
3. listopadu 1918 uvedeme v příštím čísle.

redakce

PAmátkA m. J. husA v hořicích
Na čtvrtou neděli po Svaté Trojici 9. července 2017 se v Hořicích sešla sku-
pinka křesťanů i s hosty v modlitebně Českobratrské církve evangelické v
Husově ul., aby si připomněli 602. výročí mučednické smrti mistra Jana
Husa – 6. července 1415 v německé Kostnici. Za tímto účelem se pravidelně
v den výročí v našem sboru konala ekumenická bohoslužba spolu s nábo-
ženskou obcí Církve československé husitské.
Letošní rok proběhla organizační změna, věnec k mistrovu pomníku byl
položen ve čtvrtek 6. července, avšak bohoslužby proběhly až v neděli 9.čer-
vence v modlitebně ČCE – jak bylo avizováno ve vývěsní skříňce u kostela
a v Hořických novinách.
Nedělní bohoslužby byly zahájeny v 10 h a vedly je sestry farářky Daniela
Brodská z ČCE a Eliška Zapletalová z CČSH. V kázání Daniela Brodská
použila část kázání mistra Jana z kaple Betlémské, které měl ještě před vypo-
vězením z Prahy. Text byl z Nového zákona, Lukášovo evangelium, 17.
kap., verš 11-19 a celé je v Husově Postille. Je to příběh o uzdravení 10 malo-
mocných Ježíšem. Tehdy trvalo Husovo kázání jeden a půl hodiny a všich-
ni posluchaři je vyslechli ve stoje. Husův text je starý více jak 605 let a pře-
sto mluví do naší současnosti.
Po kázání následovala večeře Páně podle tradice Církve československé
husitské. Vysluhovala Eliška Zapletalová. K večeři Páně přistoupilo 20
účastníků ekumenických bohoslužeb z několika církví: Církve bratrské,
Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Římsko-
katolické církve a hostem z Prahy byl starokatolík.
Po bohoslužbách bylo pro zúčastněné členkami ČCE připraveno malé
pohoštění, které proběhlo v milém a srdečném pohovoru.
Naše česká náboženská historie vypovídá o mnoha těžkých zkouškách. Sám
Jan Hus byl pro část společnosti po dobu 585 let kacířem. Následky bitvy na
Bílé hoře ještě více naši společnost rozdělily. Jsme proto ve světě považová-
ni za nejateističtější národ na světě. Minulost nikdo nezmění a je třeba se
dívat dopředu. Náboženskost – religiozita říká, že jde o spojení, (religio
navazuji a znovu spojuji). Navazujeme tedy na Husovu tradici.
Jan Hus je jedním z největších Čechů, ukázal nám i světu, že Pravda vítězí,
i když na čas poražena bývá.
Bývaly doby, že se takovéto významné akce zúčastňovali představitelé obce
a místní spolky. Snad opět ta doba přijde. Doufám.

Oldřich Nekvinda, kurátor sboru ČCE

Jak mluvit o stvoření
Dokončení ze str. 1

Luther se v Lipsku k Janu Husovi přihlásil. Ještě v létě 1519 probošt Karlovy koleje
M. Václav Rožďálovský poslal M. Lutherovi opis Husova spisu „O církvi“. Když
byly v roce 1537 ve Wittenbergu vydány Husovy dopisy, charakterizoval Luther
Husa takto: „Jestliže tento muž nebyl ušlechtilý, silný a neohrožený mučedník a
vyznavač Kristův, pak zajisté bude nesnadno dojít spasení.“
„S Lutherem vstoupili do přímého kontaktu představitelé reformačních církví 
v Čechách  - utrakvisté a Jednota bratrská. Byly zde velmi záhy překládány a vydá-
vány Lutherovy spisy. Do Wittenbergu, kde Luther na universitě přednášel, jezdili
studovat mladí Češi,“ připomněl M. Šimek.
Několik příkladů – budoucí právník Burián Sobek z Kornic se během svých studií ve
Wittenbergu stal Lutherovým přítelem. V roce 1520 přeložil a nechal v Praze vydat
jeho knihu o Křesťanské svobodě. Člen Jednoty bratrské - Oldřich Velenský 
z Mnichova vydal ve své tiskárně v Bělé pod Bezdězem, v roce 1522 Lutherův výklad
o Antikristu. Teologové Jednoty bratrské i utrakvisté udržovali s Lutherem osobní
kontakty, hovořili s ním a psali si. Luther podporoval jejich úsilí, aby jejich církve
zůstaly nezávislé na Římu.  
Šimek také připomněl zápas o svobodu svědomí. Německé protestantské církve byly
po Lutherově smrti úspěšné v zápase o svobodu svědomí. Naproti tomu protestanté
v Čechách a na Moravě v 17. století - po Třicetileté válce a Vestfálském míru -
nemohli svou víru svobodně vyznávat. Pro české katolíky byl Luther kacíř a nepří-
tel. K zásadnímu obratu došlo až po několika staletích. Na Druhém vatikánském
koncilu, v roce 1965, byl zásluhou pražského arcibiskupa a kardinála Josefa Berana,
přijat dokument o svobodě svědomí. Josef Beran řekl, že Římskokatolická církev 
v jeho vlasti trpí – bylo to v době komunistického režimu. Pravděpodobně jako násle-
dek činů proti svobodě svědomí v minulosti, které se staly v jejím jménu: upálení
kněze Jana Husa v 15. století a rekatolizace v Čechách  v 17. století podle principu
„Cuius regio – eius religio“. 
V roce 1983, 500 let po Lutherově narození - papež Jan Pavel II. podpořil snahu
katolicko-luteránské komise o společné studium osobnosti tohoto reformačního teolo-
ga. Luther i z katolické strany začal být pokládán za svědka evangelia, učitele víry a
hlasatele duchovní obnovy. Zprávu o tom přinesl i tehdejší český katolický samizdat
- Teologické texty. 

Michal Šimek 

Juda se ptá: „Pane, jak to, že se chceš
dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu
odpověděl: Kdo mě miluje, bude zacho-
vávat mé slovo (bude je ostříhat – bude
si hledět mého slova), a můj Otec ho
bude milovat; přijdeme k němu a učiní-
me si u něho příbytek. Kdo mne nemi-
luje, nezachovává má slova. A slovo,
které slyšíte, není mé, ale mého Otce,
který mne poslal.“

J 14,22-24
Slova, jak je běžně myslíme, když
jimi sdílíme zkušenost této časnosti
a označujeme svůj svět, se v Bibli
často pojí s významy, které si uvě-
domíme až při opravdovějším zá-
jmu víry. Že se Bible vykládá Biblí,
pozná každý písmák, který se v Du-
chu jejího poselství otevře. Pán Ježíš
mluví o Duchu PRAVDY a PO-
TĚŠENÍ, o Duchu moudrosti a zje-
vení, dodává apoštol (Ef 1,17).

Věřícím v Korintu, kde, jak víme, se
křesťané různili podle příchylnosti
k výrazným kazatelům, jako byli:
alexandrijsky vzdělaný Apollo, ju-
daizující Petr nebo misijně oriento-
vaný učitel pohanů Pavel, vysvětlu-
je apoštol hned zkraje svého první-
ho listu, podle kralického shrnutí,
rozdíl mezi moudrostí Boží a svět-
skou, mezi kazateli evangelia a řeč-
níky, též mezi člověkem tělesným a
duchovním: Zvěstujíce Ježíše Kris-
ta, toho ukřižovaného, mluvíme
jinými slovy. Slovy, jimž vyučuje
Duch svatý. ON je tlumočníkem
toho, s čím jsme posláni (1 K 1,13).
ON prostředkuje slovům významy,
jimiž se evangelium Ježíše, ukřižo-
vaného Krista, stává podmanivou
mocí k spasení každému věřícímu.
V ní, v této moci, spočívá Boží kra-
lování, nikoli v řeči (1 K 4,20).

Člověk blahobytu a zábavy se neza-
jímá. Myslí prakticky, slova mu
zůstávají stavebnicí jeho časných
obstarávek. Jakkoli možná informo-
ván a nábožensky vzdělán, bez víry
neprohlédá k tomu, co Duch sdělu-
je (1 K 2,14).
Leckterý mistr myšlenkových kom-
binací v dialektice konkrétního po-
stavil z kostek slov nejednu pozo-
ruhodnou konstrukci teologiky,
která stojí zemskou přitažlivostí.
Vírou se vztahujeme k tomu, co 
z tohoto světa není.
Ježíš, SLOVO BOŽÍ učiněné tělem
(píše Jan), od dětství hledá, jak
povědět o Otcově království. Jak
lidem v časnosti oznámit JMÉNO
Otce věčnosti, dát jim jeho SLOVO
a vykonat svěřené dílo (J 17,4.6.8.).
Ve třinácti se doptává učitelů v

slovo 1k 2,1-16; J 14,8-11

Dokončení na str. 3

evAngelický sBoR v RAtiBoři
Počátky sboru jsou spojeny s vydáním Tolerančního
patentu v roce 1781. Avšak myšlenky o reformě a
obnově církve sem pronikaly už od dob husitského
hnutí. Tajní evangelíci se zde scházeli ke svým boho-
službám. Tady bych chtěla vzpomenout jméno Jana
Maniše, lidového kazatele, který kázal na tajných
shromážděních, dlouho unikal pronásledovatelům,
nakonec však byl zatčen, uvězněn v Brně a deporto-
ván do Uher k nucenému pobytu, kde také zemřel.
Náš sbor si každoročně připomíná tohoto kazatele u
pomníčku v Kobelném, kde stávala jeho chalupa. 
Po vydání Tolerančního patentu 13. října 1781 se
téměř celá místní komunita přihlásila k víře svých
otců. Vytvoření evangelického sboru bylo potvrze-
no už 4 měsíce po vydání Tolerančního patentu, a to
11. února 1782, a přihlásilo se k luterskému vyzná-
ní. Lidé se zpočátku scházeli v dřevěné kapli.
Nynější kamenný a zděný kostel projektoval archi-
tekt Franz Föster z Vídně. Stavba byla započata r.
1842, ale dokončena byla až roku 1861 kvůli nedo-
statku peněz.
Roku 2011 sbor slavil 150. výročí posvěcení kostela.
Ovšem zub času a nepříznivé povětrnostní podmín-
ky, zejména voda, se za ta léta podepsaly i na této
stavbě. Kostel prošel několika rekonstrukcemi. Jed-
nou z nich byla celková rekonstrukce střechy r. 2012 a
o tři roky později, r. 2015, jsme museli řešit ještě
závažnější situaci. Ukázalo se, že zdivo je v katastro-
fálním stavu a dokonce by mohlo dojít ke zřícení
čelní stěny za oltářem, která nejvíce trpěla prosako-
váním vody. Byl to obrovský úkol, do kterého jsme se
pustili, ale dnes sami můžete vidět výsledek. Prob-
lém nebyl v tom, kde najít spolehlivou firmu, která
by všechny práce zodpovědně provedla, ale problém
byl v zajištění financí. Polovina financí byla získána

z účelové sbírky, která byla vypsána, nemalými část-
kami přispěla obec Ratiboř a mnohé další instituce
včetně Jeronýmovy jednoty. Přispěli i samotní obča-
né Ratiboře, Kateřinic a mnozí další. Ani to však
nestačilo pokrýt celkové náklady rekonstrukce, takže
jsme si museli vzít úvěr z Jubilejního tolerančního
fondu, který teď musíme pět let splácet. Slavnostní
otevření opraveného kostela se konalo 18. října 2015.
Jsme nesmírně vděčni Pánu Bohu za to, že se nám
podařilo toto dílo uskutečnit.

život ve sBoRu
Dospělí členové sboru se scházejí pravidelně k neděl-
ním bohoslužbám, zatímco děti mají ve stejnou dobu
nedělní školu. Během týdne se konají biblické hodi-
ny, konfirmační cvičení a schůzky malých dětí, které
si říkají Broučci. Starší generace se schází k modli-
tebním hodinám. Příležitostně se konají besedy s po-
zvanými hosty. Máme také pěvecký sbor, který zpest-
řuje svým zpěvem bohoslužby, zpívá na pohřbech a
dalších akcích. Za zmínku stojí také účast některých
děvčat v hudebním souboru Zvonky Dobré zprávy,
který má sice sídlo v sousedních Kateřinicích, ale
jeho zakladatelkou a dirigentkou je naše paní farářka
J. Wiera Jelinek.
V našem kostele se konají také koncerty pro veřej-
nost a výstavy květin uspořádané členkami místního
Gladiol Club’u. Velmi oblíbené jsou adventní kon-
certy a koncerty ZDZ. Sestra farářka učí náboženství
v ZŠ. Pravidelně míváme adventní večery, ekumenic-
ké bohoslužby, Světový den modliteb, rodinné boho-
služby, víkendovky, letní dětský tábor a letní tábor
zvonkohry spojený s výukou angličtiny, který probí-
há ve spolupráci s našimi přáteli z Pittsburghu. Na
podzim si připomínáme lidového kazatele Jana
Maniše, konáme přednášky, příležitostné soutěže a
přehlídky. 

Růžena Hříbková

Českobratrská církev evangelická
oslaví výročí reformace v Ratiboři
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Konečně zase sedím v babiččině báječ-
ném pokoji, zase se mohu pohupovat
ve stoleté tonetce a být malá holka na
prázdninách. Láduji do sebe šestou
buchtu a  je mi tak dobře, jak už dávno
ne. „Chutná ti, Kristinko?“ ptá se po-
šesté moje zlatá babička, která ty
buchty pekla. „Teď, když už jsi koneč-
ně zpátky z toho sanatoria, musíš
hodně jíst, aby ses trochu spravila. Jsi
kost a kůže.“
Má pravdu. Sice už roky nevidí, ale
nic před ní neutajíš. Stačí objetí, po-
hlazení a bábinka už přesně ví, jak na
tom jste, že jste nemožně zhubli, že
máte i v tom červencovém horku triko
s dlouhými rukávy, že se nějak hrbíte.
Babičce neujde nic, co se děje lidem,
které má ráda.
„Představ si, Kristinko,“ znovu mě
oslovuje, jako by se nemohla nabažit
mého jména, „Slavíkovi si přivezli chla-
pečka. Má ještě sestřičku, je o něco star-
ší, ale nechodí, proto je v jiném útulku.
Vezmou si ji také, jen co budou pohro-
madě všechny ty papíry k osvojení,“
sděluje babička poslední právy z domo-
va i zahraničí. Říká „útulek“ zařízení
pro opuštěné děti, jako by to bylo něco
pro vyhoštěné psy nebo kočky. Když ale
o tom chvíli přemýšlím, je to podobnost
docela případná.
Dojedla jsem a babička mi připravuje
lůžko. Trvám na starém gauči, které-
mu se říká divan. Přestože není
původně určen ke spaní, já na něm
vždycky spala ráda. Má čalouněné
opěradlo s takovou stříškou, na které
jsou odjakživa památeční předměty z
cest a různé dárky. Přestože je babička
úplně slepá, nemá nikde ani zrnko
prachu a nikdy nic z těch věcí neroz-
bila. Beru do rukou velkou mušli a
přikládám ji k uchu. Pořád v ní hučí
moře, stejně, jako když jsem byla
malá. Zavírám oči a odplouvám na
ostrov. Je plný květin, ovoce a barev-
ných ptáků. Nepřeji si nic jiného než
tam skutečně být a mít s sebou babič-
ku. Ani ne kvůli těm buchtám, ale jen
tak. Mít někoho, kdo je mi nablízku,
nesoudí a nekritizuje a ke komu můžu
přijít třeba nemocná, třeba o půlnoci
nebo i po dvou letech zmizení ze světa.
Uléhám na divan, který mě obemkl ze
tří stran svou sametovou náručí voní-
cí domovem, vonící babičkou. U nás
doma byly cítit hlavně cigarety a
mamčiny parfémy. Pokud jde o do-
mov, vždy byl tady, ve dvoupokojo-
vém bytě na předměstí.
„Jsi hrozně hubená, holčičko,“ říká a
láskyplně mi zastrkuje pokrývku ko-
lem těla. “Budu ti vařit samé dobroty.
A nechci nic poslouchat o tom, že se
bojíš přibrat. Takhle bys ani nemohla
mít děti, jak jsi průsvitná,“ dodává
babička s velkou starostí v hlase.
Odchází z pokoje a já mohu v klidu
brečet. Za zavřenýma očima si přehrá-
vám to svoje ulítlé video. Některé zá-
běry dávají smysl, jiné spíš připomí-
nají útržky podivných fotografií.
Z dětství přichází vzpomínka na prázd-
niny. Bývala jsem u babičky každé léto
až do své dospělosti. Babička učila na
klavír, o  prázdninách ji navštěvovali
její žáčci. Někteří z nich byli moji
prázdninoví kamarádi. Kdepak je jim
dneska konec? Víc než dva roky jsem tu
nebyla. To je doba, za kterou holka nebo
kluk v mém věku stihnou spoustu věcí.
Dostudovat, provdat se, mít děti.
Anebo jako já – nestihnout nic z toho,
protože musí projít odvykací léčbou.
Nejdřív mě od babičky a kamarádů
odtrhl pervitin, potom to, čemu se říká
resocializační program. Jeho součástí
je zřeknout se všech rizikových vzta-
hů, kontaktů i pochybných citových

závislostí. Babička sice zpravidla ne-
patří do okruhu rizikových známostí,
jenže to bylo moje srdce, co se hrozně
stydělo a nechtělo jí působit bolest.
Neměla nikdy lehký život. Když jí na-
víc moje mamka řekla, že jediná vnuč-
ka, tedy já, musí do sanatoria s tuber-
kulózou, byla to pro ni velká rána.
Protože nemůže psát obyčejné dopisy,
posílala mi po mamce kazety se svým
hezkým babičkovským povídáním i 
s hudbou. Jednu, s Chopinovými kla-
vírními skladbami, dokonce sama na-
hrála speciálně pro mne. Ty kazety byly
mým nejcennějším pokladem.
Připomínám si i vycházky a výlety, na
které mě babička brávala. Dědeček už
naživu nebyl, ale babička měla kama-
ráda, kterého nazývala bratr. Znali se
z evangelické církve. Bratr byl to, če-
mu se dříve říkalo gentleman. Byl jako
z filmu pro pamětníky. Když zemřel,
babička neplakala. Věří, že se jednou
setká se všemi blízkými. Neplakala,
ale něco se  z ní vytratilo. Neměla pro
koho péct nedělní bábovku, nebylo
komu hrát na klavír. Má pořád ráda
lidi a oni mají rádi ji, ale mnozí známí
jí už jen připomínají ty, kteří z jejího
života odešli. A tak tráví hodně času
sama, vzpomíná, poslouchá hudbu a
knihy na kazetách a čas od času hraje
na klavír svého milovaného Chopina.
Někdy i zpívá, ale pak se rozlítostní,
zavře piano a jde honem dělat nějakou
obyčejnou práci, aby zahnala smutek.
Představuji si, co jí procházelo hlavou,
když o mně dlouhou dobu nevěděla nic,
než že jsem tak těžce nemocná, že ne-
mohu ani psát ani telefonovat.
Říká se – milosrdná lež. Bylo milosrd-
né, když mě mamka žádala, ať neří-
kám, že beru drogy, ať utajím svůj
odchod do protidrogového programu,
že jsem na dně a rodina se mnou?
Táta odešel, prý už se na to všechno
nemůže dívat. Mamka mě sice nikdy
neopustila, ale svoje zklamání si
vynahrazovala všelijak. Také přestala
znát přátele. Mnozí se ztratili sami,
když se s tátou rozešli. Nemusela tedy
nikomu vysvětlovat, proč z naší do-
mácnosti zmizel kazeťák, kamera,
kolo, starožitnosti, proč už nenosí bri-
liantové náušnice. Jednu chvíli doufa-
la, že zachrání naši pověst, když mě
na čas odstěhuje ke slepé babičce –
prý, abych jí pomohla! Kdyby všecko
nebylo tak šílené, asi bych se tomu
zasmála. Naše babička možná potře-
buje, abychom jí pomohli s nějakým
tím zašíváním nebo přečtením dopisu,
ale to je asi všechno. Ve svých sedm-
desáti je tak akční, že ještě pomáhá
lidem kolem sebe. Je vstřícná, upřímná
a přátelská, ale nikdy dotěrná. Tak by se
mohlo zdát, že je snadné klamat ji nebo
třeba okrádat. Toho jsem se strašně
bála. Věděla jsem, že když potřebuji
drogu, selže všechna láska i rozum a já
se nebudu štítit podvést nejdražšího
člověka na celé planetě...
Mámin pokus nevyšel. Odešla jsem 
z domova a žila, jak se dalo. Jako
každý závislák jsem trávila čas tím, že
jsem sháněla peníze, abych zase měla
na svůj fet, který byl to nejdůležitější
v mém životě. 
Tehdy mamka namluvila babičce, že
jsem nemocná. Prostě lež jako věž. Jenže
mamka už jiná nebude, ona už kolikrát
sama neví, co je pravda. O feťácích je
také známo, že lžou. Sama to mohu dolo-
žit. Jenže my lžeme, protože se musíme
dolhat k dávce, bez které nemůžeme být.
Proč ale lhali půlkou života? Proč nelže
babička, která také neměla nic zadarmo a
bez modřin?
Doma jsem dlouho bez velkých obtíží
tajila rozpíchané ruce a nohy, průšvi-

hy s policií, nechuť k jídlu, vytřeštěné
zorničky, nespavost a absťáky. Když
se něčemu bráníte, když něco za žád-
nou cenu nemůžete do sebe pustit,
nevidíte to. Necháte se oblafnout
feťáckými kecy, necháte na sobě štípat
dříví nebo kolem sebe naslepo mlátíte
jen, aby se vám nedostalo pod kůži, že
máte v rodině problém.
Dlouho se mi dařilo žít jako by nic.
Pod svícnem bývá tma.
„No bóže, tak holka trochu kouří. My
nejsme lepší, ha ha,“ pravil žoviálně
taťka, když se mu to doneslo. Tak jsem
tedy kouřila. A v tom smradu, který u
nás doma z cigaret pořád byl, si nikdo
nevšiml, že kouřím trávu. Ani nebylo
kdy zaznamenat, že už mi tráva dáv-
no nestačí. Tyhle věci jdou hodně
rychle z kopce a hodně rychle vás be-
rou s sebou.
V bezpečí starodávného divanu se
nechce věřit, že jsem mohla prožít víc
než rok v dírách, o kterých babička ani
netuší. Není senilní, ví o životě hodně
a v lidských nesnázích se dost dobře
orientuje. Jenže to jsou nesnáze z její-
ho světa, jsou srozumitelné a dají se
přežít. Ty moje nesnáze jsou více
méně z pekla a přežít se dají jen zázra-
kem. A zázraky, jak známo, nepřichá-
zí denně a ke každému.
Pořád nemohu usnout. Snažím se mys-
let na hezké věci, tak jak nás to učili v
programu. Navozovat si pozitivní myš-
lení. Také nám tam říkali o víře v Boha.
Některým to pomohlo. Já to štěstí
nemám. Nějak mi v těch mých trablech
uniklo, kamže se ten Bůh schovává tře-
ba v noci, jako je tahle, když musím
myslet na všechno, co jsem ztratila. Je
nějaký Bůh, který by chtěl překousnout,
že se z hodné holky stala narkomanka,
zlodějka a šlapka? Tvrdili nám sice, že
je to tak, že všechno může být odpuště-
no, ale já to neprožila.
Nevím, jestli se dají věci kolem mne
ještě nějak uspořádat. Jediné, co vím,
je, že nikdy je neuspořádám bez babič-
ky, bez její důvěry a lásky, která z ní
na každém kroku padá jako dobré
ovoce ze staré jabloně. Také nevím,
kdy začít a jak odkrývat všechny ty
nánosy, co na sobě mám. Jestli je něja-
ký člověk, který mě může přijmout
špinavou a bezcennou, je to jedině
ona. A jestli je nějaký Bůh, musí vy-
padat jako moje babička, tím jsem si
jistá.
Když jsem se probudila, slunce jiskři-
lo na skleněné desce stolku a v jeho
odrazu zářily nějaké krásné kytky.
Babička je kvůli mně koupila na přiví-
tanou. Teď stojí ve dveřích a obličej
má obrácený přesně na mě. Nikdy
jsem nechtěla věřit, že opravdu nic
nevidí. „Dobré ráno, Kristinko. Když
hned vstaneš, dostaneš horké kafíčko a
palačinky se šlehačkou. Musela jsem
si trochu přivstat. Každou neděli cho-
dím do kostela, však víš.“ Probírám se z
ospalosti a přitom mi dochází, co mě v
noci nejvíc tížilo, co mě dovedlo až 
k upřímnosti, ve které jsem ode dneška
chtěla za každou cenu žít. Vzbudila
jsem se do pocitu závodníka, který stojí
na desetimetrové věži a chystá se ke sko-
ku do vody. Ke skoku nebo k pádu?
„Babičko, mohla bych do toho kostela s
tebou?“
Odpovídá trochu překvapeně: „To víš,
že můžeš. Copak tě to napadlo, tak
najednou?“ Zhluboka jsem se nadý-
chla, odrazila jsem se od strachu a
pochyb a pak jsem to řekla: 
„Babičko, nelekej se, prosím tě. Mám
AIDS.“

Delicie Nerková

z knížky „Darmojedi“

chrámě, udivuje otázkami a odpověďmi. „Musím být tam, kde jde o věc
mého Otce,“ říká užaslým rodičům (L 2,49). Mateřština na to sama o sobě
nestačí. Když snad ve třiceti osloví veřejnost, uchyluje se k přirovnáním.
Podobenstvími přibližuje událost Nové smlouvy, tajemství Božího kralo-
vání i sebe sama.
ON sám je činem Boží záchrany. Je naplněním Smlouvy staré, která tvoří
Izrael (Jer 31,33-34; Ez 11,19). Apoštol o ní mluví jako o stínu (obrysu) věcí
budoucích. PRAVDA, která ozářena vrhá tento stín a náznak do minulos-
ti jako vlastní odvěký projekt dějin Izraele, je tělo Kristovo (Ko 2,17). ON
je divem Boží LÁSKY od věků nasvíceným ze svaté jeho skrytosti proti
proudu času toho lidu, jejž tvoří k požehnání všech pokolení země 
(Gn 12,3)... A ON je posléze světlem naší šťastné volby i zdrojem síly v ní
setrvat. Je chlebem každého dne, který nás živí k životu věčnému.
Abych pojedl, musím být při vědomí. Předpokladem účasti na pokrmu
duchovním je duchovní probuzení, oživlá víra. Nejen vědění víry, věrou-
ka nebo náboženský názor, ale vědomé rozhodnutí. Mnohé lze vědět,
leccos akceptovat a přitom být duchovně v bezvědomí, Kristu se neode-
vzdat, živiny SLOVA pro svůj duchovní život nepřijímat a chlebem, který
sestupuje z Boží svaté skrytosti (J 6,51), se neživit.
Když do sebe zahleděný člověk nepoznal v divech stvoření Boží moud-
rost, „zalíbilo se Bohu otřást jeho rozumem, logiku zpochybnit a skrze
bláznovské kázání spasiti věřící“ (1 K 1,21)...
Bůh mezi námi na zapřenou jako člověk? V bájích to lidem přišlo jako
dobrý nápad už dávno. Avšak že by obraz Neviditelného v lidském těle
(Ko 1,15; 2,9) oslovil člověka zaslouženě hynoucího ve své bezbožnosti k
jeho spáse? Že mu z lásky rozdá svou duši, aby ho SLOVEM PRAVDY
vykoupil? Že za to dokonce v potupě život položí? To nevěděl, že nás nor-
mální nic tak nežere, jako pravdoláskaři? Zákonitě končí „na pravdě“, „na
spravedlnosti“ neboli na místě popravném. Ať visí! Ale moment! Syn
Boží? Není k smíchu Stvořitel, který si tohle nechá líbit? A zvůli svého
stvoření se nebrání?! Fakt věříte a chcete říct, že Všemohoucí, zjizvený až
příliš skutečnou smrtí kříže, z hrobu vstává jako šance svých katů, šance
na život v PRAVDĚ? Neblázněte! (Sk 17,32; 26,24).
Tak neuvěřitelné je evangelium Krista ukřižovaného, píše Pavel. Tak
nepravděpodobné a přece se dějí zázraky a víra někým otřese. Do krve se
mu zadře svědectví těla Kristova: Kam se poděju s učeností a moudrostí,
s chytráctvím tohoto světa, pohrdnu-li takovým Bohem?! Už vím, že ne to
tenkrát tamti někde mimo, daleko, dál ode mne, jak to od sebe odstrkuju.
Víra, dotek Ducha PRAVDY, je otřesné: „Bože, ano, to já...“ V písni „Pane,
jenžs mne koupil sobě“ volá za nás poslední biskup Jednoty bratrské, zdě-
šený nekončící Boží bolestí nad svojí nepravostí a nad hříchem světa,
jemuž konce není: „...ať víc nekřižuji tebe, dej mi k tomu pomoc z nebe!“
(Evang. zp. 391)
A ON ji dává. PRAVDOU svého vzkříšení přesvědčuje a k PRAVDĚ obra-
cí: Za nás, pro nás a kvůli nám se obětoval, abychom se poznali a hříchy
ležící v našich dveřích, aby se nestávaly. Stvořiteli odcizené aby nás vrátil.
Setba jeho duše aby v nás ožila k životu s ním (J 17,24; 2 K 5,8.)... a my už
nebyli sami svoji. V Kristu nově tvořeni žijeme tomu, který za nás umřel a
z mrtvých vstal, raduje se apoštol (2 K 5,15.17). Jsme v něm. Tvoří a zjevuje
sebe samého v nás, jak o to v modlitbě před smrtí stál (J 17,20.22.25).
„Zůstaňte ve mně a já ve vás“ (J 15,4).
Slovník, kterým svět poznává a zaznamenává svoje záležitosti, je ošidný
prostředník PRAVDY. A cesta vědění snadno zmýlí. Křesťan se nestřeže-
ně ztrácí JMÉNU Otce zjevenému v Synu, JMÉNU, které svět ve slovníku
nemá (J 17,11.12). Ježíš v převratné jedenácté kapitole podle Matouše říká:
„Žádný nezná Syna, jedině Otec, aniž Otce kdo zná, jedině Syn a komu by
Syn chtěl zjevit“ (Mt 11,27). Později bezradnému Tomášovi a všem nám,
znovu zdůrazňuje: „JÁ JSEM ta cesta k PRAVDĚ života (J 14,16). A dál:
„Jsem v Otci a Otec ve mně jest...“ (v 10.11). „Zůstaňte ve mně,“ důtklivě
nás nabádá, protože lze také nezůstat... v duchovním smyslu a významu
SLOVA...
Kdo z víry žije, získává „zápočet spravedlnosti“, četli jsme (Gn 15,6;
Ř 4,3.20-25; Gal 4,6; Jk 2,21-24), slyší a poslechne. Jde a koná své spasení
(Fp 2,12). Bůh v něm působí chtění i skutečné činění. Duch PRAVDY pak
opravuje jeho směřování a vede jej do společenství ve svazku pokoje
SLOVA, které ožívá a obživuje (J 6,63; Ef 4,3). 

Modlitba:
Bože, Otče Ježíše Krista, Otče náš, 
ve změti hlasů se chceme přidržet SLOVA tvého. Smyslu, který dáváš našemu
životu. Máme tvé signály. Nesplynuli jsme ještě tak docela s proudem na nebez-
pečné dálnici tohoto světa.
Díky, že v záplavě netoneme a ve zmatcích se neztrácíme. Že jsme neminuli odbo-
čení na cestu úzkou do těsné brány k hojnějšímu životu...
A tak necháváme své bouráky v etapě stát, saháme po bedekru Písem, zouváme si
boty svých obstarávek a kvaltování. Zastavujeme se, abychom to stihli za tebou.
Na dlaň doměřil jsi nám dnů. Svůj čas od tebe zdržet neumíme, hned pod rukama
mizí... Vezmi zpět tento den zas do svých dobrých rukou... Amen.

Samuel Jan Hejzlar

slovo   1 k 2,1-16; J 14,8-11Prázdniny

vyzýváme sbory, farnosti a náboženské obce všech denomi-
nací: představte se a podělte se s námi o zkušenosti ze živo-
ta společenství - s jeho radostmi i starostmi. 
Příspěvky i fotografie posílejte na adresu redakce:
Ječná 19, Praha 2 nebo mailem: et.kJ@worldonline.cz

Rádi otiskneme i vaše příběhy. 
(red)

Dokončení ze str. 2



Ve dnech 24. a 25. června 2017 se
uskutečnil zájezd Zvonků Dobré zprá-
vy do polského Slezska, kde pod taktov-
kou dirigentky paní farářky Wiery
Jelinkové děvčata předvedla své umění
hry na ruční zvonky. Tentokrát je do-
provázel i mužský pěvecký sbor Kosáci
vedený panem Martinem Žabčíkem,
místostarostou obce Ratiboř a místoku-
rátorem FS ČCE.
První zastávka v Polsku byl krásný
zámek Moszna, který postavili ve stře-
dověku templářští rytíři. K zámku patří
rozsáhlá zahrada s lipovou alejí, která je
krásným místem k procházkám i odpo-
činku.
Z Moszne pokračovala naše cesta do
malé vesničky Piotrówky, kterou spolu
se skupinou českých exulantů založil
jejich farář Petr Sýkora, po němž ves-
nička dostala své jméno. Byli jsme při-
jati místním panem farářem a staros-
tou, kteří nám povídali o historii vesni-

ce. Na oplátku jim Kosáci zazpívali 
v polštině „Karolinku“, což je píseň,
která je nejen v tomto kraji, ale i v celém
Polsku, velmi populární. Pro zajíma-
vost řeknu, že příběh, o němž se zde
zpívá, pochází ze života jistých dvou
rodin českých exulantů. 
Z Piotrówky jsme jeli do obce Jemiel-
nica, která je významným poutním
místem. Odpoledne se v překrásném
cisterciáckém kostele v Jemielnici konal
první koncert. Hrály Zvonky, (které ta-
ké ve svém repertoáru měly „Karolin-
ku“), zpívali Kosáci a obojí měli velký
úspěch. Dojatí posluchači potleskem
ocenili také proslov dirigentky, paní
farářky Wiery Jelinkové, která jim podě-
kovala za pohostinnost Slezska v do-
bách  pronásledovaní evangelíků. Po
koncertě jsme odjeli do vesnice Kamień
Śląski, kde jsme byli ubytováni v zá-
kladní škole. V 19 hodin začaly koncer-
ty. Nejprve zazpívali Kosáci v lázeň-

ském zařízení Sw. Jacka. Měli velký
úspěch, zvláště když zazpívali „Karo-
linku“. Současně probíhal i koncert
Zvonků v plesovém sále arcibiskupské-
ho paláce. Na závěr koncertu se k nim
připojili i Kosáci. Koncert byl velmi
úspěšný a pan arcibiskup Alfons Nos-
sol upřímně a dojatě děkoval. Po kon-
certě jsme se posilnili skvělou večeří v
jídelně paláce společně se všemi pozva-
nými hosty pana arcibiskupa.
V neděli dopoledne jsme si prohlédli
lázeňské zařízení, které je zaměřeno na
vodoléčbu. Poté jsme odjeli do městečka
Gogolina, kde se v odpoledních hodi-
nách uskutečnil v kostele slavnostní
koncert Zvonků i Kosáků u příležitosti
50. výročí udělení městských práv
Gogolinu a hymny města, což je zmiňo-
vaná písnička „Karolinka“. Obojí měli
opět velký úspěch a Kosáci si své první
zahraniční vystoupení náležitě užili.
Koncert se konal z iniciativy pana Joa-
chima Wojtali, starosty města, který
vyjádřil naději na další hudební setkání
s těmito mimořádnými týmy.
Na závěr pobytu jsme si ještě udělali
společnou fotografii s „Karolinkou a
Karlíčkem“ z bílého kamene a vydali se
na zpáteční cestu. Po celou dobu nás
provázelo nádherné počasí a dobrá
nálada. Cestu autobusem nám zpříjem-
ňovali Kosáci svým zpěvem a hrou na
harmoniku. Celý pobyt byl pro nás
úžasným zážitkem a jsme za něj velmi
vděčni. Moc děkujeme.

Růžena Hříbková 

zvonky a kosáci v Polsku

V CENTRU DOBŘíŠE NABíZíME K PRO-
NáJMU ByT 4+1 v rodinném domě
se zahradou.
Volný od 1.10.2017. Pouze pro
členy ČCE se zájmem o aktivní
působení v místním sboru. 
Další informace u faráře sboru,
Samuela Hejzlara, tel: 603578108,
e-mail: sammyhej@gmail.com.    

MUZEJNí DEN NA KRALICKé TVRZI A
PAMáTNíKU BIBLE KRALICKé
Tak jako v předcházejících letech,
vás i v tomto roce 9. září 2017,
zveme na sváteční setkání na kra-
lické tvrzi a Památníku Bible kra-
lické. Od 9 do 17 h se vám zpří-
stupní prostory Památníku Bible
kralické, kralické tvrze, kostela
svatého Martina a přilehlého
obecního prostranství.
www.na-kralicke-tvrzi.webnode.cz

inzerce

Pozvánka
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Byl synem profesora a faráře Thomase Gry-
naea, studoval bohosloví v Basileji a v Tue-
bingen, od 1565 působil jako farář (po svém
otci) v Roetelnu v Bádensku, 1575 se stal pro-
fesorem Starého zákona a historie v Basileji,
1584 v Heidelbergu a od 1586 v Basileji před-
nášel Nový zákon a působil jako superinten-
dent. V r. 1588 reorganizoval tamní gymnázi-
um a založil konvikt pro mladé šlechtice
(mezi jeho chovanci byl také Karel starší ze
Žerotína (1564-1636), žák bratrského gymná-
zia v Ivančicích a pozdější moravský zemský
hejtman). Jakožto stoupenec curyšského refor-
mátora Huldrycha Zwingliho se střetával 
s pravověrnými luterány (hlavně ve sporu o
pojetí večeře Páně). Kvůli svému vzdělání zís-
kal značný vliv v reformované církvi i ve spo-
lečnosti. V roce 1612 zcela oslepl, ale kázal a přednášel až do své smrti.
Z jeho četných latinských spisů připomeňme:
Církevní dějiny (1569, 1577), Rukověť svatých knih (1577), Bohoslovecké názory
a otázky (1588) a Pravověrné připomenutí svatých otců (1569).

Bohuslav Vik

Kniha je příběhovou vzpomínkou na dobu
reformace, která před 400 lety ovlivnila jak
duchovní, tak občanské dění našeho národa.
Autor (autoři) popisuje na příbězích tří gene-
rací šlechticů a měšťanů naděje i prohry této
doby. Příběh je zasazen do tehdejšího pan-
ství Březnice a Rožmitálu, tedy rodů Jiřího 
z Lokšan a Floriána Gryspeka, jeho syna a
vnuka. V knize není opomenuta událost po-
čátku manželského vztahu arcivévody Fer-
dinanda a jeho sličné a bohaté nevěsty Ka-
teřiny, která se odehrává na zámku v Břez-
nici. Pro věrné dobové pozadí tehdejšího
života jsou zde použity příběhy tehdejších
řemeslníků a jako obrazové dokreslení doby je v knize hojně použito mincí
a medailí panovníků a šlechticů, které se váží k uvedenému období jejich
vlády.
Autor zvolil zcela úmyslně třígenerační pohled na tuto dobu, aby bylo
zřejmé, jak vývoj událostí měnil a přetvářel jednotlivce a měnil hlavně
jejich osobní religiozitu i celou společnost. Příběhy popisovaných postav
jsou vsazeny do doby před i po Bílé hoře a před obdobím nazývaným tři-
cetiletá válka.
Autoři: J. Hlavnička J. Svátek, hraběnka Edita ze Salburgu, R. Hofmeister
Vydal: Jirkapress v roce 2017, počet stran 200. 
Režijní cena 120.- poštovné 50,-
Kontaktní adresy: Jirkapress@seznam.cz; WWW jirkapress, neb osobně

švýcarský teolog a humanista
Johann Jakob gRynAeus

(1.10.1540 BeRn – 13.8.1617 BAsileJ)

Píseň písní nám ve své druhé kapitole připomíná, že naše zformovanost do
podoby Božích dětí není žádná naše zásluha, ale práce Boha živého, Otce
laskavého v Pánu Ježíši Kristu na nás, při nás a v nás! V Kristu Ježíši nás Bůh
zavolal a přizdobil si nás ze své milosti do podoby, která je mu příjemná a
potřebná do prostředí, do kterého nás postavil, abychom v něm plnili úkol,
který nám dal, být mu každý na svém místě na svědectví a volat ostatní do
Boží blízkosti. To je velmi náročný úkol, ale přidává k němu sílu a nové
občerstvení, dává odpočinout ve stínu svých křídel ochrany a péče, posilu-
je uprostřed zápasů. Nežijme proto životem slov, ale reálných činů, ve kte-
rých bychom na každém kroku dokazovali, že patříme Bohu, že se pokou-
šíme napodobovat cestu lásky, kterou nám v Pánu Ježíši Kristu ukázal.
Vyznávejme v pokoře před Bohem všechno a prosme o nové odpuštění a
novou sílu do dalších zápasů. Bůh je věrný, stojí vedle nás a plní svoje zaslí-
bení. I když někdy zemdlíváme, on nám nic nevyčítá, ale trpělivě nás pod-
pírá. Jen nám stále připomíná, že se na něho můžeme vždycky spolehnout,
protože nás miluje. Svým pouhým slovem proměnil náš život v život krás-
né, voňavé růže a stále nás prozařuje svou blízkostí, abychom šířili kolem
sebe vůni Božího jména. Od nás však očekává svědeckou službu životem,
chvály, vyznání i v upřímnosti a z hlubin pojímané modlitby. Tak žije Bůh
se svým stvořením. A tam, kde přicházejí falešní proroci, dává Bůh ze své
milosti vidět správnou cestu, pravdu i smysl života, abychom se v labyrin-
tu duchovna 21. století neztratili a žili život jemu na svědectví ve střízlivos-
ti své víry, v pravdě a lásce, k oslavě Božího jména. 

(pokračování příště)
Pavel Rybín

Píseň Písní 9: Bůh žije se svým stvořením

císařův rada o tvrdohlavém muži, 
jeho přátelích a vzorech

v čísle 22-21/2017 je recenze na knihu o lutherově
manželce. chybí tam však základní údaj - název knihy.
Po delším pátrání jsem zjistila, že kniha má název RŮže
nA sněhu. 

Rut hanáková

Kniha je radostným svědectvím z „neradostné“
doby koncem minulého století. Z této doby
autor vyzdvihuje požehnání z osob, událostí a
vztahů, které jej utvrzovaly ve víře. Kniha není
strohou autobiografií, je-li jí vůbec, ale je popi-
sem toho jak jeho sportovní, vojenský občan-
ský, a duchovní růst byl „prosvětlován“ jas-
ným paprskem, svítícím do tmy a nesvobody
tehdejší kolektivizace i normalizace. Kniha za-
chycuje krásné a důvěrné kontakty s osobami
víry různých církví. Popisuje atmosféru ve
Spojeném mužském sboru, mezi přáteli v re-
dakční radě Kostnické jednoty, sborem v Sou-
kenické a dalšími událostmi a osobnostmi. Tento paprsek „JASU,“ vedl
autora k osobní a duchovní „aktivaci.“ Právem proto motto knihy je 12.
verš žalmu 139: Žádná tma pro tebe, Bože, není tmou! Noc jako den
svítí. 
Rozsah: 146 stran, lepená vazba. Je hojně ilustrována fotografiemi.  
Autor: J. Hlavnička, 
Vydal: Jirkapress
Cena: 100,-
Kontaktní adresy: Jirkapress@seznam.cz či hlavnickajirka@seznam.cz



Křesťanská institucionalizovaná církev byla lidskou nedů-
sledností, ziskuchtivostí, ctižádostí, touhou po moci svádě-
na na scestí a snahy o její nápravu patří k církevním ději-
nám. Hlasy jednotlivců i menších nebo větších hnutí uvnitř
církve volající po důsledném návratu k základům křesťan-
ského učení byly potlačovány, umlčovány, změnily trvale
málo, ale jsou nám aspoň důkazem toho, že základ, který
byl křesťanské církvi položen, má sám v sobě sebeopravnou
sílu a že církev nebyla nutně odkázána na přínos novově-
kého humanismu a osvícenství a dalších podobných myš-
lenkových proudů.
Jan Hus patřil k oněm mnohým po celé církevní dějiny se
vynořujícím hlasům volajícím po nápravě. Vzdor jeho mu-
čednické smrti by byl mohl zapadnout v moři dnes zapo-
menutých obětí, které mají institucionalizované křesťanské
církve na svědomí. Avšak jeho kázání a jeho smrt vyvolaly
v Čechách tak silné a prudké hnutí, že si s ním tehdejší cír-
kevní instituce hned tak neporadila. Vojenské křížové vý-
pravy je nezvládly. Nezbývalo, než vyjednávat a vrážet klí-
ny, ale uspokojivého vítězství Řím nedosáhl. Musel se na
dlouhý čas a jen nerad smířit s existencí české utrakvistické
církve. Utrakvistická církev nechtěla narušit sakrální jedno-
tu církve, ale cílevědomě narušila svévolnou papežskou ad-
ministrativní jurisdikci. Patřilo to k jejím nedotaženým
nápravným přínosům. Kalich, přijímání pod obojí, byl vidi-
telným přínosem. Požadavek souladu života kněží s jejich
kázáním se ani utrakvistům příliš nedařil. Radikálnější
nápravné myšlenky husitského hnutí (odmítání některých
katolických svátostí, víry v existenci očistce, modliteb za
mrtvé, modliteb ke svatým a Panně Marii, odmítání církev-
ně nařízených postů a exorcismu při křtu, odmítání kněž-
ských ornátů, svící, zvonění) nepatřily k učení utrakvistic-
ké církve. Nebyly všem utrakvistům ani vlastní, a proto
mohly být obětovány snaze po udržení sakrální jednoty.
Byly v utrakvistické církvi značně potlačeny, ale ne vymý-
ceny. Shrnujícím podstatným přínosem české reformace
bylo volání po návratu k Písmu a důraz na osobní zodpo-
vědnost před Bohem. Oba tyto základní důrazy nebyly no-
vým objevem české reformace, ale v české reformaci se
ujaly v širokém společenském záběru a s větší důsledností
než předtím kdekoliv jinde. O Bibli se začali zajímat i pro-
stí lidé a svědomí prostých lidí bylo respektováno (Kutno-
horský mír 1485). Obojí bylo v 15. století zcela výjimečným
jevem. 
Skupina Bratří zákona Kristova ve své zodpovědnosti před
Bohem nechtěla víc, než konsekventně žít podle biblických
rad a příkazů, jak jim rozuměla. Byla zpočátku tolerována.
Když však v otázce kněžství narazila na nedůslednosti
obou církví (katolické i utrakvistické) a odvážila se zbavit
své závislosti na nich, vystavila se persekucím. Jednota
bratrská se stala první skutečnou na Římu nezávislou
reformační církví s vlastním církevním řádem a jasně for-
mulovanou konfesí.
Německá a švýcarská reformace vstoupily do dějin o něko-
lik desetiletí později. Měly své vlastní důrazy, prosazovaly
se jinými cestami a našly v politicky a společensky pozmě-
něné Evropě širší ohlas než česká reformace, čemuž napo-
máhala i jazyková situace (němčina a francouzština). Ně-
mecká a švýcarská reformace českou reformaci ovlivnila,
obohatila, ale nepohltila. Svébytnost české reformace zůstá-
vala až do Bílé hory viditelnou. Po Bílé hoře dochází ke
zlomu, obě české nekatolické církve, utrakvistická i bratr-
ská, z veřejnosti zmizí a zanikají, ale výsledky české refor-
mace přežívají. O jejich udržení dbá místo zaniklých utra-
kvistických a bratrských církevních institucí česká refor-
mační tradice. 
Tradovaná vyprávění a stará zakázaná literatura povzbu-
zují z generace na generaci stále znovu zájem o zakázanou
Bibli a oživují vědomí osobní zodpovědnosti před Bohem.
Kdysi vymezené církevní hranice pozbývají významu.
Písmáci pocházející z rodin původně utrakvistických se
sbližují s potomky členů Jednoty bratrské, jejíž sbory
přežívají v ilegalitě déle a rozpadají se daleko pomaleji
než sbory utrakvistické. Koncem 17. století jsou téměř
všichni čeští písmáci katolicky pokřtěni. To by jim v třetí,
čtvrté generaci vzhledem k daným zemským zákonům už
snad ani příliš nevadilo, kdyby byli mohli číst Bibli a nábo-
ženskou literaturu podle své volby a vyhýbat se některým
katolickým církevním zvyklostem příčícím se jejich svědo-
mí. Avšak taková tichá tolerance nebyla přípustná. Tvrdé
pronásledování „nekatolíků“ sice mnohé písmáky zastra-
šilo, ale jiné v jejich víře jen utvrdilo. 
Výsledky české reformace byly v době rekatolizace násilně

odstraňovány, ale nemohly být zcela vymýceny. Tajní pís-
máci z nich žili a stavěli na nich dál.
V ilegalitě se dál vyvíjela jak česká reformační tradice tak 
i písmácká teologie a náboženská praxe: Vyprávění o Jed-
notě bratrské a jejích řádech se dostávala do popředí, při-
bývaly zkušenosti z výslechů a vězení, řešily se otázky za-
stírání, přetvářky, lži. Touha po večeři Páně vysluhované
pod obojí vedla k praxi lámání chleba a přijímání svátos-
ti i z rukou laiků. Nebylo to však jednání neuvážené,
nýbrž bylo biblicky zdůvodněné.
Do země se tajně vracející exulanti a predikanti a novější ze
zahraničí donášená evangelická (především pietistická)
literatura pomáhala českým písmákům uvědomovat si pří-
buznost české a německé reformace, ovlivňovala i způsob
jejich zbožnosti, ale nenarušovala českou reformační tradi-
ci. Ti, kteří se dostali do exilu do luterské Lužice nebo do
Saska, se ochotně hlásili k luterské církvi, ale brzy zazna-
menávali vedle základního reformačního souznění i lecjaké
rozdíly dané zachovanými důrazy svébytné české reforma-
ce (odmítání modliteb za mrtvé, odmítání exorcismu při
křtu, odmítání kněžských ornátů, svící, soch a obrazů v ko-
stelích, i později vžité lámání chleba při večeři Páně). Sna-
žili se vtěsnat do řádů luterské církve, ale jejich velkou tou-
hou byly samostatné české sbory s vlastním (bratrským) řá-
dem a nejraději i s vlastním kostelem bez ozdob. Touha po
lámání chleba musela zůstat v Sasku veřejně nevyslovena,
ale v tolerantnějším Berlíně byla vzdor nepochopení větši-
ny luterských teologů splněna. Samostatné české sbory
vzniklé v exilu v 18. století, ať luterské nebo reformované,
nesly pečeť svébytnosti české reformace.
Kontinuitu české reformační tradice a náboženské praxe lze
vzdor rekatolizačnímu pronásledování doložit od Husa až
do tolerančního patentu. Napsala jsem o tom ve své knize
Více sluší poslouchati Boha než lidí a nechci se příliš opa-
kovat. Po dobu protireformace byla v Čechách a na Moravě
zachována nejen prázdná reformační tradice (vyprávění,
zvyky), nýbrž i její náplň: o čem si lidé vyprávěli (věrnost
předků Božímu slovu, osobní zodpovědnost před Bohem),
to se snažili i žít. 
Vzhledem ke 160 let trvajícímu tvrdému pronásledování,
které vyhnalo do emigrace nejen deseti, nýbrž statisíce exu-
lantů, byl počet evangelíků, kteří v zemi zůstali a po vyhlá-
šení tolerančního patentu se ke své víře vzdor mnohým ne-
jistotám, nevýhodám a materiálním škodám přiznali, pozo-
ruhodný. 
Toleranční patent znamenal pro písmáky na jedné straně
značnou úlevu (konec slídění po Biblích a zakázaných kni-
hách, konec vynucování zpovědní povinnosti, konec stra-
chu z hrubých výslechů a vězení), ale nepřinesl vytouženou
plnou svobodu. Nemohli se hlásit ke své „evangelické bra-
trské“ ani ke „staré českobratrské“ víře, nýbrž buď k luter-
ské nebo reformované. Většina se s tím byť nerada nějak
srovnala a v důsledku souhry různých okolností se octla 
v jedné nebo druhé povolené církvi. 
Do nově vzniklých sborů přišli luterští nebo reformovaní
pastoři z Uher, kteří ve své naprosté většině mohli mít o
české reformaci jen povšechné a nedostatečné vědomosti, a
to spíše jen o jejich počátcích. O životě tajných evangelíků a
o vývoji české reformační tradice v ilegalitě nevěděli téměř
nic. Ani pietisticky laděné zbožnosti českých evangelíků
nevycházeli příliš vstříc, většina z nich byla nakloněna spíše
novému duchu doby – osvícenství. Mnozí z nich museli pře-
konávat i jazykové překážky. O své službě ve sborech měli
své představy, svým vzděláním a svými ordinačními sliby
byli vázáni na tu kterou konfesi a církevní řády. Zvláštním
přáním a zvyklostem svých farníků nemohli rozumět. Střety
pastorů s farníky byly tak předprogramovány.
První otázkou, která byla řešena, byla zpravidla otázka lá-
mání chleba. Pastoři, kteří začali ze svých zavazadel vyba-
lovat krucifixy, svícny a svíčky, se nesetkali s vděčností,
nýbrž nedůvěrou. Chtěli-li důvěru zas získat, museli být
ochotni k jistým ústupkům. Tu se nám vynořuje otázka, do
jaké míry a s jakými trvalými výsledky česká reformační
tradice ovlivnila nově vznikající luterské a reformované
sbory. 
Čeští evangelíci trvali na svých tradicích, povolaní pastoři
se snažili zavést řády, na které byli zvyklí. Někteří laičtí
organizátoři prvních tolerančních sborů se po jejich vzniku
stahují zklamaně do pozadí. 
Sociolog Zdeněk R. Nešpor (Víra bez církve? Východočeské
toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem
2004.) se záslužně ujal tématu „tolerančního sektářství“.
Pod tento pojem však neprávem shrnul vše, co se odchylo-

valo od instituce a učení jedné z uznávaných církví, tedy
také výsledky české reformace. 
Česká reformace vyrostla ze společného křesťanského zá-
kladu, orientovala se výrazně biblicky, byla v době protire-
formace násilně zbavena svých církevních institucí, byla do
velké míry potlačena, ale zůstala přece nepřemožena. Nosi-
telům české reformační tradice v toleranční době nezbýva-
lo, než buď se zařadit do jedné jim málo známé povolené
církve, nebo zůstat, kde byli a žít podle svého, nebo se di-
stancovat ode všech. Bez pochyby se vyskytovaly v Če-
chách a na Moravě v té době (podobně jako i v jiných
zemích) různé sekty (zajímavé by bylo evropské porovná-
ní). Avšak nositelé české reformační tradice toto označení
nezaslouží. Odmítání kněžských ornátů, svící, soch a obra-
zů v kostelích, požadavek lámání chleba při večeři Páně a
laická spolupráce ve sboru patřily k výsledkům české refor-
mace a je přirozené, že je toleranční evangelíci ať v refor-
movaných nebo luterských sborech prosazovali a do jisté
míry za cenu velkých mrzutostí i prosadili. Ti, kteří trvali
na svém přesvědčení, ale nechtěli se dohadovat s kazateli,
kteří pro ně nenašli hned pochopení, zůstávali někdy sami
pro sebe, ale jen proto nemusí být stavěni na stejnou rovinu
s výstředními sektáři odchylujícími se podstatně od biblic-
kého učení. 
Pojem „sektářství“ má dodnes pejorativní nádech, dodnes
se v něm obráží podezření ze závažné scestnosti. I velké
křesťanské církve si vzájemně scestnost předhazovaly, ale
musely se učit snášet. Když se po 160 letech tvrdé protire-
formace vedle reformačních církví vynořili z ilegality nosi-
telé české reformační tradice, byli bez církevní instituce a
nebylo jim dopřáno, aby si ji znovu vybudovali. Proto však
by neměli být na rozdíl od ostatních reformačních církví na-
zýváni sektáři. Mělo by jim být aspoň dodatečně v historic-
kých pojednáních dopřáno postavení uznávaného svébyt-
ného reformačního proudu. 
Exulantská historie dokládá v podstatě jednotný (sjednoce-
ný) duchovní proud české reformace, jak se do 18. století 
v ilegalitě stmelil a vyvinul. V exulantských sborech se při-
rozeně také vyskytly snahy jednotlivců zaujmout přední
místa ve sborové práci, nechyběly ani osobní rivality, ale
nevedly k rozkolům, nejednalo se o rozdílná učení. Ve Slez-
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První toleranční kostelík v Čechách z r. 1785 dnes patří Česko-
bratrské církvi evangelické a dnes je součástí skanzenu Zichpili.
Po vyhlášení tolerančního patentu 13. 10. 1781 se v Humpolci
přihlásilo k luterské církvi 44 rodin. V červenci 1783 zde byl
ustaven luterský evangelický sbor. 
První bohoslužby se konaly 12. října 1783 v domě Jakuba Příbor-
ského. Na stavbu kostela, fary a školy přidělily úřady evangelí-
kům pozemek na Zichpili a 9. října 1785 byl kostel slavnostně
vysvěcen. Jde o o jeden z nejstarších tolerančních kostelů na na-
šem území. 
Toleranční kostely nesměly mít podobu kostela - neměly zvony
ani věž, vchod nebyl z hlavní ulice a okna musela být čtverhran-
ná. Při opravě, která probíhala koncem čtyřicátých let 19. století
byl proražen hlavní vchod v průčelní zdi a původní vchod zůstal
jako vedlejší.



sku se vydělila pouze jediná (!) malá sekta třiceti lidí. Poz-
dější různé církevní zařazení českých sborů bylo dáno
životními podmínkami v exilu, nesnadnou orientací v cír-
kevním světě a novými duchovními vlivy. 
V Čechách a na Moravě se vedle písmáků s jednoznačnou
reformační tradicí vyskytovaly bezpochyby i sektářské sku-
piny, vždyť sekty vznikaly a dodnes vznikají i ve sborech a
církvích teologicky pečlivě vedených. Výskyt sektářství 
v toleranční a potoleranční době však neznamená, že mezi
českými „nekatolíky“ vládl napořád jen chaos a sektářství. 
Toleranční zákony roztříštily duchovní dědictví české re-
formace, které bylo až do poslední čtvrtiny 18. století zacho-
váno v obdivuhodné jednotné ucelenosti, nejméně do tří
skupin: luterské sbory, reformované sbory a hloučky mimo
ně. Tato skutečnost nositele české reformační tradice bezpo-
chyby znejistila, oslabila, izolovala a případně i pomýlila,
protože ztratili dosavadní vzájemnou oporu. Mohla přispět
i k vzniku nových sekt, ale tu nezbývá opatrnosti: Nositele
české reformační tradice, ať už zařazených v církvích nebo
zůstávajících mimo ně, je třeba odlišovat od skutečných
výstředních sektářů. 
Život v písmáckých rodinách se v toleranční době změnil.
Bible se nemusela schovávat, místo na tajné noční schůzky
písmáků se mohlo chodit veřejně do sboru na kázání, a sou-
sedské schůzky ke čtení Bible už nebyly tak nebezpečné.
Písmáci, kteří byli příliš opatrní, k toleranci nedůvěřiví nebo
její nedostatečností zklamaní, zůstali v katolické církvi a žili
si tiše po svém jako dosud s tím rozdílem, že je nikdo neza-
víral a netrápil ve vězeních jen proto, že si četli Bibli a vy-
hýbali se některým katolickým náboženským povinnostem.
Jak dlouho přežila česká reformační tradice v takových ro-
dinách? Měly to snazší než písmáci, kteří zakládali evangelic-
ké sbory, vnášeli do nich náboženskou praxi české reformace
a naráželi na nepochopení zodpovědných duchovních.
O Husovi, husitech, Českých bratřích a některých mučední-
cích z dob protireformace se v písmáckých rodinách i nadá-
le jistě vyprávělo a můžeme vycházet i z toho, že mnohé
písmácké rodiny si ještě aspoň po jednu nebo dvě generace
udržely ražení svébytné české reformace. Ale úředně povo-
laní pastoři konali své dílo a podle svých schopností své
posluchače ovlivňovali. Pro luterány nebylo nad luterskou
církev, pro reformované byla reformovaná tou nejdokona-
lejší. Děti narozené do těchto sborů v nich vyrůstaly a učily
se být luterány či reformovanými, nikoliv Českými bratry,
jak se nazývali jejich prarodiče a v zahraničí ještě i potomci
exulantů. 
Druhá a třetí generace českých evangelických duchovních
tendovala k teologickému racionalismu. Pokud je česká
reformace vůbec zajímala, sotva mohli pochopit její písmác-
kou spiritualitu. O prostých členech sborů těchto mladších
generací, o jejich zbožnosti a o jejich vztahu k minulosti
víme dosud příliš málo, což nám ztěžuje nalézt odpověď na
otázku další kontinuity české reformace. Ačkoliv se leckte-
ré praktické důrazy české reformace v tolerančních sborech
prosadily, její duchovní síla se zřejmě pomalu vytrácela. 
Abychom se dobrali podrobnější uspokojivé odpovědi na
otázku, jak v toleranční a potoleranční době přežívala česká
reformační tradice a jaká byla její účinnost, potřebovali
bychom ještě dlouhou řádku důkladných mikrohistoric-
kých studií: podrobnější historie jednotlivých tolerančních
sborů, duchovního proudění v těchto sborech i mimo ně,
rodinné historie...
S oživením národnostní otázky začal růst zájem o českou
historii. Nejen evangelické intelektuály začala zajímat její
dosud zastíraná část: husitství, českobratrství, rekatolizace.
Revoluční nálada v polovině 19. století podpořila i touhu
prorazit hranice nedostatečné tolerance. Reformovaný pas-
tor Bedřich Vilém Košut a luterský katecheta Josef Růžička
žádají dokonce obnovení České a Bratrské konfese. První
české evangelické noviny vyšly pod názvem Českobratr-
ský hlasatel. Česká reformační tradice se tak zas veřejně
hlásila k slovu, ale jakou měla hloubku? Nezbyla z ní jen
prázdná slupka? Košut i několik jiných evangelických du-
chovních byli potomky tajných pronásledovaných písmáků,
avšak sami vyrůstali už pod jinými vlivy.
V druhé polovině 19. století vznikaly v Čechách (byť i pod
vlivy zahraničních probuzeneckých hnutí) nové církve (Jed-
nota bratrská, Svobodná církev reformovaná, později
Jednota českobratrská) a hlásily se k české reformační tra-
dici. Lze snad v podrobnější historii jejich vzniku vystopo-
vat kontinuitu reformační tradice až do doby předtoleran-
ční? V katolické rodině Antonína Balcara v Horní Rade-
chové, strýce zakladatele české Svobodné církve reformova-
né Jana Balcara, se ještě v roce 1840 četla Bible. Takových
katolických písmáckých rodin bylo v tom kraji (a bezpochy-
by i v jiných krajích) více. V padesátých letech 19. století
několik desítek osob přestoupilo z katolické církve do refor-
mované.
Hodnotit českou reformaci kladně se stalo mezi intelektuá-
ly koncem 19. století módní, Jan Hus byl stylizován jako
velký Čech a bojovník za pravdu a svobodu svědomí a 
v reformační tradici byly hledány národnostní, humánní a
sociální hodnoty. Pozornost k české reformaci obracely stále

znovu i národnostní třenice. Nabytí vytoužené svobody
počátkem 20. století umožnilo přiznat se k české reformaci
formálně ve sjednocení české luterské a reformované církve.
Také čeští baptisté – Bratrská jednota Chelčického – se při-
znávala k české reformaci.
Luterského hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa v 18. sto-
letí nemohla česká reformace nadchnout, ale když nechtěl o
své Moravany přijít, musel na ní nalézt aspoň trošku něco
dobrého, co by se dalo převzít. Němečtí Moravané refor-
mační tradici žili, a chtěli tak pokračovat i v exilu. Zinzen-
dorf vtiskl obnovené Jednotě bratrské svou pečeť a Mora-
vané tvořili v rychle se rozrůstající nové církvi brzy jen
zanedbatelnou menšinu, ale jejich vztah ke staré Jednotě se
v obnovené Jednotě obrazil neobyčejným trvalým zájmem o
českou reformaci a povědomím sounáležitosti.
Exulantské sbory vzniklé v 18. století byly vystaveny vlivu
církví, do nichž se v době svého vzniku musely zařadit a
doléhal na ně i masivní národnostní tlak, kterému se zvláš-
tě v Německu těžko mohly zcela ubránit. Berlínským čes-
kým sborům byli koncem dvacátých let 19. století vnuceni
němečtí kazatelé, kteří neuměli česky. Ve Slezsku se potom-
kům exulantů déle dařilo nacházet cesty, jak čelit germani-
začnímu nátlaku. Zelovští uváděli do rozpaků představite-
le polské reformované církve, když se ještě i v 19. století
nazývali Českými bratry. (Zástupci Českobratrské církve
evangelické v dobře míněné snaze vylepšit zelovský chrám
vnucovali na počátku 21. století zelovskému sboru svícny a
svíčky.) Svébytnost české reformace, s níž přicházeli Češi 
v 18. století do exilu, byla sice i v exulantských sborech vněj-
šími vlivy oslabena, ale leccos se udrželo. Když v roce 1945
vznikly v Čechách reemigrantské evangelické sbory, lišily
se od starousedlých českých nejen některými germanismy
či polonismy v české řeči, nýbrž především svým úzkým
písmáckým vztahem k Bibli a výrazným vědomím osobní
zodpovědnosti před Bohem.
Kde a kdy tedy končí nebo nekončí česká reformace –

nápravné hnutí vyrůstající z českých husitských kořenů?
Až do tolerance lze mluvit nejen o kontinuitě české refor-
mační tradice nýbrž i o kontinuitě české reformace přežíva-
jící a vyvíjející se vzdor zákazům a pronásledování. Česká
reformační tradice pomáhala v té době uchovávat a rozvíjet
výsledky české reformace, byť jen na omezeném poli tajné-
ho neinstitucionalizovaného písmáckého společenství.
Nesmlouvavé podmínky nedostatečné tolerance snad sku-
tečně narušily kontinuitu české reformace daleko více než
protireformace. V povolených církvích nebyl další rozvoj
české reformace žádoucí. Reformační tradice jako taková
sice neupadla hned v zapomnění, ale prostá písmácká teo-
logie pokračující v kolejích české reformace byla nahrazena
učenou novodobou konfesní teologií a písmácký způsob
zbožnosti byl vystaven silnému konfesnímu vlivu pastorů
přišlých ze zahraničí. Složitou potoleranční situaci známe
stále ještě nedostatečně. Ačkoliv výsledky české reformace
byly aspoň zčásti převzaty do obou povolených církví, vy-
nořovaly se porůznu i v katolické církvi, nacházely uplat-
nění ve svobodných církvích a přetrvávaly v zahraničních
exulantských sborech, je otázkou, zda můžeme v potole-
ranční době ještě mluvit o kontinuitě české reformace.
Na rozdíl od české reformace jako takové, pouhá česká re-
formační tradice dobu toleranční a potoleranční prokazatel-
ně přežila a dovoláváme se jí čile dodnes. Každá doba si ji
promýšlí, vysvětluje a hodnotí trošku po svém. To je úděl
všech výraznějších historických jevů, lidstvo se musí vypo-
řádávat se svou minulostí, pokud nechce potlačit a ztratit
svou historickou paměť. Kontinuita české reformace je jed-
nou z nedořešených otázek. Podstatnější je však otázka
aktuálnosti základního odkazu české reformace v dneš-
ních českých církvích: rozhodné přiznání se k Bibli,
Božímu slovu, jako závaznému měřítku a zdůraznění, ale
i respektování osobní zodpovědnosti před Bohem.

Edita Štěříková
obrázky a popisky: (hb)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá
zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformo-
vané církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.
Kostel - od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby - zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.
Příchod prvního kazatele Jánose Végha, absolventa bohosloví ze Šarišského potoka v tehdejších Uhrách (kde také působil J. A. Komen-
ský), je přímým důsledkem vydání tolerančního patentu v říjnu 1781. Členové tolerované, tedy víceméně trpěné církve, se zprvu schá-
zeli ve stodole domu č. 15 na dnešním Libušině náměstí naproti bývalému utrakvistickému kostelu (v té době už samozřejmě římsko-
katolickému). O ten také tehdejší evangelíci žádali vzhledem k tomu, že kostel užívali Čeští bratři. Hrabě Věžník, zaujatý proti evan-
gelickému vyznání však žádost protestantské obce nejen zamítl, ale způsobil, že se János Végh musel pod jeho nátlakem vystěhovat do
nedalekých Byškovic, kde posléze působil několik let. Ale nevzdal se. Vymohl si osobní rozmluvu se samotným císařem Josefem II. a
dosáhl toho, že se na jeho přímý pokyn 18. února 1787 mohl vrátit zpět do Libiše.
I v nepříznivé společenské atmosféře tehdejší doby se prostí věřící z různých církví dokázali domluvit. Důkazem toho byla i situace, kdy
při hledání stálého místa pro shromažďování poskytl libišským evangelíkům pozemek - svoje vlastní pole - pro výstavbu vlastního kos-
tela římskokatolický kněz.
Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1788 a již čtyři a půl roku poté, 30. listopadu 1792, se zde konaly první bohoslužby.
Sloužil je samozřejmě János Végh, který v té době v Libiši působil již devátý rok.
Návaznost na českou tradici podobojí a husitskou dokladuje pamětní deska mistra Jana Husa, kterou sboru věnovali k 500. výročí jeho
upálení tehdejšími konfirmandi. Jinou pamětní destičku najdeme v lavici, v níž ještě čtyři dny před svým sebeobětováním seděl člen
libišského evangelického sboru Jan Palach.


